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Πεπίλητη 
 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάδεημε ησλ δπζθνιηψλ ηεο πιήξνπο 

αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ θαζψο θαη ην δήηεκα 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ αιιά θαη 

ε αλάηαμή ηνπ κεηά ην ηέινο ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Αθνξκή γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ππήξμαλ ν πφιεκνο ηνπ 

Βηεηλάκ κε θνξχθσζε ηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ην 1991 θαη ηνλ πφιεκν ηνπ 

Κνζζφβνπ ην 1999. 

ηε δηαδηθαζία εχξεζεο βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ ζπλέβαιιε ε κεραλή αλαδήηεζεο 

Google, επηιέγνληαο ιέμεηο θιεηδηά φπσο «πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ», 

«πφιεκνο θαη πεξηβάιινλ». Ζ αλαδήηεζε ζπλερίζηεθε κε ηελ επηινγή ηζηνηφπσλ 

φπσο sciencedirect, google books, google scholar,jstore. Χο απνηειέζκα ηεο 

αλαδήηεζεο ππήξμε ε εχξεζε δεκνζηεπκάησλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ εξγαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα ηεο κεζφδνπ παξαθνινχζεζεο (observational research) θαη ηε 

ρξήζε πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ (case studies). 

Αξρηθά, εξεπλήζεθε ην δήηεκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ δχν 

πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα εξγαζία. Σα πνζνηηθά θαη ηα 

πνηνηηθά ζηνηρεία έδεημαλ δείγκαηα ππνβάζκηζεο άιισηε ζε πςειφ θαη άιισηε ζε 

ρακειφ επίπεδν. Δληνχηνηο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ έδεημε 

φηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γχξσ απφ ην δήηεκα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε, έδεημαλ ειιείςεηο ζε ζεζκηθφ θαη κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην (π.ρ. έιιεηςε ηερλνινγηθψλ κέζσλ, δεηθηψλ κέηξεζεο). 

Όζνλ αθνξά ηελ πεξαηηέξσλ έξεπλα, πξνηείλεηαη λα κειεηεζνχλ νη ηξφπνη 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεζλψλ έλνπισλ 

ζπγθξνχζεσλ θαζψο θαη ε απαγφξεπζε ερζξνπξαμηψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. Σέινο, ην 

δήηεκα ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ σο δχν ηζρπξά ζεζκηθά 
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φξγαλα είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

ελίζρπζε ηνπ Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ πνιέκνπ απνηεινχλ 

δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο. 
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Δςσαπιζηίερ 

Δθθξάδσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ θίιν θαη δάζθαιφ κνπ, Eπίθνπξν 

Καζεγεηή Ησάλλε Παξαβάληε γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, ηελ επηκνλή ηνπ θαη ηελ 

ππνκνλή ηνπ ψζηε λα δηεθπεξαησζεί ε παξνχζα εξγαζία. Ζ βνήζεηά ηνπ ππήξμε 

ακέξηζηε, ε αγάπε ηνπ αλεθηίκεηε θαη ην πάζνο γηα ην έξγν ηνπ αλππέξβιεην. 

 

ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο θ.Kαζεγεηή Άγγειν Κφηην θαζψο θαη ηνλ 

Δπίθνπξν Καζεγεηή Πέηξν Ληάθνπξα ζα ήζεια λα απεπζχλσ ηηο ζεξκέο κνπ 

επραξηζηίεο. 

ηνλ αγαπεηφ θίιν Μηράιε Ζιηάδε, ππνςήθην δηδάθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Northwestern (Chicago) γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ κνπ έδσζε ζρεηηθά κε 

ηελ έξεπλα, νη νπνίεο ππήξμαλ ηδηαίηεξα θαηαιπηηθέο ζε δχζθνιεο ζηηγκέο έκπλεπζήο 

κνπ.  

ηελ αγαπεκέλε κνπ κεηέξα γηα ηελ παξφηξπλζή ηεο θαη ηελ ζηήξημή ηεο ζην λα 

θέξσ εηο πέξαο ηελ απνπεξάησζε ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 
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Κεθάλαιο 1: Διζαγυγή 

1.1 Διζαγυγή 

 

Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε αλζξσπφηεηα έρεη γίλεη κάξηπξαο 

κηαο ζεηξάο πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ φπσο απηή ηνπ Βηεηλάκ, ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ 

πνιέκνπ ηνπ Κνζφβνπ (Austin θαη Bruch, 2000). Απφ ηε κηα, νη ερζξνπξαμίεο  ηνπ 

πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ θαχζε ησλ πεηξειαηνπεγψλ είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο θαζψο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο. Απφ ηελ άιιε, νη ζπγθξνχζεηο ζην Κφζνβν πξνθάιεζαλ βιάβεο 

ηφζν ζην θπζηθφ φζν θαη ζην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ φηαλ έξβηθεο ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο πξνθάιεζαλ ξχπαλζε ησλ πεγψλ κε ζθνπφ λα αλαγάζθνπλ ηνπ Αιβαλνχο 

ηνπ Κνζφβνπ λα εγθαηαιήςνπλ ηε γε ηνπο. Ζ ρξήζε ησλ φπισλ καδηθήο 

θαηαζηξνθήο θπξίσο ησλ ππξεληθψλ πξνθάιεζε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο κε άκεζν 

απνδέθηε ηε βηφζθαηξα (Austin θαη Bruch, 2000). 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάδεημε ηεο δπζθνιίαο αμηνιφγεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαη θαη‟επέθηαζε ησλ καθξνρξφλησλ ηνπ πνιέκνπ, ηνπο ιφγνπο 

πνπ νδεγνχλ ζηε δπζθνιία ηεο πιήξνπο αμηνιφγεζήο ηνπο αιιά θαη ηηο αδπλακίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν ζε κεζνδνινγηθφ φζν θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν. Αθνξκή γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο ππήξμε ε έιιεηςε επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο γχξσ απφ ην δήηεκα (Austin θαη Bruch, 2000).   

Σν έλαπζκα δφζεθε κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ ην 1991. Δληνχηνηο, αλ 

θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο λα αμηνινγεζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπ 

πνιέκνπ ζην πεξηβάιινλ, εληνχηνηο ε δηαδηθαζία απαηηεί αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ηελ επίηεπμή ηεο θαζψο ζεκαληηθνί ιφγνη (π.ρ. έιιεηςε ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ, δεηθηψλ κέηξεζεο, επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ζεζκηθψλ αδπλακηψλ) 

ζπληεινχλ ζηελ βξαδία εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο.  
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1.2 Γομή ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειείηαη απφ 5 θεθάιαηα. ην παξφλ θεθάιαην (εηζαγσγή), 

θαηαγξάθεηαη ην δήηεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ελ ιφγσ έξεπλα. 

 ην δεύηεπο θεθάιαην, πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα.  

πγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη νη επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πδξφζθαηξα, ηελ 

γεψζθαηξα, ηελ αηκφζθαηξα θαη ηελ βηφζθαηξα. Παξάιιεια, πεξηγξάθνληαη νη 

ζεζκηθέο αδπλακίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

ην ηπίηο θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ε νπνία αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο αλαθνξά ζηνπο δηαδηθηπαθνχο 

ηφπνπο αλαδήηεζεο θαζψο θαη πνηεο ιέμεηο θιεηδηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εχξεζή 

ηνπο. Δπηπιένλ, δίδνληαη νη εμαξηεκέλεο θαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαζψο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ εμεηάδεη ε εξγαζία. Παξάιιεια,  νη πεξηπησζηνινγηθέο 

κειέηεο σο κέξνο ηεο αλά ρείξαο έξεπλαο πνπ εμεηάδεηαη. 

ην ηέηαπηο θεθάιαην, δίλνληαη απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχλζεζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο. Αλαιπηηθά, ζθνπφο 

ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξάςεη ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ θαη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, έηζη 

ψζηε λα εμεγήζεη εθείλνπο ηνπο  ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη δχζθνιε ε 

αμηνιφγεζε ησλ καθξνρξφλησλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ. Παξάιιεια, αλαιχνληαη νη 

ηξφπνη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

Δπηπιένλ, αλαιχνληαη νη ηξφπνη αλάθακςεο ηνπ ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο κηαο πεξηνρήο κεηά ηε ιήμε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηέινο 

πεξηγξάθνληαη νη ιφγνη πνπ ζπληεινχλ ζηα αλαπάληεηα εξσηήκαηα γχξσ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζφβνπ. 

ην πέμπηο θεθάιαην πξνθχπηνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη ηα πξνηεηλφκελα 

εξσηήκαηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Σν δήηεκα ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ Αλζξσπηζηηθνχ 

Γηθαίνπ αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απνηεινχλ ζεκεία 

πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δεηήκαηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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Κεθάλαιο 2: Βιβλιογπαθική Δπιζκόπηζη 

    2.1 Διζαγυγή 

 

ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ απνηειεί ε επηζθφπεζε ηεο εξεπλεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο. θνπφο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηνπ 

ζέκαηνο ζρεηηθά κε ην ηη έρεη εξεπλεζεί γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ. Αξρηθά, ε έξεπλα αλαθέξεηαη ζηνλ 

νξηζκφ θαη ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηνπ πεξηβάιινληνο. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε 

θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ κε βάζεη ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο (Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ 1991 θαη Πφιεκνο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 1999). 

Δληνχηνηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο εληνπίδνληαη θελά γλψζεο βάζεη ησλ νπνίσλ 

δηαηππψλνληαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην δεχηεξν 

θεθάιαην (κεζνδνινγία).  

Δηδηθφηεξα εμεηάδνληαη ηα ζεζκηθά θελά ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπξξάμεσλ αιιά θαη νη πεξηβαιινληηθέο 

ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πδξφζθαηξα, ηε γεψζθαηξα θαη ηε βηφζθαηξα κεηά 

ηε ιήμε ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Παξάιιεια, εμεηάδεηαη ε δπζθνιία 

αμηνιφγεζεο ησλ καθξνρξφλησλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ. 

 

2.2 Δννοιολογικό Μονηέλο (Οπιζμόρ ηος πεπιβάλλονηορ) 

 

Σν πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηνλ επηζηήκνλα κεραληθφ πεξηβάιινληνο Paravantis 

(2010) απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο «ζθαίξεο». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αημόζθαιπα, ε 

λιθόζθαιπα, ε γεώζθαιπα και ε βιόζθαιπα απνηεινχλ ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ αημόζθαιπα παξαηεξνχληαη παγθφζκηα θαη ηνπηθά θαηλφκελα  

(Paravantis, 2010) φπσο ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ε παγθφζκηα θιηκαηηθή 

αιιαγή, ε κείσζε ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο θαζψο θαη ην δήηεκα ηεο 

θπθινθνξηαθήο ξχπαλζεο.  
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Αληίζηνηρα, ε ςδπόζθαιπα πεξηιακβάλεη ηα αικπξά (ζάιαζζεο, σθεαλνχο) θαη γιπθά 

λεξά (ιίκλεο, πνηάκηα, ππφγεηα λεξά θαη πδξνβηφηνπνπο).  Παξάιιεια, ε γεώζθαιπα 

ή λιθόζθαιπα (έδαθνο θαη ππέδαθνο) απνηεινχλ ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο δσήο 

(Paravantis, 2010) ελψ πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζχζηαζε ηνπ 

εδάθνπο απνηεινχλ ε δηάβξσζε θαη ε ξχπαλζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ. Σέινο, ε 

βιόζθαιπα απνηειεί ηελ δηαζχλδεζε ησλ ππνινηίπσλ ζθαηξψλ (Paravantis, 2010).  

ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνείηαη αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηφζν ζην 

αλζξσπνγελέο φζν θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα 

ηνληζηεί ζχκθσλα κε ηνλ Paravantis (2010) φηη νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ηνλ 

άλζξσπν ζην ίδην ην πεξηβάιινλ, ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο ρεκηθνχο, ηνπο θπζηθνχο 

θαη ηνπο ελεξγεηαθνχο ξχπνπο. Γηα ην ιφγν απηφ κηιάκε γηα ξχπαλζε θαη φρη κφιπλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνπο βηνινγηθνχο ξχπνπο. 

Παξάιιεια, νη επηπηψζεηο ελδέρεηαη λα είλαη καθξνρξφληεο ή βξαρπρξφληεο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξάγνληεο δπζθνιίαο αμηνιφγεζεο ησλ καθξνρξφλησλ 

επηπηψζεσλ θαζψο νη βξαρπρξφληεο επηπηψζεηο έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί. 

 

2.3 Φςζικό Πεπιβάλλον 

 

 Σν θαηλφκελν ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ Biswas (2000) 

ραξαθηεξίδεηαη σο πνιπδηάζηαην. ε απηφ ζπκβάιινπλ : 

 νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δηεμάγεηαη κηα πνιεκηθή 

επηρείξεζε φπσο ην είδνο ηνπ πνιέκνπ (ζπκβαηηθφο, βηνινγηθφο, ρεκηθφο ή 

ππξεληθφο) θαη 

 ηα είδε ησλ φπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

ηνπο αιιά θαη ε δηάξθεηαο ηεο έληαζεο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο.  
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Δπηπιένλ, ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη πσο νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο δηαθέξνπλ 

απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή αλάινγα κε : 

 ην ζρεκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο θαη 

 ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ πξηλ ηελ δηεμαγσγή ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. 

 Οη παξαπάλσ παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ. Οη ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αηκφζθαηξα, ηελ πδξφζθαηξα θαη 

ηελ βηφζθαηξα απνηεινχλ αληίθηππν ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ γεγνλφο πνπ γηα 

αξθεηά ρξφληα δελ απαζρφιεζε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

 Ο Biswas (2000) ηνλίδεη πσο παξφιν πνπ ε αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα, εληνχηνηο ε ηζηνξία απέδεημε 

φηη αγλνήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο κειέηεο. Ζ απνπζία 

έγθπξσλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηηο άκεζεο θαη ηηο ρξφληεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

ππήξμε εκθαλήο ζχκθσλα κε ηνλ Biswas. Δηδηθνί θαη έγθπξνη πεξηβαιινληνιφγνη θαη 

πνιηηηθνί αλαιπηέο  ππήξμαλ απνζηαζηνπνηεκέλνη σο πξνο ηελ δηεμαγσγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κειεηψλ παξφιν πνπ αδηακθηζβήηεηα γλψξηδαλ ηελ άκεζε ζρέζε πνπ 

έρεη ν πφιεκνο κε ην πεξηβάιινλ (Biswas, 2000).  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ αγλνήζεθε θαη απφ 

ηνπο δηάθνξνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηελ UNEP, ηελ  

UNDP θαη ηελ UNESCO (Biswas, 2000).  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη επηζηήκνλεο 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ επέδεημαλ κεησκέλν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

πνιέκνπ ζην πεξηβάιινλ φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ θαζψο 

δελ πξαγκαηνπνηήζεθε πιήξεο παξαθνινχζεζε θαη αμηνινγεζε ησλ ζπλνιηθψλ 

επηπηψζεσλ παξφιν πνπ ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο απνηεινχλ δσηηθήο ζεκαζίαο. 

 Ο Biswas (2000) επηπιένλ επηζεκαίλεη ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ηελ αλεπαξθή 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηηο 

βαζηθέο αηηίεο αλεπαξθνχο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Σν 

δήηεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο αμηνιφγεζεο   φπσο παξνπζηάδεηαη ζήκεξα ζχκθσλα κε 

ηνλ Biswas απνηειεί ηέρλε παξά επζηήκε. Τπάξρνπλ παξάγνληεο  πνπ δξνπλ θπζηθά, 



15 

 

ηερληθά, νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πνπ είλαη δχζθνιν λα 

αμηνινγεζνχλ θαζψο ε αιιειεπίδξαζε φισλ απηψλ  είλαη δπλαηφλ λα νθείιεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε επέκβαζε (Biswas, 2000). Οη παξάγνληεο είλαη δπλαηφλ λα νθείινληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχπηνπλ, ζην κέγεζνο ηεο θάζε 

πεξηβαιινληηθήο ζπλέπεηαο αιιά θαη ζηελ ρσξηθή θαηαλνκή ηεο θάζε πεξηνρήο 

γεγνλφο πνπ θαζηζηνχλ ηελ αθξηβή πξφβιεςε πην δχζθνιε (Biswas, 2000).  

Δπηπιένλ, πνιιέο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαζηζηψληαο ηηο 

πξνβιέςεηο εμαηξεηηθά δχζθνιεο. Έλα εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε αθνξά ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίεο νθείιεηαη ε αδπλακία πξφβιεςεο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Δληνχηνηο, ππάξρεη θαη ε 

αληίζεηε άπνςε ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ έθδειε παξνπζία ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ παξνπζία εηδηθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ παξαηεξήζεθε κεηά ηελ ιήμε ηνπ Πνιέκνπ ηνπ 

Πεξζηθνχ Κφιπνπ ζχκθσλα κε ηνλ Biswas.  

 

2.4 Ανάλςζη Διδικών Πεπιπηώζευν (Πόλεμορ ηος Κόλπος-1991 και 

Γιοςγκοζλαβίαρ 1999) 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε κε βάζε ηηο 

επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ζηνηρεία ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ (1991,2003) 

θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (1999).   

Ζ αλάιπζε ησλ εηδηθψλ επηπηψζεσλ εγείξεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηη απνηειεί κηα 

πιήξε θαη ζπλεθηηθή πεξηγξαθή ησλ επηπηψζεσλ έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί ε 

δπζθνιία ηεο πεξαηηέξσ αμηνιφγεζήο ηνπο εηδηθφηεξα αιιά θαη λα δηαπηζησζνχλ νη 

ιφγνη ηεο δπζθνιίαο ηεο αμηνιφγεζεο γεληθφηεξα. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλεηαη ε  

έιιεηςε αμηνιφγεζεο φζνλ αθνξά ηελ αλάηαμε ηνπ ρεξζαίνπ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ Κνπβέηη αιιά θαη ε έιιεηςε αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κνζζφβνπ. Παξάιιεια, ζην παξφλ θεθάιαην 

αλαιχνληαη ηα ζεζκηθά «θελά» ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ 
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πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο πνιεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελψ 

παξάιιεια πξνθχπηεη ην εξψηεκα ζρεηηθά κε  εθείλα ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο.  

Σν γεγνλφο φηη ε αλζξσπφηεηα έρεη γίλεη κάξηπξαο ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο 

πνπ πξνθιήζεθε κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ, ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη ησλ 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Κφζζνβν (Austin θαη Bruch, 2000) ελίζρπζε ην 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ  θπξίσο κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ 

(1990-91). Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ δχν πνιεκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ππήξμε ην γεγνλφο φηη επξφθεηην γηα εζσηεξηθέο δηακάρεο πνπ 

κεηαηξάπεθαλ ζε δηεζλείο ζπγθξνχζεηο γεγνλφο πνπ εγείξεη αθφκα κεγαιχηεξα 

εξσηήκαηα γχξσ απφ ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη θαη‟επ΄έθηαζε ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ ηφζν ζε επηζηεκνληθφ φζν θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν.  

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εγείξεη εξσηήκαηα γχξσ απφ 

ην ζέκα ηεο δπζθνιίαο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ αιιά θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ελ θαηξψ πνιέκνπ. Σν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο 

ραξαθηεξίδεηαη σο πνιπδηάζηαην θαζψο ε δπζθνιία ηεο αμηνιφγεζεο έγγπηαη ηφζν 

ζε επηζηεκνληθφ (κεζνδνινγηθφ θαη πξαθηηθφ) φζν θαη ζεζκηθφ επίπεδν. Αλ θαη 

θαηαβιήζεθαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο ζην λα αμηνινγεζνχλ νη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο ησλ δχν πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία απφ αξθεηνχο επηζηήκνλεο, εληνχηνηο ππάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη δελ έρεη αθφκα επηηεπρζεί ε πιήξεο αμηνιφγεζε εμαηηίαο δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ έλαο εθ ησλ νπνίσλ ε έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. 

Τπνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο δηαπίζησζαλ δηάθνξνη επηζηήκνλεο φπσο 

ν Price (1998), ν Βrimblecombe (1994), ν Gerges (1993), ν Husain (1998) κέρξη ηνλ 

Omar θαη Raafat (2000) ζε κεηαγελέζηεξα έηε. Σα πξψηα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αξρηθψλ εξεπλψλ (Gerges, 1993) κεηαμχ ηεο 

19
εο

 θαη ηεο 28
εο

 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1991, εθηηκνχλ φηη δηέξξεπζαλ 6-8 000 000 

εθαηνκκχξηα βαξέιηα πεηξειαίνπ ζηνλ Κφιπν απφ δχν βαζηθέο πεγέο: απφ ηέζζεξα 

ζθάθε βπζηζκέλα θαη κε δηαξξνή ζθάθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηξαθηλψλ 

πεηξειαηνθφξσλ θαζψο θαη δηαξξνέο απφ ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ηνπ Κνπβέηη Μίλα 
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Αι-Αρκαληί  θαη ηνλ Ηξαθηλφ ηεξκαηηθφ θφξησζεο πεηξειαίνπ ελ νλφκαηη Μίλα Αι-

Μπάθξ. 

 Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο βαξέιηα πεηξειαίνπ δηέξξεπζαλ απφ ην Κνπβέηη πνπ ήδε 

άξρηζε λα θαηαξξέεη ελψ ηξαθηλέο εγθαηαζηάζεηο πεηξειαίνπ αιιά θαη κηθξά ηξαθηλά 

πεηξειαηνθφξα άξρηζαλ λα βπζίδνληαη ζην βφξεην ηκήκα ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο  

πξνο ην ηέινο ηεο άλνημεο θαη ηεο αξρήο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1991. Ζ αηκφζθαηξα 

ξππάλζεθε ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ζχκθσλα κε ηνλ Sadiq (1993) ελψ ν Zimmer 

(1993) απνθάιπςε φηη ιίγν κεηά αθφηνπ μεθίλεζε λα θαίγεηαη ε πξψηε 

πεηξειαηνπεγή, εηδηθφο αλαιπηήο ν Καξι αγθάλ, εκθαλίζηεθε ζην λπρηεξηλφ δειηίν 

εηδήζεσλ ηνπ BBC ηζρπξηδφκελνο απφ ηε κηα φηη «νη επηπηψζεηο ησλ θιεγφκελσλ 

πεηξειαηνπεγψλ ζα είλαη παξφκνηεο κε ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ Σακπφξα ζηελ 

Ηλδνλεζία ην 1815 ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα ην 1816 λα ιάβεη ηελ νλνκαζία σο 

ην έηνο πνπ δελ γλψξηζε θαινθαίξη».  

 Απφ ηελ άιιε, εξεπλεηέο επηζηήκνλεο, ππνζηήξημαλ φηη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο 

εμαηηίαο ηνπ ππθλνχ θαπλνχ ζα απνηεινχζαλ ην έζραην αιιά θαη ην «νξηαθφ ζεκείν 

ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε». ήκεξα, δηαπηζηψλεηαη φηη σο θάπνην βαζκφ, φινη 

έπεζαλ έμσ φζνλ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Εimmer (Sadiq, 1993). 

Όπσο αλαθέξεη κέζα ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ηνπ Gerges, ν αγθάλ θαη νη 

ππφινηπνη αλαιπηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη επξφθεηην γηα ππξεληθφ ρεηκψλα. 

ην ζπγθεθξηκέλν αλεπηηπρέο ζελάξην, ν θαπλφο ζα παξέκελε εγθισβηζκέλνο ζηελ 

αλψηεξε ζηνηβάδα ηεο αηκφζθαηξαο θαη ζα πξνθαινχζε ηφζν πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

νη νπνίεο ζα έπεθηαλ ξαγδαία ζε βαζκφ θάησ απφ ηε ζεξκνθξαζία γεο. 

 Παξφια απηά νη παξαπάλσ αλαιπηέο ηνλίδνπλ πσο αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ην γεγνλφο 

φηη ππήξμε επξέσο δηαδεδνκέλν φηη ηα πνζνζηά ηνπ θαπλνχ πνπ παξήρζεζαλ απφ ηηο 

πεηξειαηνπεγέο πνπ παξαδφζεθαλ ζηηο θιφγεο βξίζθνληαλ ζε πνιχ κηθξφηεξε 

θιίκαθα απφ φηη ηα πνζνζηά πνπ πεξηέγξαθαλ έλαλ πιήξε ππξεληθφ πφιεκν ηφηε 

αλακθηζβήηεηα ε ζχγθξηζε δελ είλαη εθηθηή. Αθφκα θαη νη πηζαλφηεηεο φηη ν θαπλφο 

ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ην θαηλφκελν ηνπ κνπζψλα
1
 ππήξμαλ κεησκέλεο ζχκθσλα 

κε ηνλ Sadiq (1993). 

                                                             
1 Μνπζψλαο: Πξφθεηηαη γηα ηζρπξνχο επνρηαθφ άλεκν πνπ δεκηνπξγνχληαη θπξίσο ζηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ 

θαη ζηελ Ν. πληθή Θάιαζζα (Ν.Α. Αζία). Σν φλνκα ηεο πξνέιεπζήο ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αξαβηθή 
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2.4.1 Τδπόζθαιπα 

  
χκθσλα κε ηνλ Gerges (1993) δηαπηζηψζεθε φηη δεδνκέλνπ ηνπ φηη ην θχξην ηκήκα 

ηεο πεηξειαηνθειίδαο θηλνχληαλ λφηηα θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο, νη άλεκνη κεηέθεξαλ επαλεηιεκκέλα ηελ πεηξειαηνθειίδα πξνο ζηηο αθηέο 

θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ βφξεηα ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο 

ξππαίλνληαο ηελ, θαζψο ε δηαξξνή είρε κπινθαξηζηεί ζην λεζί Ακπνχ Αιί θαη 

δεδνκέλνπ φηη πεηξέιαην ζπλέρηδε λα θηλείηαη πξνο ηελ πεξηνρή, εγθισβηδφηαλ ζηηο 

απψηεξεο εζνρέο βφξεηα ηνπ λεζηνχ. 

Οη πεξηνρέο φκσο πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν ππήξμαλ νη ιηκλνζάιαζζεο θαη νη 

αιπθέο ηνπ Κφιπνπ πνπ βξίζθνληαλ αλάκεζα ζην βφξεην Ραο-Αιθάθηδη θαη ην λφηην 

Ραο Ακπνχ-ΑιίΌζνλ αθνξά ην ππνζαιάζζην πεξηβάιινλ, νη έξεπλεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο ηεο πεξίπινπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

εηδηθφο εκπεηξνγλψκνλαο (Μ. Μίηζει) ππήξμαλ αλεπαξθείο ζχκθσλα κε ηνπο 

Dowing θαη Roberts (1993) ψζηε λα επηβεβαηψζνπλ ηηο άκεζεο θαη απηέο ζπλέπεηεο 

ηεο πεηξειαηνθειίδαο ζηνπο θνξαιιηνγελείο πθάινπο.  

Δηδηθφηεξα, ζηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηξία θνξαιιηνγελή λεζηά 

Κνπκπάξ, Καξξέ θαη Αι-Μαξαληέκ έμσ απφ ηελ αθηή ηνπ Κνπβέηη ηνλ Ηνχλην ηνπ 

1991, δηαπηζηψζεθε φηη νη επηπηψζεηο δελ ήηαλ ζεκαληηθέο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη 

φηη ε δηαηαξαρή πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε δηαξξνή ηνπ πεηξειαίνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

απμήζεη ηελ εππάζεηα ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηνπο θνξαιιηνγελείο 

πθάινπο. Αληίζεηα, ν Reynolds (1993) ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ κειέηε Gerges 

δηαπηζηψλεη  φηη νη χθαινη ζην Κνπβέηη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξαιιηνγελψλ 

λεζηψλ Κνπκπάξ, παξνπζίαδαλ ζεκάδηα ιεχθαλζεο θαη ζλεζηκφηεηαο εμαηηίαο 

κεγάισλ πεξηφδσλ ςχρνπο θαη πνιχ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο γεγνλφο πνπ νδεγνχζε ζηελ ζεκαληηθή  ελέηεηλε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

ππνζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο.  

Δπηρεηξψληαο λα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ηδήκαηα πνπ ππέζηεζαλ ππνβάζκηζε απφ ηελ πεηξειαηνθειίδα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Κφιπνπ, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη ε επίδξαζε ηνπ 

                                                                                                                                                                              
ιέμε «κνλζνχλ» πνπ ζεκαίλεη επνρηαθφο θαη αλάινγα κε ηελ επνρή δηαθξίλεηαη ζε ζεξηλφ θαη 

ρεηκεξηλφ. 
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αλζξσπνγελνχο εκπινπηηζκνχ κεηά ηελ απφιπηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ππήξμε 

ειάρηζηε (Gerges,1993). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Gerges, ππήξμαλ πεξηνρέο κε 

ζπκππθλσκέλν πεηξέιαην πνπ παξέκεηλε ζρεηηθά θξέζθν θαη λσπφ θαη ζπλέρηζε λα 

επηπιέεη ζε κνξθή πεηξειαηνθειίδαο. Οη πξνζβεβιεκέλεο απφ πεηξέιαην πεξηνρέο 

ζχκθσλα κε ηνλ Gerges (1993) ζε εθηεζεηκέλα θπζηθά πεξηβάιινληα βξίζθνληαλ 

γεληθά ζε κηα θαηάζηαζε πξνρσξεκέλεο δηάβξσζεο θαη δηαβξψλνληαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ φηη ζε κεηξίσο ή θαιά πξνζηαηεπκέλα θπζηθά πεξηβάιινληα φπσο 

πξνθχπηεη απφ ιεπηνκεξείο ρεκηθέο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ηερληθέο 

απνηχπσζεο  πεηξειαίνπ.  

Πην ζπγθεξηκέλα, ν Gerges δηαπίζησζε ζε δείγκαηα ζηήιεο λεξνχ ε απνζχλζεζε ηνπ 

πεηξειαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά γξήγνξα. Σν απνηέιεζκα έδεημε πσο πνιχ 

ρακειέο ζπγθεληξψζεηο (φρη πςειφηεξεο απφ 4 mg 1
-1

) πεηξειαίνπ βξέζεθαλ ζε 

δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ζηήιεο λεξνχ φπσο πξναλαθέξζεθε. Αληίζεηα, νη 

ζπγθεληξψζεηο βιαβεξψλ πξντφλησλ (πξντφλησλ νμείδσζεο) ηνπ πεηξειαίνπ, 

βξέζεθαλ λα απνηεινχλ δέθα θνξέο πην πςειέο απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ 

πδξνγνλάλζξαθα ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο ελψ πνζφηεηεο θξππηνχ πεηξειαίνπ 

βξέζεθαλ ζε πνιιέο πεξηνρέο φπνπ απνηεινχζαλ κέξνο δηαβίσζεο δηαθφξσλ εηδψλ 

ςαξηψλ. Σα πεηξέιαην-θνξεζκέλα παιηξξνηαθά χδαηα  παξνπζίαδαλ νκνηφηεηεο ζε 

πνιινχο απφ ηνπο πδξνβηφηνπνπο.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Fowler (1993), ν Gerges αλαθέξεη φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηνπο άθαπζηνπο πδξνγνλάλζξαθεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην 

ππνζαιάζζην πεξηβάιινλ ηνπ Κνπβέηη αλαθέξνπλ πεληαπιάζηα πνζνζηά ζε ζρέζε κε 

ην 1986 ηα νπνία φκσο θαη κεηψζεθαλ ηνπιάρηζηνλ ζηνλ κέζνλ ην 1995. Δπηπιένλ, 

πςειά πνζνζηά πνιπππξεληθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ (Llg/g) δηαπηζηψλνληαη θαη 

θπξίσο ζηελ ανπδηθή Αξαβία κε κεησηηθή ηάζε θάλνληαο αζηζεηή ηελ παξνπζία ηνπ 

εηζρσξνχκελνπ πεηξειαίνπ ζην ππνζαιάζζην πεξηβάιινλ. Όζνλ αθνξά ηα επίπεδα 

ηνμηθφηεηαο ζηα ακθίπνδα ν Randolph θάλεη ιφγν γηα πςειά πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο  

θαη ζπγθέληξσζεο πνιπππξεληθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ 1000 (xg/g θαη παξαπάλσ 

θπξίσο ζηα μεξά ηδήκαηα ελψ φπσο πξνθχπηνπλ θαη απφ ηηο εξγαζηεξηαθέο κειέηεο 

ηα δηαιπηά ζηνηρεία ηνπ πεηξειαίνπ αχμεζαλ ηελ ηνμηθφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ 

Abdulraheem.  
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Παξάιιεια ν Gerges δηαπηζηψλεη φηη ζηηο κειέηεο ηνπ ν Hardy ην 1993 εληφπηζε 

πςειά πνζνζηά ηνμηθφηεηαο ζηηο ερηλφδεξκεο πξνλχκθεο. Όζνλ αθνξά ηελ αιηεία, νη 

δηάθνξεο βηνινγηθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ δπηηθή πεξηνρή ηνπ 

Κφιπνπ ζχκθσλα κε ηνλ Gerges, έδεημαλ φηη εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο 

γεσγξαθηθήο θάιπςεο αιιά θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ ηρζχσλ θαη ηνπ 

πιαγθηφλ, ζηα δείγκαηα πνπ πεξηζπιιέρζεθαλ ν θαζνξηζκφο ησλ γεσγξαθηθψλ 

ηάζεσλ θαηά κήθνο ησλ δπηηθψλ ζπλφξσλ ηεο πεξηνρήο ππήξμε πξφσξνο. Δληνχηνηο, 

ζε θάπνηεο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην Κέληξν Γηαηήξεζεο ηεο 

Παξαθνινχζεζεο επηζεκάλζεθαλ πεξηνρέο πνπ πξνζβιήζεθαλ απφ ηελ 

πεηξειαηνθειίδα ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε αιηεία κεηψζεθε ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 

θαη ππήξμε ζρεδφλ αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζεί. Σα αιηεπηηθά δίρηπα 

θαηαζηξάθεθαλ απφ πίζζα θαη πεξίπνπ 10 000 ηφλνη ςαξηψλ αλαθέξεηαη φηη 

απνξξίθζεθαλ.  

Χζηφζν, ε νξηζηηθή θαηαλφεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ζρεηηθά κε 

ηνπο πνιπππξεληθνχο πδξνγνλάλζξαθεο πνπ ππάξρνπλ ζηα αιηεπηηθά πξντφληα 

απνηειεί έλα πξφζζεην πνζνζηφ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο θαηαλαισηηθέο 

ζπλήζεηεο, ηηο παξαζθεπέο ηξνθίκσλ θαη ηελ δηαλνκή πδξνγνλαλζξάθσλ ζηα 

πξντφληα  απηά. χκθσλα κε ηνλ Gerges, o Siddiqui θαη ηνλ Murabak ην 1998, 

δηαπίζησζαλ ηελ έιιεηςε αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ πίεζε ησλ 

απνζεκάησλ απφ ηελ ππεξαιίεπζε θαη ηελ θαηαπάηεζε ησλ πεξηνρψλ ηεο σηνθίαο 

απνηειεί δπζθνιία ζην λα δνζεί κηα ζαθή εηθφλα. Χζηφζν, νη ζπγγξαθείο 

δηαπηζηψλνπλ φηη εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ δεηθηψλ ηνμηθφηεηαο, ηεο κείσζεο ηεο 

αθζνλίαο αιιά θαη ηεο παξνπζίαο πεηξειαίνπ ζην θάησ κέξνο ηεο δηαπαιηξξνηαθήο 

δψλεο, ε κείσζε ηεο επίπησζεο ηνπ θσηφο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο ζάιαζζαο 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αιηεία δελ είρε ππνζηεί ζνβαξέο επηπηψζεηο ζχκθσλα 

κε ηνλ Abdulraheem.   

Όζνλ αθνξά ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ν Abdulraheem (Austin θαη Bruch, 2000) 

δηαπηζηψλεη ππνβάζκηζε εμαηηίαο ηεο θαχζεο ησλ πεηξειαηνπεγψλ(600 ζην ζχλνιν 

φπσο δηαπίζησζαλ  θαηά γεληθή νκνινγία δηάθνξνη επηζηήκνλεο) θαη ησλ 

πεηξειαηνθειίδσλ φπσο πξναλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ.  ε αληίζεζε κε ηνλ  Gerges  

ν νπνίνο θάλεη αλαθνξά γηα 6-8 εθ. βαξέιηα πεηξειαίνπ, ν Abdulraheem αλαθέξεη 

πσο 10 εθ. βπηία  πεηξειαίνπ δηέξξεπζαλ απφ ηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη ηηο 
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δεμακελέο απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ ηνπ Κνπβέηη. Τπνινγίδεηαη φηη ην 40% ηνπ 

πεηξειαίνπ εμαηκίζηεθε, ην 10% δηαιχζεθε  ελψ ην 50% ζπλέρηδε ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπ. Απφ ηα 5,4 εθ. βαξέιηα πνπ ζπλέρηδαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ν Abdulraheem 

δηαπηζηψλεη φηη 22% αλαθηήζεθε, ην 50% δηέξξεπζε ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο 

ελψ ην 30%  παξακέλεη άιπην θαζψο δελ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Πηζαλνινγείηαη εληνχηνηο φηη ην πνζνζηφ απηφ βπζίζηεθε ζηνλ 

ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο. Δπηπιένλ, ν Stevens ην 1992 δηαπηζηψλεη κεγάιεο πνζφηεηεο 

άλζξαθα ζηελ αιπζίδα ησλ ζπζζσκάησλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ καχξε ζηήιε ηνπ 

θαπλνχ.  

Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ζηνπο θνξαιιπνγελείο πθάινπο, νη απφςεηο 

δηίζηαληαη θαζψο o Gerges ηζρπξίδεηαη φηη επηζηήκνλεο φπσο ν Dowing θαη ν Roberts 

(1993) δηαπηζηψλνπλ  φηη νη επηπηψζεηο δελ ήηαλ ζεκαληηθέο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη 

φηη ε δηαηαξαρή πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε δηαξξνή ηνπ πεηξειαίνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

απμήζεη ηελ εππάζεηα ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηνπο θνξαιιηνγελείο 

πθάινπο. Αληίζεηα, ν Reynolds, ζχκθσλα κε ηνλ Gerges, δηαπηζηψλεη ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηνπο πθάινπο εμαηηίαο ηεο απφηνκεο πηψζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ρσξίο ν 

ίδηνο λα απνδίδεη ηελ ππνβάζκηζή ηνπο ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ελψ ε ζαιάζζηα 

βιάζηεζε ζχκθσλα κε ηνπο Kenworthy,Durako θαη Fatemy πνπ ζπλέβαιιαλ ζην 

άξζξν ηνπ Gerges,  αλέθεξαλ φηη ππέζηε ζνβαξέο βιάβεο θπξίσο ζηελ κνξθνινγία 

ησλ θχιισλ 

ηαηηζηηθέο κειέηεο ζχκθσλα κε ηνλ Gerges  καξηπξνχλ φηη φηη 30 000 πηελά 

απεβίσζαλ εμαηηίαο ηεο έθζεζήο ηνπο ζην πεηξέιαην θαη άιια παξέκεηλαλ 

παγηδεπκέλα ζε πηζίλεο πεηξειαίνπ πνπ είρε δηαξξεχζεη θαη ζρεκαηίδνληαλ θαηά 

κήθνο ηεο εξήκνπ ηνπ Κνπβέηη ελψ παξάιιεια απνθαιχπηεηαη φηη ην 20% ησλ 

καγθξφβησλ αλαηνιηθά ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο κνιχλζεθαλ απφ ηε δηαξξνή 

πεηξειαίνπ θαη ην 50% ησλ θνξαιιηνγελψλ πθάισλ είραλ πιεγεί.  

Δπηπιένλ, καδί κε ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά, ηέζεθαλ ζε θίλδπλν θάπνηα είδε 

ζαιάζζησλ ρεισλψλ φπσο ε θεξακσηή θαη ε πξάζηλε ρειψλα, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα παξάθηηα λεζηά ηνπ Κφιπνπ γηα θαηαθχγην θαη ηφπν αλάπηπμεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Sadiq (1993). Τπήξμαλ επηπιένλ ελδείμεηο φηη εθαηνληάδεο 

ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ζαιάζζησλ εθηάζεσλ (πεξηνρή αλαδήηεζεο ηξνθήο ησλ 
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ρεισλψλ θαη αιιηθνξηδψλ) είραλ θαηαθιπζηεί απφ ην πεηξέιαην θαη απφ ηελ 

παιηξξνηαθή ιάζπε.  

 Δπηπιένλ, ν Gerges (1993) θαη ν Zimmer (φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζηνλ Gerges) 

επηζεκαίλνπλ φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηεο έξεπλαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ζπλέπεηεο ησλ πξψησλ κελψλ ηεο πνιεκηθήο 

επηρείξεζεο ηνπ Κφιπνπ, απνδεηθλχεηαη φηη ε ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ δηαξξνή πεηξειαηνθειίδσλ. Σν λέθνο, ε 

αηζάιε θαη ηα άθαπζηα πξντφληα πνπ εθπέκπνληαλ απφ ηελ θαχζε ησλ 

πεηξειαηνπεγψλ ζρεκάηηδαλ θειίδεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, απειεπζεξψλνληαο 

πνιπθπθιηθνχο  αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο θαη βαξέα κέηαιια πνπ 

απνηεινχληαη απφ ζσκαηίδηα αηζάιεο. Ζ θαηαζηξνθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο ειιεηκκάησλ ζην Κνπβέηη, νδήγεζε ζηελ απειεπζέξσζε  άλσ ησλ 50 

000m
3 

ηελ εκέξα ησλ αθαηέξγαζησλ ιπκάησλ ζηελ αθηή ηνπ Κνπβέηη πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθαιάησζε απεηιψληαο κε παιηξξνηαθή ππνβάζκηζε ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο, ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ αιιά θαη ηελ ξχπαλζε ησλ δεκφζησλ 

παξαιηψλ.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξνχληαη 

πξνθαηαξθηηθά θαη βαζίδνληαη ζε αξρηθέο έξεπλεο. Δπνκέλσο ν Gerges   ζεψξεζε 

απαξαίηεην λα αλαθεξζεί  ζηελ θιίκαθα ησλ επηπηψζεσλ θαη απαηηείηαη εληαηηθή 

πξνζπάζεηα γηα έξεπλα ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο εμαηηίαο ηεο καδηθήο 

δηαξξνήο πεηξειαίνπ θαη ηδηαίηεξα ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε ζαιάζζηα 

παλίδα παξακέλεη δσληαλή.  

Ο Gerges θαη ν Zimmer (φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζηνλ Gerges) επηζεκαίλνπλ φηη κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο έξεπλαο πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο ζπλέπεηεο ησλ πξψησλ κελψλ ηεο πνιεκηθήο επηρείξεζεο ηνπ Κφιπνπ, 

απνδεηθλχεηαη φηη ε ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηελ δηαξξνή πεηξειαηνθειίδσλ. Σν λέθνο, ε αηζάιε θαη ηα άθαπζηα πξντφληα πνπ 

εθπέκπνληαλ απφ ηελ θαχζε ησλ πεηξειαηνπεγψλ ζρεκάηηδαλ θειίδεο ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, απειεπζεξψλνληαο πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχο 

πδξνγνλάλζξαθεο θαη βαξέα κέηαιια πνπ απνηεινχληαη απφ ζσκαηίδηα αηζάιεο. 
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 Ζ θαηαζηξνθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ειιεηκκάησλ ζην Κνπβέηη, 

νδήγεζε ζηελ απειεπζέξσζε  άλσ ησλ 50 000 m
3 

ηελ εκέξα ησλ αθαηέξγαζησλ 

ιπκάησλ ζηελ αθηή ηνπ Κνπβέηη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθαιάησζε 

απεηιψληαο κε παιηξξνηαθή ππνβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ 

αιιά θαη ηελ ξχπαλζε ησλ δεκφζησλ παξαιηψλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξνχληαη πξνθαηαξθηηθά θαη βαζίδνληαη 

ζε αξρηθέο έξεπλεο. Δπνκέλσο ν Gerges ζεψξεζε απαξαίηεην λα αλαθεξζεί  ζηελ 

θιίκαθα ησλ επηπηψζεσλ θαη απαηηείηαη εληαηηθή πξνζπάζεηα γηα έξεπλα ηνπ 

ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο εμαηηίαο ηεο καδηθήο δηαξξνήο πεηξειαίνπ θαη ηδηαίηεξα 

ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε ζαιάζζηα παλίδα παξακέλεη δσληαλή. 

 

2.4.2 Αημόζθαιπα 

 

Όζνλ αθνξά ηελ αιιαγή ζην θιίκα, ν Gerges  δηαπίζησζε φηη ζε παγθφζκην επίπεδν, 

ην χςνο ηνπ λέθνπο θπκαηλφηαλ κεηαμχ 0,5-2ρηιηφκεηξα ελψ δελ αληρλεχηεθαλ πνηέ 

δείγκαηα θαπλνχ πάλσ 6ρηιηφκεηξα. Δπηπιένλ, νη παξαπάλσ αλαιπηέο επηζηήκνλεο 

δηαπίζησζαλ φηη θαηά ηελ πεξίνδν θαχζεο ησλ πεηξειαηνπεγψλ ππνινγίδεηαη πσο νη 

ζπλνιηθέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα φηη αλέξρνληαλ ζηνπο 3Υ108 ηφλνπο ην 

νπνίν θαη απνηειεί ην 1,5% ηεο παγθφζκηαο εηήζηαο εθπνκπήο ζε νξπθηά θαχζηκα 

θαη θαχζηκα βηνκάδαο. Ο άλζξαθαο θαη ην ππνμείδην ηνπ αδψηνπ κεησλφηαλ ζπλερψο 

θαζψο ε θαχζε ησλ πεγψλ είραλ ηεζεί ππφ έιεγρν.  

Ζ επίδξαζε ηέηνησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δελ απνηειεί απεηιή γηα ηελ 

ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ν Biswas ην 2000 ν 

νπνίνο δελ δηαπίζησζε ζηελ έξεπλά ηνπ θακία θιηκαηηθή αιιαγή εμαηηίαο ηεο 

ρακεινχ πςφκεηξνπ ηεο ζηήιεο. Δπηπιένλ, oη κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζρεηηθά κε 

ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ην αληίθηππφ ηεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία  απνδεηθλφπλ 

φηη ηα επίπεδα δελ ππήξμαλ ηφζν πςειά ψζηε λα πξνθαιέζνπλ νμείεο επηπηψζεηο 

ζχκθσλα κε ηνλ Gerges. πγθεθξηκέλα, ν ίδηνο επηζεκαίλεη φηη ζην Κνπβέηη θαη ηε 

ανπδηθή Αξαβία νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ, νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ, 

κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πδξφζεηνπ θαη φδνληνο, ζε επίπεδα εδάθνπο δελ 

ππεξέβεζαλ ηα ηνπηθά πνζνζηά. Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο φπνπ ην δηνμείδην ηνπ 

ζείνπ ππεξέβαηλε ηηο ηνπηθέο ηηκέο.  
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Αξρηθά, ππήξμε αλεζπρία γηα φηη νη αέξηνη ξχπνη πνπ εθπέκπνληαλ απφ ηελ θαχζε 

ησλ πεηξειαηνπεγψλ, ζα πξνθαινχζαλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία. Δληνχηνηο, ν 

πιεζπζκφο δελ πςειέο ζπγθεληξψζεηο αεξίσλ. Ζ ζχγθξηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο ζπγθεληξψζεηο επηπέδσλ-εδάθνπο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα 

απνζθνπνχζαλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη πξφλνηαο θαζψο 

νη αλαθνξέο γηα εθηεηακέλεο θαη νμείεο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία δελ ήηαλ 

εθηθηφ λα ηεθκεξησζνχλ.  

Δπίζεο, ε ζπγθέληξσζε πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ζχκθσλα κε 

ην πξνζσπηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, ν αέξαο πνπ εμεηάζηεθε ζην Κνπβέηη, ηε 

ανπδηθή Αξαβία θαη ην Μπαρξέηλ θπκαίλνληαλ κεηαμχ 7-387mg/m ζχκθσλα κε 

ηνπο Sadiq θαη McCain, (Gerges, 1993) Σα ζηνηρεία ησλ κεκνλσκέλσλ ελψζεσλ ησλ 

πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ παξνπζίαδαλ πνηθηινκνξθία. Πεξίπνπ 

2-3 εθαηνκκχξηα ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ παξάρζεθαλ κε ηελ θαχζε ησλ 

πεηξειαηνπεγψλ. Οη κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην Κνπβέηη, ην Ηξάθ, ην Μπαρξέηλ θαη ηε 

ανπδηθή Αξαβία έδεημαλ φηη νη ζπγθεληξψζεηο βξίζθνληαλ θάησ απφ ηα επηηξεπηά 

φξηα. Σν ίδην αθξηβψο ηζρχεη θαη κε ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ πδξφζεηνπ θαη ηνπ ζεηηθνχ 

νμένο πνπ βξέζεθαλ ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο ζχκθσλα κε ηνπο  παξαπάλσ 

αλαιπηέο.  

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο παξαηεξήζεθαλ ζην 

Κνπβέηη ζε ζρέζε κε απηνχο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη ηνπ Μπαρξέηλ. Γπζηπρψο, 

δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο ζην Ηξάλ, ην Ηξάθ θαη άιισλ 

ρσξψλ ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ ζχκθσλα κε ηνπο Sadiq θαη McCain (Gerges, 1993). Ζ 

αλάιπζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ βαξέσλ κεηάιισλ φπσο απηή ηνπ ληθειίνπ, ηνπ 

βαλαδίνπ, ηνπ θαδκίνπ, ηνπ κνιπβδαίληνπ, ηνπ ηηηαλίνπ θαζψο θαη ηνπ ρξσκίνπ, 

ππήξμαλ πςειέο θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηνπ Μαΐνπ θαη ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1991. Οη 

ζπγθεληξψζεηο ηνπ βαξίνπ θαη ηνπ κνιχβδνπ ππήξμαλ ρακειφηεξεο ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο ηνπ 1991 ζε ζρέζε κε απηέο ηεο θξίζεο ηνπ 1983.  

Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνληαη ηνμηθέο νπζίεο νη νπνίεο απειεπζεξψζεθαλ ζηελ 

αηκφζθαηξα αιιά θαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο χζηεξα απφ ηελ θαηεδάθηζε 

ππνδνκψλ απφ ηνπο αεξνπνξηθνχο βνκβαξδηζκνχο.  Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Gerges (1993), κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηα ηδήκαηα θνληά ζηηο αθηέο ηνπ Κφιπνπ, 
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απφ ην Κνπβέηη κέρξη ην Καηάξ, απέδεημαλ φηη  βξέζεθαλ ζρεηηθά ρακειέο θαη 

εληαίεο ζπγθεληξψζεηο ζε πνιπππξεληθνχο αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο. 

Παξάιιεια, κειέηεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ έξεπλα, επηζηήκνλεο αλαιπηέο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηζρπξίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ηνπ ν Zimmer (Gerges, 

1993), δηαπηζηψλνπλ ηελ θαηά γεληθή νκνινγία ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηελ θαχζε ησλ πεηξειαηνπεγψλ θαη ηελ δηέξξεπζε 

πεηξειαηνθειίδσλ ζηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ην 1990-91 θαη ην 2003. Μάιηζηα, 

θάπνηνη εξεπλεηέο πξνέβιεςαλ ηελ έιεπζε ελφο ππξεληθνχ ρεηκψλα θαη άιινη 

δηέςεπδαλ ηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζέηνληαο ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή σο ην« έζραην  νξηαθφ ζεκείν».  

πγθεθξηκέλα, φπσο δηαπηζηψλνπλ νη Sadiq θαη ν McCain (1993), ηα πνζνζηά πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ θαχζε ησλ πεηξειαηνπεγψλ δελ ππήξμαλ επαξθή ψζηε λα 

πξνθιεζεί έλαο ππξεληθφο ρεηκψλαο. Οη ελδείμεηο ησλ πνζνζηψλ καξηπξνχλ ηελ 

παξνπζία ελφο «ειαθξψο ςπρξνχ αλέκνπ» ζχκθσλα κε ηνλ  Zimmer (Price, 1998). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζηα δείγκαηα ησλ εξπκάησλ δηαπηζηψζεθαλ 

δηαθπκάλζεηο αλά πεξηνρή φπνπ παξνπζίαζηεθε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε 

ζχκθσλα κε ηνλ Gerges. πγθεθξηκέλα, ζηα ηδήκαηα ηα πνζνζηά ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο 

παξνπζίαδαλ νξηαθά πνζνζηά ξχπαλζεο ελψ νη εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζχκθσλα κε ηζρπξηζκνχο ησλ παξαπάλσ επηζηεκφλσλ απεηινχλ κε ππεξζέξκαλζε 

ηνπ πιαλήηε.  

Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ άλζξσπν ν Gerges 

(1993) ηζρπξίζηεθε φηη  ηα επίπεδα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ, νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ, 

κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα,  θαη ηνπ πδξφζεηνπ θαη φδνληνο δελ ππεξέβεζαλ ηα ηνπηθά 

πνζνζηά θαη έηζη δελ ππήξμαλ ηφζν πςειά ψζηε λα πξνθαιέζνπλ νμείεο επηπηψζεηο 

ζηε αλζξψπηλε πγεία. Σαπηφρξνλα, ηα ζηνηρεία ησλ κεκνλσκέλσλ ελψζεσλ ησλ 

πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ παξνπζίαδαλ πνηθηινκνξθία 

ζχκθσλα κε ηνλ Sadiq θαη Mс Cain (1993). Όπσο δηαπηζηψλεηαη, νη πςειφηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο παξαηεξήζεθαλ ζην Κνπβέηη ζε ζρέζε κε απηνχο ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο θαη ηνπ Μπαρξέηλ. Γπζηπρψο, δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
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ζπγθεληξψζεηο ζην Ηξάλ, ην Ηξάθ θαη άιισλ ρσξψλ ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ ζχκθσλα 

κε ηνπο παξαπάλσ αλαιπηέο επηζηήκνλεο. 

 

2.4.3 Γεώζθαιπα 

  
Οη βνκβηζηηθέο επηζέζεηο, νη αεξνπνξηθέο επηδξνκέο θαζψο θαη  νη ξήςεηο βνκβψλ θαη 

ξνπθεηψλ ηηο νπνίεο αλαθέξεη ε Έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (1991) αλαθεξνκέλε 

ζην Πξφγξακκα γηα ην Πεξηβάιινλ,είραλ σο απνηέιεζκα ηελ πιήξε θαηαζηξνθή 

ππνδνκψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο, ησλ δηπιηζηεξίσλ θαη ησλ απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ πεηξειαίνπ θαζψο θαη έμη (6) πεηξειαηνπεγψλ.  Ο Gerges (1993) κέζα απφ ην 

κειέηε ηνπ δηαπηζηψλεη κηα ζεηξά θαηαζηξνθηθψλ ελεξγεηψλ πνπ είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ρεξζαίνπ πεξηβάιινληνο.  

πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο εθηάζεηο θπηηθψλ ιηπαζκάησλ πνπ 

θαηαζηξάθεθαλ θαη πνιιά εξγνζηάζηα δηέθνςαλ ηελ παξαγσγή ηνπο ρσξίο φκσο λα 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο γεσξγηθέο εηζξνέο ζηε ρψξα. 

 Σνμηθέο νπζίεο δηέξξεπζαλ ζην έδαθνο θαη ζε ηξερνχκελα χδαηα ελψ ηαπηφρξνλα 

πνιιέο βηνκεραληθέο κνλάδεο βνκβαξδίζηεθαλ. Οη αληιίεο απνρέηεπζεο λεξνχ 

ηέζεθαλ εθηφο ιεηηνπξγίαο νδεγψληαο ζηε ζπζζψξεπζε απνρεηεπηηθψλ πδάησλ θαη 

ζηελ αχμεζε ηνπ άιαηνο ζηα χδαηα θαιχπηνληαο κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

Δπηπιένλ, ν Gerges επηζεκαίλεη φηη γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο θαιιηέξγεηεο 

επεξεάζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Gerges (1993) δηαπηζηψλεηαη ε ππνβάζκηζε ησλ 

γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ θαιιηεξγεηψλ ελψ επεξεάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ε 

βνζθή ησλ δψσλ, εληείλνληαο ην πξφβιεκα ηεο ππεξβφζθεζεο ε νπνία εθηφο ηεο 

ζνβαξήο δηαηαξαρήο ηνπ εδάθνπο πξνθαιψληαο  ηελ εμαθάληζε πνιιψλ εηδψλ 

θπηψλ. Δπηπιένλ, καδί κε ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά, ηέζεθαλ ζε θίλδπλν θάπνηα είδε 

ζαιάζζησλ ρεισλψλ φπσο ε θεξακσηή θαη ε πξάζηλε ρειψλα, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα παξάθηηα λεζηά ηνπ Κφιπνπ γηα θαηαθχγην θαη ηφπν αλάπηπμεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Sadiq (1993). Τπήξμαλ επηπιένλ ελδείμεηο φηη εθαηνληάδεο 
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ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ζαιάζζησλ εθηάζεσλ (πεξηνρή αλαδήηεζεο ηξνθήο ησλ 

ρεισλψλ θαη αιιηθνξηδψλ) είραλ θαηαθιπζηεί απφ ην πεηξέιαην θαη απφ ηελ 

παιηξξνηαθή ιάζπε.   

Γεδνκέλνπ ηνπ φηη δελ ππήξραλ θπηνθάξκαθα, ε θχξηα θαιιηέξγεηα παξαγσγήο ζίηνπ 

δέρζεθε επίζεζε απφ παξάζηηα κεηψλνληαο ην πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο θαηά 40%. 

Αληίζηνηρα, ε θηελνηξνθία δέρζεθε ηζρπξφ πιήγκα κε ηελ εκθάληζε επηδεκηψλ φπσο 

απηή ηεο παλψιεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα βννεηδή. Οιφθιεξα θνπάδηα ακλψλ 

ζθαγηάζηεθαλ ελψ άιια κεηαθέξνληαλ ζε γεηηνληθέο ρψξεο κε ηελ κνξθή θπγήο ησλ 

λνκάδσλ θηελνηξφθσλ  νη νπνίνη δεηνχζαλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηελ πψιεζε ησλ 

ακλψλ. Σεξάζηηεο εθηάζεηο ιηβαδηψλ ηνπ Ηξάθ θαη ηδηαίηεξα ηεο Γπηηθήο Δξήκνπ 

είραλ ππνβαζκηζηεί θαη επεξεαζηεί έληνλα. νβαξέο βιάβεο παξαηεξήζεθαλ θαη ζην 

ρεξζαίν νηθνζχζηεκα ηνπ Κνπβέηη.  

Πην ζπγθξηκέλα, ε αηζάιε θαη ε νκίριε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ θαχζε ηνπ 

πεηξειαίνπ θάιπςαλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο 

βιάζηεζεο ηεο πεξηνρήο (Gerges, 1993). ηελ πεξηνρή πνπ επεξεάζηεθε απφ ηελ 

αηζάιε παξνπζηάζηεθαλ θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή Μπνπξγθάλ θαη ζηελ 

θαηά κήθνο ηνπ Αρκαληί-Γνπαθξά πξνο ηα λφηηα. Ο Gerges ζηελ κειέηε ηνπ 

δηαπηζηψλεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εγγελνχο βιάζηεζεο επεξεάζηεθε αξλεηηθά 

εμαηηίαο ηεο αηζάιεο. Ζ εηήζηα ρισξίδα απέηπρε ζην λα ζην λα επηθέξεη ζνδεηά. 

Μφλν θάπνηα είδε βιάζηεζεο πνπ δηαηεξνχζαλ απνζέκαηα ζπφξσλ ζηηο ξίδεο ηνπο 

θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1991 θαη κεηά ελψ φια ππφινηπα 

είδε βιάζηεζεο είηε απεβίσζαλ είηε πξνθιήζεθαλ ζνβαξέο δεκηέο.  

Οη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο αηζάιεο ππήξμαλ αζαθείο αιιά ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε βιάζηεζε απνθαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθά. Χζηφζν, ελδέρεηαη λα 

ππάξμεη  αιιαγή ζηελ αλαθαηαλνκή ησλ εηδψλ. Ζ δηαθνπή ηεο άξδεπζεο ησλ 

δαζηθψλ πεξηνρψλ βφξεηα ηνπ Κνπβέηη πξνθάιεζε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην θπηηθφ 

βαζίιεην. Eπηπιένλ, ν Gerges δηαπίζησζε φηη ε ακκψδεο έθηαζε γχξσ απφ ην 

Κνπβέηη θαη θαηά κήθνο ησλ αθηψλ είρε δηαηαξαρζεί απφ ηηο ζηξαηησηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα εδάθε πνπ είραλ επεξεαζηεί, είραλ εθηεζεί ζηελ αηνιηθή 

δηάβξσζε. Οη θηλήζεηο ησλ νρεκάησλ πξνθάιεζαλ θνληνπνίεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
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εδάθνπο δεκηνπξγψληαο  δηάβξσζε ηφζν εμαηηίαο ηνπ αέξα φζν θαη εμαηηίαο ηνπ 

λεξνχ.  

Οη δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ βνζθή ησλ δψσλ, εληείλνληαο ην πξφβιεκα ηεο ππεξβφζθεζεο ε νπνία εθηφο ηεο 

ζνβαξήο δηαηαξαρήο ηνπ εδάθνπο πξνθάιεζε θαη ηελ εμαθάληζε πνιιψλ εηδψλ 

θπηψλ. Ζ εμαθάληζε ηνπ Hammada Elegans, ελφο είδνπο θπηνχ πνπ αλαπηπζζφηαλ 

ζηελ πεξηνρή θαη άιισλ εηδψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Khafji  εμαηηίαο ηνπ ππθλνχ λέθνπο 

αηζάιεο  θαη ηεο νκίριεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ. Παξφια 

απηά ην πνζνζηφ εμαθάληζεο ηεο βιάζηεζεο άξρηζε λα κεηψλεηαη θαζψο θαζέλα απφ 

ηα ζηνηρεία πνπ δηαρένληαλ ζηελ αηκφζθαηξα άξρηζαλ λα εμαθαλίδνληαη (Gerges, 

1993). 

Σα παξαπάλσ πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αξρηθέο έξεπλεο θαη πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Κνπβέηη, ζχκθσλα κε ηνλ Gerges δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην 

ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα 

επηβεβαηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα  αλεμάξηεηεο κειέηεο πνπ έιαβε ρψξα ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Κνπβέηη. Ζ κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παξαπάλσ απφ εβδνκήληα (70) πεηξειαηνπεγέο, ζε εθαηφ 

(100) δεμακελέο πεηξειαίνπ απέδεημε φηη νη παξαπάλσ είραλ θαηαζθεπαζηεί γηα λα 

θαιχπηνπλ έθηαζε ηεο ηάμεσο ησλ 16ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ (Gerges, 1993). 

Παξάιιεια, νη πεξηνρέο κεηαμχ ησλ δεμακελψλ είραλ εκπνηηζηεί απφ ην πεηξέιαην. 

Σν βάζνο ηεο δεμακελήο παξνπζίαδε πνηθηινκνξθία αλάινγα κε ηελ ηνπνγξαθία ηεο 

πεξηνρήο. Γεληθφηεξα, νη κεζαίεο ηηκέο θπκαίλνληαλ κεηαμχ ησλ 30-50 εθαηνζηψλ θαη 

ην βάζνο κεξηθψλ δεμακελψλ άγγηδε θαη ην 1 κέηξν.  

Οη εθηηκήζεηο ηνπ Gerges γηα ηελ πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ είρε ζπζζσξεπηεί  ζηηο 

δεμακελέο ππνινγίδεηαη φηη έθηαλε ηα 25-30 εθαηνκκχξηα βπηία. Όζνλ αθνξά ηηο 

εθηηκήζεηο γηα ηελ πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ είρε ζπζζσξεπηεί  ζηηο δεμακελέο 

ππνινγίδεηαη φηη έθηαλε ηα 25-30 εθαηνκκχξηα βπηία. Ο αέξαο πνπ ζπζζσξεχηεθε 

πάλσ απφ ηηο δεμακελέο ηνπ πεηξειαίνπ πεξηείρε κεγάια πνζνζηά εθπνκπψλ 

κεζαλίνπ  αιιά θαη πδξνγνλαλζξάθσλ νη νπνίνη δελ πεξηείραλ κεζάλην.  

Δπηπιένλ, έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή απφ ην Ακπνχ-Αιί πξνο ην 

Σαλαθίκπ θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο κε ζθνπφ ηνλ 



29 

 

πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ ησλ κεηάιισλ ζηα ηδήκαηα ην Μάξηην ηνπ 1992 

αληίζηνηρα, δηαπηζηψζεθε φηη ε πεξηνρή δελ επηβαξχλζεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ 

εκθάληζε βαξέσλ κεηάιισλ φπσο ην βάξην, ην ρξψκην, ν κφιπβδνο, ν ςεπδάξγπξνο, 

ν ζίδεξνο θαη ην θάδκην, θαζψο νη πεξηεθηηθφηεηεο ππήξμαλ ζε κηθξά πνζνζηά 

(Gerges,1993).  

Οκνίσο, επηζηήκνλεο εκπεηξνγλψκνλεο  φπσο ν Μπαζαράκ θαη ν Αιί-Ληρατκπί, 

αλαιχνληαο ηα δείγκαηα ηνπ ηδήκαηνο πνπ πεξηζπιιέρζεθαλ απφ ην Γπηηθφ Κφιπν 

απφ ην Κνπβέηη πξνο ην Καηάξ θαη έρνληαο αλαιχζεη κηα ζεηξά ηρλνζηνηρείσλ πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ, δηαπίζησζαλ δχν θαηεγνξίεο ηδεκάησλ : ιάζπε θαη άκκνο 

αληίζηνηρα. Σαπηφρξνλα, ιεπηφθνθθνη ησλ ηδεκάησλ ιάζπεο βξέζεθαλ  ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Κνπβέηη. Οη αλαιχζεηο ησλ ηδεκάησλ, παξνπζίαδαλ δηαθνξέο ζηα ίρλε ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ ζηνηρείσλ θαη απηφ αληαλαθιά ζηελ δηαθχκαλζε ηεο νιηθήο 

ζχζηαζεο ησλ ηδεκάησλ ζηα νπνία πεξηέρνληαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία.  

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχζεθαλ, ε κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ιάζπεο βξέζεθαλ 

ζην Κνπβέηη κε κείσζε πξνο ηα λφηηα θαζψο ε επίηεπμε ρακειφηεξσλ 

ζπγθεληξψζεσλ παξαηεξήζεθε ζην Καηάξ. Αληίζηνηρα, πεξηεθηηθφηεηα ζε άκκν 

παξαηεξήζεθε ζηα λφηηα. Ζ αχμεζε ησλ ηρλνζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ηδήκαηα 

ηεο άκκνπ πνπ βξέζεθαλ ζηε ανπδηθή Αξαβία πηζαλνινγείηαη φηη νθείινληαη ζηελ 

παξνπζία ζσκαηηδίσλ ηεο άκκνπ πινχζηα ζε ηρλνζηνηρεία ζχκθσλα κε ηνλ Gerges 

.Δπηρεηξψληαο λα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ηδήκαηα πνπ ππέζηεζαλ ππνβάζκηζε απφ ηελ πεηξειαηνθειίδα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Κφιπνπ, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη ε επίδξαζε ηνπ 

αλζξσπνγελνχο εκπινπηηζκνχ κεηά ηελ απφιπηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ππήξμε 

ειάρηζηε (Gerges,1993) 

 Ο Gerges επηπιένλ δηαπηζηψλεη ηελ κεγάιε ηνπ αλεζπρία  φζν αθνξά ηηο επηπηψζεηο 

ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ  ηελ νπνία θαη νθείιεη ζην κεγάιν πνζνζηφ ησλ ηνμηθψλ 

θαη ρεκηθψλ νπζηψλ θαζψο θαη ησλ πνιπθπθιηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Παξφια απηά, 

νη έξεπλεο απέδεημαλ φηη ηα επίπεδα ησλ δεηγκάησλ ησλ πεξηζζνηέξσλ  

πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ αληρλεχηεθαλ ζηνλ  αέξα ηνπ Κνπβέηη θαη ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο θαη πνπ βξέζεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο ππήξμαλ ρακειά. Ζ ζπιινγή ησλ  

επηθαλεηαθψλ αιιά θαη ησλ βαζέσλ δεηγκάησλ  πνπ ζπιιέρηεθαλ εληφο θαη εθηφο ησλ 
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πεξηνρψλ πνπ επιήγεζαλ απφ ην πεηξέιαην αλαιχζεθε κε ζηφρν λα πξνζδηνξηζηνχλ 

ηα επίπεδα ηεο ζπλνιηθήο αθαηξνχκελεο χιεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηνπ πεηξειαίνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Gerges. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν ζηελ επηθάλεηα ησλ δεηγκάησλ 

αληρλεχζεθαλ πνιχ πςειά επίπεδα ζηα θνηηάζκαηα ηνπ πεηξειαίνπ ελψ ρακειά 

επίπεδα βξέζεθαλ ζηα βαζχηεξα δείγκαηα. Όζνλ αθνξά ηα επηθίλδπλα απφβιεηα νη 

αξρηθέο έξεπλεο απέδεημαλ φηη ν θίλδπλνο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν ζα 

παξακέλνπλ αξθεηά έσο φηνπ ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ηα ζρέδηα γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ Κνπβέηη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ην 

θαζέλα (Gerges, 1993).  

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ηνπ Husain (1998) 

πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο ζηήιεο ηνπ θαπλνχ φπνπ δηαπηζηψζεθε πςειή 

ζπγθέληξσζε ζε φδνλ θαη νκνίσο ζην άξζξν ηνπ ν Hahn (1991), φπσο αλαθέξεη ν 

Husain (1998), δηαπίζησζε πςειά πνζνζηά αηζάιεο θαη ππνβάζκηζεο ζηελ 

βιάζηεζε. Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ηνλ Husain (1998) δελ ππάξρεη θακία 

επηζηεκνληθή κειέηε πνπ λα ηεθκεξηψλεη ηελ κεηάδνζε ηεο ππνβάζκηζεο ζηνλ 

άλζξσπν κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο. 

 Δπηπιένλ, ν Pearce ην 1995 ζην άξζξν ηνπ δηαπηζηψλεη φηη νη ζάκλνη θαη ηα πνιπεηή 

αγξσζηψδε πνπ θχηξσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βξνρψλ ηνπ ρεηκψλα θαιχθζεθαλ 

κε πεηξέιαην φπσο θαηαγξάθεηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο φηαλ ιίκλεο πεηξειαίνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ νξκεηηθή ξνή ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Gerges. 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο επηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ γηα ην 

Πεξηβάιινλ δηαπηζηψλνπλ φηη ζηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ηνπ 2003 (Ηξάθ θαη 

Αθγαληζηάλ) πξνθιήζεθε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ζε πεξηνρέο φπσο νη  Αι 

Καληηζίγηα, Αι νπάξηα, Καλ Νηάξη, Αι Μηζξάθ θαη Οπηξέγ φπνπ δηαπηζηψζεθαλ 

πδξνγνλάλζξαθεο θαη βαξέα κέηαιια ησλ νπνίσλ ηα πνζνζηά πνηθίιινπλ απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή.  

Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνληαη ηνμηθέο νπζίεο νη νπνίεο απειεπζεξψζεθαλ ζηελ 

αηκφζθαηξα αιιά θαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο χζηεξα απφ ηελ θαηεδάθηζε 

ππνδνκψλ απφ ηνπο αεξνπνξηθνχο βνκβαξδηζκνχο.  Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Gerges (1993), κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηα ηδήκαηα θνληά ζηηο αθηέο ηνπ Κφιπνπ, 

απφ ην Κνπβέηη κέρξη ην Καηάξ, απέδεημαλ φηη  βξέζεθαλ ζρεηηθά ρακειέο θαη εληαίεο 
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ζπγθεληξψζεηο ζε πνιπππξεληθνχο αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο. Σα ζπζηαηηθά 

ηνπ πεηξειαίνπ πξνθάιεζαλ ππνβάζκηζε ζηα ηδήκαηα ελψ κηθξνί ιαζπψδεηο 

θνιπίζθνη βξέζεθαλ λα πεξηέρνπλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο (ζπγθέληξσζε πνπ θηάλεη 

απφ 500-900% ησλ ζπλνιηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ).  

Δληνχηνηο, ζηηο πεξηνρέο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, δελ ππήξμαλ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πνπ λα καξηπξνχλ κεγάιε θιίκαθα δηαξξνήο πεηξειαίνπ. Δπηπιένλ, ζηελ 

πςειήο απφδνζεο πγξή ρξσκαηνγξαθία ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ειέγρνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξηζζφηεξα απφ 100 δείγκαηα ηδεκάησλ απνδείρζεθε φηη φζνλ 

αθνξά ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ηεο ππνβάζκηζεο απφ ηελ δηαξξνή ηεο 

πεηξειαηνθειίδαο, νη πεξηνρέο πνπ επεξεάζηεθαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ αθνξνχλ 

εθείλεο πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζην Ακπνχ-Αι θαη ην Σαλαηδίκπ (Gerges,1993).  

Ο αξηζκφο ησλ ηδεκάησλ αλέδεημε απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο αξσκαηηθψλ ελψζεσλ. 

Παξαηεξήζεθαλ επίζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ κάδεο απφ άκκν πνπ θαιχθζεθε 

απφ ην δηεξξεγκέλν πεηξέιαην θαη ελδέρεηαη λα πξνθιήζεθε απφ θπζαιίδεο αέξα πνπ 

ελψζεθαλ κε ηελ άκκν θαηά ηε δηάξθεηα ρακειήο παιίξξνηαο επηηξέπνληαο ηηο κάδεο 

λα επηπιένπλ κε απμεηηθή ηάζε  (Gerges,1993). Ζ δξάζε ηνπ παιηξξνηαθνχ θχκαηνο 

«ζπάεη» ηηο θπζαιίδεο, ε άκκνο βπζίδεηαη ζέηνληαο ζε εθαξκνγή έλα κεραληζκφ 

δηάρπζεο κνιπζκέλσλ ρνλδξνεηδψλ ηδεκάησλ ζην θαηά ηα αιιά πξνζηαηεπφκελν 

αιιά θαιπκκέλν απφ βνχξθν πεξηβάιινλ.  

Τςειφηεξα επίπεδα ππνβάζκηζεο παξνπζηάζηεθαλ ζην ππήλεκν ιαζπψδεο 

ιεθαλνπέδην ή ζηα ιαζπψδε ηδήκαηα πνπ ζπζζσξεχηεθαλ ζηα θαλάιηα ηνπ 

Νηαγνπάη Ατ-Νηάθ αιιά θαη ζηνπο πξνζηαηεπφκελνπο θνιπίζθνπο ηνπ Νηαγνπάη 

Αι-Μνπζαιακηγηά. Αληίζεηα, κηθξφηεξα επίπεδα ππνβάζκηζεο βξέζεθαλ ζηνπο 

ιεπηφθνθθνπο ησλ ηδεκάησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο θφιπνπο, ηελ ππήλεκε ζσξφ 

άκκνπ θαη ηηο βξαρψδεηο απνβάζξεο (Gerges,1993). Αληηζέησο, ηα δείγκαηα ησλ 

ηδεκάησλ πνπ πεξηζπιιέρζεθαλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Κφιπνπ θαη 

αλαιχζεθαλ ψζηε λα αληρλεπηνχλ αλ ππήξμαλ βαξέα κέηαιια, απέδεημαλ φηη δελ 

ππήξμε πςειή ζπγθέληξσζε.  

Δπηπιένλ, έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή απφ ην Ακπνχ-Αιί πξνο ην 

Σαλαθίκπ θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο κε ζθνπφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ ησλ κεηάιισλ ζηα ηδήκαηα ην Μάξηην ηνπ 1992 
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αληίζηνηρα, δηαπηζηψζεθε φηη ε πεξηνρή δελ επηβαξχλζεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ 

εκθάληζε βαξέσλ κεηάιισλ φπσο ην βάξην, ην ρξψκην, ν κφιπβδνο, ν ςεπδάξγπξνο, 

ν ζίδεξνο θαη ην θάδκην, θαζψο νη πεξηεθηηθφηεηεο ππήξμαλ ζε κηθξά πνζνζηά 

(Gerges,1993).  

Οκνίσο, επηζηήκνλεο εκπεηξνγλψκνλεο  φπσο ν Μπαζαράκ θαη ν Αιί-Ληρατκπί, 

αλαιχνληαο ηα δείγκαηα ηνπ ηδήκαηνο πνπ πεξηζπιιέρζεθαλ απφ ην Γπηηθφ Κφιπν 

απφ ην Κνπβέηη πξνο ην Καηάξ θαη έρνληαο αλαιχζεη κηα ζεηξά ηρλνζηνηρείσλ πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ, δηαπίζησζαλ δχν θαηεγνξίεο ηδεκάησλ : ιάζπε θαη άκκνο 

αληίζηνηρα. Σαπηφρξνλα, ιεπηφθνθθνη ησλ ηδεκάησλ ιάζπεο βξέζεθαλ  ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Κνπβέηη. Οη αλαιχζεηο ησλ ηδεκάησλ, παξνπζίαδαλ δηαθνξέο ζηα ίρλε ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ ζηνηρείσλ θαη απηφ αληαλαθιά ζηελ δηαθχκαλζε ηεο νιηθήο 

ζχζηαζεο ησλ ηδεκάησλ ζηα νπνία πεξηέρνληαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία. 

 Απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχζεθαλ, ε κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ιάζπεο βξέζεθαλ 

ζην Κνπβέηη κε κείσζε πξνο ηα λφηηα θαζψο ε επίηεπμε ρακειφηεξσλ 

ζπγθεληξψζεσλ παξαηεξήζεθε ζην Καηάξ. Αληίζηνηρα, πεξηεθηηθφηεηα ζε άκκν 

παξαηεξήζεθε ζηα λφηηα. Ζ αχμεζε ησλ ηρλνζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ηδήκαηα 

ηεο άκκνπ πνπ βξέζεθαλ ζηε ανπδηθή Αξαβία πηζαλνινγείηαη φηη νθείινληαη ζηελ 

παξνπζία ζσκαηηδίσλ ηεο άκκνπ πινχζηα ζε ηρλνζηνηρεία ζχκθσλα κε ηνλ Gerges 

Δπηρεηξψληαο λα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ηδήκαηα πνπ ππέζηεζαλ ππνβάζκηζε απφ ηελ πεηξειαηνθειίδα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Κφιπνπ, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη ε επίδξαζε ηνπ 

αλζξσπνγελνχο εκπινπηηζκνχ κεηά ηελ απφιπηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ππήξμε 

ειάρηζηε (Gerges,1993). 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Omar θαη ηνλ Misak, νη πξνζπάζεηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ρεξζαίνπ πεξηβάιινληνο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δχν θάζεηο θαη βαζίζηεθαλ ζην ζρέδην Al-Awda 

(Δπηζηξνθήο) θαη Al-Tameer (Απνθαηάζηαζεο). Σν ζρέδην πεξηειάκβαλε ηελ 

εθθαζάξηζε, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ βηναπνηθνδφκεζε ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηεο εξήκνπ.  

Όζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο απνθαηάζηαζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθηεηακκέλεο 

πξνζπάζεηεο απφ νκάδεο εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ νη νπνίεο απέδσζαλ κελ ζε 



33 

 

θάπνην βαζκφ αιιά εθηηκάηαη φηη απαηηείηαη ζπλερήο έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ε κφληκε βιάβε ζα παξακείλεη 

ειάρηζηε. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ βηναπνηθνδφκεζε ηνπ εδάθνπο, πνιπάξηζκεο 

κειέηεο ζχκθσλα κε ηνλ Omar έδεημαλ φηη ε κφιπλζε ηνπ εδάθνπο κεηψζεθε θαηά 

84% ζε δηάζηεκα 12 κελψλ. Άιιεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε απνθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο 

είλαη εθηθηή ζε πεξίπησζε πνπ ην ίδην δελ έρεη ππνζηεί ππνβάζκηζε πέξαλ ηνπ 1 cm. 

Παξάιιεια, ν Omar θαη ν Misak  δηαπηζηψλνπλ πσο αλ θαη εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε εξγνζηάζην πξφζιεςεο βηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο εληνχηνηο 

δελ είλαη επαξθείο ψζηε λα δηαπηζησζεί ε καθξνπξφζεζκε απνθαηάζηαζε ηνπ 

ρεξζαίνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Κνπβέηη.  

Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο απνδείρζεθε ζρεηηθά απνηειεζκαηηθή ζην λα αλαδείμεη 

θαη λα εληνπίζεη ηα δηάθνξα  επηθίλδπλα ζπζηαηηθά πνπ απεηινχλ ηφζν ηα 

νηθνζπζηήκαηα ηνπ Κνπβέηη φζν θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία. Ο Misak επηζεκαίλεη φηη ε 

αλακφξθσζε ηνπ ρεξζαίνπ πεξηβάιινληνο απαηηεί πεξαηηέξσ έξεπλα ηφζν φζνλ 

αθνξά ηελ ζπκπίεζε πνπ έρεη ππνζηεί ην έδαθνο φζν θαη ηελ κφιπλζε πνπ έλδερεηαη 

λα έρεη πξνθαιέζεη ην πεηξέιαην ζην ρεξζαίν πεξηβάιινλ.  

Δθηεηακκέλεο πξνζπάζεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ νκάδεο εηδηθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ απφ 7 ρψξεο ψζηε λα «θαζαξηζηεί» ην έδαθνο απφ ηελ ξχπαλζε 

πνπ πξνθάιεζαλ νη ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλ θαη ε δηαδηθαζία απηή απφ 

θάπνηνπο ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία (π.ρ. 

αηπρήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ λάξθεο ζηα ζχλνξα κεηαμχ ηνπ Κνπβέηη θαη ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο ζχκθσλα κε ηνλ Misak, πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην δήηεκα ηεο 

απνθαηάζηαζεο απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.  Άιιεο έξεπλεο ζχκθσλα κε ηνλ Al-

Awahdi (1997) έδεημαλ φηη παζεηηθή απνθαηάζηαζε είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιιεη 

ζηελ απνθαηάζηαζε κεγάισλ επηθαλεηψλ ηνπ εδάθνπο εάλ νη εθηάζεηο δελ έρνπλ 

κνιπλζεί παξαπάλσ απφ ην 1 εθαηνζηφ απφ ηελ αεξνκεηαθεξφκελε αηζάιε ηνπ 

άθαπζηνπ πεηξειαίνπ.  

Χζηφζν θάπνηα ζεκεία ηνπ εδάθνπο πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ 2-50 εθ. θαη έρνπλ 

κεηαηξαπεί ζε ιίκλεο πεηξειαίνπ δελ εκθαλίδνπλ θαλέλα δείγκα θπζηθήο 

απνθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηνλ Al-Awahdi. Μέρξη ην 1992 θαη ηελ ππνγξαθή ηεο 
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χκβαζεο γηα ηελ Βνηνπνηθηιφηεηα,ην Κνπβέηη αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ βηνινγηθψλ πφξσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζηγέλησλ νηθνινγηθψλ 

ελδηαηηεκάησλ (Omar, 2000).  Δθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηνλ Omar  απαηηνχληαη 

πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα ηελ  δηαηήξεζε ησλ βηνινγηθψλ πφξσλ. Σν εξψηεκα πνπ 

ηίζεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αθνξά ηη είδνπο επηπιένλ πξνζπάζεηεο  πνπ 

απαηηνχληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ  πιήξε ρεξζαία απνθαηάζηαζε θαη ην 

νπνίν ζα επηρεηξεζεί λα απαληεζεί ζην θεθάιαην 4 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

2.4.4  Βιόζθαιπα 

Όζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ κεηά ηηο 

πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν ην 1991, νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

θάλνπλ ιφγν γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζαξίλ θαη ηνπ θπθινζαξίλ ζην νπνίν θαη 

εθηέζεθαλ νη Βεηεξάλνη ηνπ Κφιπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ ηνπ 1991 

παξνπζηάδνληαο ζπκπηψκαηα λεπξνζπκπεξηθνξηθήο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηνλ 

κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε επηζηεκνληθή νκάδα (Proctor, Heaton θ.α., 2006) ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηελ Βνζηψλε.  

Παξφια απηά, ζηελ ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία 

ησλ βεηεξάλσλ αιιά θαη ζηελ ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. εκαληηθή παξαηήξεζε 

απνηειεί επίζεο ην γεγνλφο φηη ε εμέηαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν(4-5 ρξφληα κεηά ηελ έθζεζε ησλ βεηεξάλσλ ζηα ρεκηθά απηά αέξηα) 

θαζψο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη νη ζπλέπεηεο  δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ έθζεζή 

ηνπο ζην ζαξίλ θαη ην θπθινζαξίλ. 

 Δπηπιένλ, ε εζηίαζε ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ησλ βεηεξάλσλ ζην ζαξίλ θαη ζην 

θπθινζαξίλ δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο αζζέλεηεο πνπ παξνπζίαζαλ νη βεηεξάλνη ηνπ 

Κφιπνπ ελ γέλεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Fukunda (Price, 1998), ηα 

πνζνζηά πνπ παξαηεξήζεθαλ ππήξμαλ πςειφηεξα ζηηο ιηγφηεξν εθηηζέκελεο νκάδεο 

παξά ζηηο νκάδεο πνπ εθηέζεθαλ πεξηζζφηεξν. Ζ αηηηνινγία ζχκθσλα κε ηνπο 

Vasterling θαη Bremner, πνπ δίλνπλ νη δχν επηζηήκνλεο βαζίδεηαη ζηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ έιιεηςε ελεκέξσζεο γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο πγείαο αιιά θαη ηεο 

πεξηνξηζκέλεο αληηθεηκεληθήο ελεκέξσζεο  φζνλ  αθνξά ηηο εθζέζεηο ησλ 
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εκπεηξνγλσκφλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπο.  

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ηνπ Roy φπσο εμεγεί ν Price 

(1998), ζεκαληηθέο ζσκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο Βεηεξάλνπο 

ηνπ Κφιπνπ εμαηηίαο ηεο έθζεζήο ηνπο ζηα ρεκηθά αέξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ο 

πξψηνο ζπζρεηηζκφο ηεο «Πνιπζπζηεκαηηθήο λφζνπ» ζρεηηθά κε ηελ αληζνξξνπία 

πνπ πξνέθπςε ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ησλ ζηξαηησηψλ εμαηηίαο ησλ 

εκβνιηαζκψλ, παξνπζηάζηεθε πξψηε θνξά ην 1997 ζην πεξηνδηθφ Lanset θαη ην 2000 

ζην πεξηνδηθφ British Medical Journal. Σηο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία απφ ηελ 

έθζεζε ησλ Βεηεξάλσλ ζην απεκπινπηηζκέλν νπξάλην επηζεκαίλνπλ νη Squibb θαη 

Diarmid ζηελ επηζηεκνληθή ηνπο κειέηε ην 2006.  

Oη παξαπάλσ επηζηήκνλεο απνδίδνπλ ηηο δηάθνξεο ζσκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηε 

ρξήζε ηνπ απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ. Γείγκαηα απεκινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ 

βξέζεθαλ ζηα νχξα ζηξαηησηψλ βεηεξάλσλ νη νπνίνη ζπλέρηδαλ λα εθθξίλνπλ πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο νπξαλίνπ αθφκα θαη κεηά ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 1991.  Ζ 

κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο  κεζφδνπ ηζνηνπηθήο αλάιπζεο επαγσγηθά 

ζπδεπγκέλνπ πιάζκαηνο-κάδαο (Squibb θαη Diarmid, 2006).  

Αλαθνξά γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ ζηνλ άκαρν 

πιεζπζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ ηνπ 1991 πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

ζην άξζξν ησλ Ben θαη Bou-Rabee ην 2003. Σέινο ζηελ έξεπλα ηνπο ν Brunch θαη 

Austin δηαπίζησζαλ φηη φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε  ηα αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα (άζζκα, εκθχζεκα) πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ θαχζε ησλ 

πεηξειαηνπεγψλ είλαη δχζθνιν λα δηαζηαπξσζνχλ αλ φλησο απνηεινχλ επηπηψζεηο 

πνπ πξνθιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

 

2.5  Θεζμικά Κενά ζηην πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ 

 

Σν πνιπδηάζηαην θαηλφκελν ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πνπ αλαθέξεη ν 

Biswas ζην άξζξν απνηειεί ζχκθσλα κε ηνλ Bruch έλαλ θνξκφ πλζεθψλ, Δζίκσλ 

θαη Πξαθηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηηο επηπηψζεηο απηέο θαηά ηε δηάξθεηα πνιεκηθήο 
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ζχγθξνπζεο θαη απνηειεί κηα δπλακηθή θαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελε πιεπξά ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ.  Με αθνξκή ηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ ε Γηεζλήο Κνηλφηεηα 

πηνζέηεζε ηελ ην 1976 ηελ πλζήθε ηεο ENMOD (Hostile Use of Environmental 

Modification Techniques) γηα ηελ απαγφξεπζε θάζε είδνπο ζηξαηησηηθήο ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο ερζξηθήο ρξήζεο θαη ηερληθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σν δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πξνβιεκάηηζε έληνλα  κεηά ηε ιήμε 

ηνπ Πεξζηθνχ Πνιέκνπ.  

χκθσλα κε ηηο δηάθνξεο πκθσλίεο πνπ θαζηεξψζεθαλ ελ θαηξψ πνιεκνπ (Westing, 

1985) κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ην Πξσηφθνιιν ηεο Γελεχεο ηνπ 1925 πνπ απαγφξεπε 

θάζε ρεκηθφ θαη βηνινγηθφ πφιεκν, ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο Γελεχεο ηνπ 1977 

πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ (Westing, 1985), ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ΗΗ ηνπ 1977 

πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, ηε χκβαζε ηνπ 1980 πνπ αλαθέξεηαη 

ζε νξηζκέλα ζπκβαηηθά φπια αιιά θαη ηε χκβαζε ηνπ 1997 θαηά ηεο ρξήζεο 

λαξθψλ απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

λνκηθήο πιεπξάο. Οη ζρεηηθέο Γηεζλείο πκβάζεηο ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Πίνακαρ 2.1 (ρεηηθέο Γηεζλείο πκβάζεηο) 
 

Ολνκαζία χκβαζεο Έηνο χκβαζεο Πεξηγξαθή 

 

 

Πξσηφθνιιν Γελεχεο 

   

 

1925 

Σν πξσηφθνιιν ηεο Γελεχεο 

ηνπ 1925 απαγνξεχεη ηε 

ρξήζε ρεκηθψλ θαη 

βηνινγηθψλ φπισλ ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Κνηλσλίαο ησλ 

Δζλψλ, ζπληάρζεθε κεηαμχ 

ηεο 4
εο

 Ματνπ θαη ηεο 17
εο

 

Ηνπλίνπ ηνπ 1925 θαη ηέζεθε 

ζε εθαξκνγή ζηηο 8 

Φεβξνπαξίνπ 1925.  

  Ζ χκβαζε αλαθέξεηαη 

ζηελ πξνζηαζία ησλ 



37 

 

 

 

χκβαζε Γελεχεο 

 

 

1949 

ηξαπκαηηψλ θαη ησλ 

αζζελψλ έλνπισλ 

δπλάκεσλ ζηελ μεξάκ ηε 

ζάιαζζα αιιά θαη ησλ 

αηρκαιψησλ πνιέκνπ θαη 

ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ 

Πξφζζεην Πξσηφθνιιν Η 

χκβαζε Γελεχεο 

(πλζήθε ENMOD) 

 

1977 

Πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

δηεζλψλ έλνπισλ 

ζπξξάμεσλ 

Πξφζζεην Πξσηφθνιιν   

χκβαζε Γελεχεο ΗΗ 

(πλζήθε  ENMOD) 

 

1977 

Πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

κε δηεζλψλ έλνπισλ 

ζπξξάμεσλ 

 

 

 

χκβαζε 

 

 

1980 

 

χκβαζε γηα ηελ 

απαγφξεπζε ή πεξηνξηζκφ 

ηεο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπκβαηηθψλ φπισλ πνπ 

πξνθαινχλ αθξαίνπο 

ηξαπκαηηζκνχο ή 

πξνζβάιινπλ αδηάθξηηα 

ζηφρνπο 

 

Πξσηφθνιιν ΗΗ (χκβαζε 

Γελεχεο)  

1996 Πξσηφθνιιν απαγφξεπζεο 

ή πεξηνξηζκνχ ηεο ρξήζεο 

λαξθψλ, παγίδσλ θαη 

άιισλ ζπζθεπψλ 

(Πξσηφθνιιν ΗΗ) 
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χκβαζε  

 

 

 

1997 

χκβαζε γηα ηελ 

απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο, 

απνζήθεπζεο θαη 

κεηαθνξάο λαξθψλ θαηά 

πξνζσπηθνχ θαη πξφβιεςε 

γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπο 

 

 

Δληνχηνηο, ν Westing (1989) δηαπηζηψλεη αλεπάξθεηα (κε εμαίξεζε ηελ πξνγξαθή γηα 

ηα ππξεληθά φπια θαη ηηο απνζηξαηηθνπνηεκέλεο πεξηνρέο ν νπνίεο απνηεινχλ 

θαηαθχγηα θαη γηα ηα νπνία επηδηψθεηαη ν απμεκέλνο, πθηζηάκελνο θαη απζηεξφηεξνο 

πεξηνξηζκφο (Westing, 1992) αιιά θαη κηα λέα άζθεζε κε καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηηο 

κε δηεζλείο έλνπιεο ζπξξάμεηο (Falk, 1995). 

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηνλ Bruch απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά 

δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη αθνξνχλ ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο 

θνξκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

έλνπιεο ζχγθξνπζεο (Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην, Γηεζλέο Γηεζλέο Πνηληθφ Γίθαην θαη 

Γηεζλέο Γίθαην ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ). 

 Δθηφο φκσο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ απαηηνχλ αιιαγέο θαη αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ελ θαηξψ πνιέκνπ  ν Bruch ηνλίδεη φηη είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ 

ππφςελ κέηξα πνπ αθνξνχλ ηηο ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ελέξγεηεο 

θαηάξηηζεο αιιά θαη ηεο αζηπλφκεπζεο ελ θαηξψ εηξήλεο. Oη δηαηάμεηο απηέο 

εκπεξηέρνληαη ζην Γίθαην ηνπ Πνιέκνπ θαη εθαξκφδνληαη θαζνιηθά απφ φια ηα 

θξάηε. Δληνχηνηο ν Bruch ηνλίδεη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην Πξσηφθνιιν Η ηεο πλζήθεο ηεο ENMOD απνηέιεζαλ δηαηάμεηο 

ηνπ Δζκηθνχ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη απνηειεί ηε βαζηθή αηηία γηα ην φηη ηα Ζλσκέλα 
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Έζλε θαηεγφξεζαλ ην Ηξάθ γηα θαηαπάηεζε ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Δπηπιένλ,ν Quinn επηζεκαίλεη πσο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο ηα θξάηε λα 

ελζσκαηψζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη ηνπ  Γηθαίνπ ηνπ Πνιέκνπ ζηα ζηξαηησηηθά ηνπο εγρεηξίδηα ζπρλά 

νη δηαηάμεηο θαζίζηαληαη αζαθείο θαη πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ. Ο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ θαη νη 

βνκβαξδηζκνί ηνπ Κνζζφβνπ ζχκθσλα κε ηνλ Sсhmitt φπσο απηφο αλαθέξεηαη απφ 

ηνπο Austin θαη Bruch (2000) απνηέιεζαλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

αλεπάξθεηαο νπζηαζηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ δηαηάμεσλ. Μάιηζηα πνιινί επηζηήκνλεο 

φπσο ν Westing (1997) θαη ν Roberts φπσο απηφο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Austin θαη 

Bruch (2000) ζεσξνχλ φηη νη δηαηάμεηο απηέο είλαη «αξθεηά κεηξηνπαζείο» θαη 

«εθαξκφδνληαη ειάρηζηα έσο θαζφινπ». Παξάιιεια ν Roberts επηζεκαίλεη πσο 

ππάξρεη άκεζε αλάγθε λα εληζρπζνχλ νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο εζσηεξηθέο 

ζπγθξνχζεηο ελψ ιακβάλνληαο ππφςελ ην παξαδνζηαθφ ηεθκήξην  ελάληηα ζηα έζλε 

πνπ παξεκβάηλνπλ ζηηο εγρψξηεο ππνζέζεηο άιισλ ιαψλ (πξψελ Γηνπγθνζιαβία, 

Κνζζπθνπέδην, Βνζλία) ελδέρεηαη ε έιιεηςε απηή νηθνπκεληθψλ θαλφλσλ λα 

ζπλερηζηεί.  

Δπηπιένλ ζην βαζκφ πνπ νη πθηζηάκελεο δηαηάμεηο θαιχπηνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο κε ηε ρξήζε απάλζξσπσλ φπισλ πξνθαινχληαη ζχκθσλα κε ηνλ Roberts 

ζνβαξέο δηεζλείο δηαθσλίεο φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα φπια φπσο ην 

απεκπινπηηζκέλν νπξάλην θαη ηα ππξεληθά φπια. Σν απεκπινπηηζκέλν νπξάλην  πνπ 

έγηλε επξέσο γλσζηφ κε ηνλ Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ην 1990-91. Δληνχηνηο ην γεγνλφο 

ησλ επηπηψζεσλ δίραζε θαζψο αλ θαη κεξηθνί ππζηήξημαλ φηη ην νπξάλην ππήξμε ε 

θχξηα αηηία πξφθιεζεο ηνπ πλδφκνπ ηνπ Κφιπνπ, ε αηηηψδεο απφδεημε παξακέλεη 

αφξηζηε. 

 Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ ζηελ ζχγθξνπζε ζην 

Κνζζπθνπέδην πξνθάιεζε γηα αθφκε κηα θνξά ηα κέιε ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο γηα 

ην αλ ην απεκπινπηηζκέλν νπξάλην απνηειεί φλησο απάλζξσπν φπιν. χκθσλα 

πάλησο κε ηνλ Bruch (2000) o ζηξαηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ εμέηαδε εδψ θαη 
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ρξφληα ην ελδερφκελν αληαιιαγήο ππξνκαρηθψλ επηθαινχκελνο ηελ καθξνπξφζεζκε  

απεηιή πνπ πξνθαιεί ε ηνμηθφηεηα ηνπ κνιχβδνπ. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξάπαλσ, νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο  θαηά γεληθή νκνινγία απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα  

απνηεινχληαη απφ «θελά» ζχκθσλα κε ηνλ Schmitt, ηνλ Roberts, ηνλ Falk  θαη ηνλ 

Westing oη νπνίνη θαη ηφληζαλ ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο λέσλ κεραληζκψλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ «θελψλ» ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχγθξνπζεο.  

Ο Westing (1997) δίδεη κεγάιε έκθαζε ζην ξφιν ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο ηνπ 

Δξπζξνχ ηαπξνχ ε νπνία ην 1994 εμέδσζε κέζσ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνο ηα ζηξαηησηηθά εγρεηξίδηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ  (ICRC, 1994)  πνπ ζα 

απεπζχλεηαη φρη κφλν ζε εζληθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.  Δλδεηθηηθά, νη 

θαηεπζπληήξηεο απηέο γξακκέο αθνξνχζαλ ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ επίζεζε, ηηο κεζφδνπο ή θαη άιια κέζα πνιέκνπ ηα νπνία κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ζε ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο.  

Δπηπιένλ, ε ICRC αλαθέξεηαη ζηηο δεζκεπηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ 

πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλνπιε ζχγθξνπζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαζνξίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε ιέμε «γεηηνληθέο» σο ηηο πεξηνρέο πέξαλ ησλ 

νξίσλ ηεο εζληθήο δηθαηνδνζίαο. Παξάιιεια, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζε κηα κε 

δηεζλή έλνπιε ζχγθξνπζε ελζαξξχλνληαη λα εθαξκφδνπλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο δηεζλείο έλνπιεο ζπξξάμεηο θαη  φια ηα θξάηε 

θαινχληαη λα ελζσκαηψζνπλ ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο ηνπ πνιέκνπ ζηα 

εγρεηξίδηά ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ ΗCRC ηνπ 1994.  

Παξάιιεια ηα Ζλσκέλα „Δζλε εμέδσζαλ ηελ Έθζεζε ζρεηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχγθξνπζεο. Σα «θελά» ησλ δηαηάμεσλ 

αλαθέξνληαη ζηελ νξνινγία πνπ εληνπίδεηαη ζην Άξζξν 35 θαη 55 ηνπ Πξφζζεηνπ 

Πξσηνθφιινπ (1977) ηεο πλζήθεο ηεο Γελεχεο (1949). Σα πξφζζεηα άξζξν 35΄ θαη 

55΄ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο πλζήθεο δελ πξνέβεζαλ απνηειεζκαηηθά ζχκθσλα κε 

ηελ UNEP (2009) ψζηε λα πξνζηαηεπηεί ην πεξηβάιινλ εμαηηίαο ησλ αζαθψλ θαη 

απζηεξψλ νξίσλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα ραξαηεξηζηεί ε πεξηβαιινληηθή 
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ππνβάζκηζε. Καζψο ηα δχν άξζξα ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο UNEP απαγνξεχνπλ 

ηελ «δηαδεδνκέλε» θαη «καθξνπξφζεζκα» ζνβαξή δεκία ζην πεξηβάιινλ, ζηε 

ζπγθεθεξηκέλε πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην λα απνδεηθλχεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη ε 

παξαβίαζε θαζψο ην ηξηπιφ πξφηππν είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί δεδνκέλσλ ησλ 

αζαθψλ νξηζκψλ «δηαδεδνκέλεο», «καθξνπξφζεζκεο» θαη «ζνβαξήο».  

Δπηπιένλ, νη δηαηάμεηο ηνπ αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηα κέζα, ηηο 

κεζφδνπο ή ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο απφ ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο  

ζχκθσλα κε ηελ „Δθζεζε (2009) παξέρνπλ κφλν ηελ έκκεζε πξνζηαζία ζην 

πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, νη πεξηνξηζκνί πνπ ππφθεηληαη ζηα κέζα ησλ 

επηρεηξήζεσλ (UNEP, 2009) θπξίσο φπισλ, κεζφδσλ θαη ζηξαηησηηθψλ ηαθηηθψλ 

παξέρνπλ κφλν ηελ έκκεζε πξνζηαζία παξφιν πνπ ηερλνινγηθέο εθεπξέζεηο φπσο ην 

απεκπινπηηζκέλν νπξάλην δελ έρνπλ αθφκα θαζνξηζηεί εθηφο ησλ γεληθψλ αξρψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζην δίθαην ηνπ πνιέκνπ.  

Ζ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηνκεραληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πεξηνρψλ) παξακέλεη ειάρηζηα 

απνηειεζκαηηθή ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Δπηπιένλ, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ δηεζλψλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαηά ηε δηάξθεηα έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ βαζίδνληαη ζηηο δηεζλείο πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη φρη απαξαίηεηα ζηηο εζσηεξηθέο δηελέμεηο γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη 

ηελ απνθπγή ζνβαξψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαζψο νη αλχπαξθηνη 

ζεζκνζεηεκέλνη κεραληζκνί ελζαξξχλνπλ ηελ «θινπή» θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ παξαρψξεζή ηνπο ζηνπο αληηπάινπο ζηνπο νπνίνπο δίδεηαη 

ην δηθαίσκα λα επηθαιεζηνχλ ηελ έιιεηςε λνκνζεζίαο ή ησλ λνκηθψλ αξρψλ 

(UNEP,2009).  

Δπηπιένλ, ε απνπζία λνκνινγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε 

δηάξθεηα έλνπιεο ζχγθξνπζεο εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ ππνζέζεσλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ελψπηνλ εζληθψλ ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ δηθαζηεξίσλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηάπαηεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαζψο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο 

δηεζλείο θαη εζληθέο δηθαηνδνζίεο (UNEP, 2009). Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ 

Έθζεζε ε απνπζία ελφο κφληκνπ δηεζλνχο κεραληζκνχ πνπ λα ειέγρεη ηηο λνκηθέο 
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παξαβηάζεηο θαη λα επηβάιιεη ηελ απνδεκίσζε απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ππνβαζκίζεηο 

εληείλεη ην δήηεκα ηεο έιιεηςεο πξνζηαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

Ζ χπαξμε ελφο ηέηνηνπ κεραληζκνχ ζα ιεηηνπξγνχζε σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

ψζηε λα απνηξέςεη ηελ παξαβίαζε θαη ηελ επαλάθηεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ελ θαηξψ 

πνιέκνπ (UNEP, 2009). Παξάιιεια, νη γεληθέο αξρέο ηεο Γηάθξηζεο, ηεο 

Αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο Αλαινγηθφηεηαο ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ δελ 

επαξθνχλ ψζηε λα απνηξαπεί ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο (UNEP, 2009). Ζ 

πξαθηηθή δπζθνιία ζην λα εδξαησζνχλ νη ηξεηο απηέο αξρέο νη νπνίεο έγγπηαη ζηελ 

έιιεηςε δηεζλψλ ζπκθσληψλ  θαζηζηνχλ ην επηρείξεκα  ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ππνβάζκηζεο εμαηηίαο ηεο αλάγθεο γηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε πςίζηεο ζεκαζίαο 

επθνιφηεξν. Δπηπιένλ, νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο  πνπ ζπκβάιινπλ ζηα 

εγθιήκαηα πνιέκνπ θαηά ηεο αλζξσπνφηεηαο θαη ησλ γελνθηνληψλ απνηειεί πνηληθφ 

αδίθεκα ελάληηα ζην Γηεζλέο Γίθαην.  

Παξάιιεια, ε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ απνηεινχλ πξάμεηο εγθιεκαηηθέο 

ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Ρψκεο θαη πνηληθή επζχλε ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο 

Πνηληθφ Γηθαζηήξην θαη ησλ εζληθψλ δηθαηνδνζηψλ ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ 

Γηθαζηεξίνπ (UNEP, 2009). Ζ έιιεηςε ζαθνχο νξηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ «ζχγθξνπζε 

εμαηηίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ» έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνθπγή 

θπξψζεσλ θαη ηελ δηαηψληζε ηεο ζπλερνχο εθκεηάιιεπζήο ηνπο γηα νπνηνπζδήπνηε 

ζθνπνχο (π.ρ. εκπφξην). Ζ πςειή αμία ησλ θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ. δηακάληηα, 

πεηξέιαην, μειεία), ε αχμεζε ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αγνξά φπισλ 

θαζψο θαη ε πξφζιεςε κηζζνθνξηθνχ ζηξαηνχ απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε είλαη δπλαηφλ 

λα δηεπθνιχλνπλ ζηελ ζηαζεξή θαη απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ.  

Παξάιιεια, νη πξάμεηο ιεειαζίαο απνηεινχλ εγθιήκαηα πνιέκνπ θαη είλαη δπλαηφλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ δίσμε ηεο πξαθηηθήο ηεο ιεειαζίαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ. Οη πνιπκεξείο δηαηάμεηο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπκθσληψλ είλαη απαξαίηεην λα ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνληαη 

ππφςελ θαη λα εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα έλνπισλ 

ζπγθξνχζεσλ έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα ην δηεζλέο δίθαην εθηφο θαη 

αλ ην Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην αληηθαζηζηά ην Γηεζλέο Πεξηβαιινληηθφ  Γίθαην 
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σο επηρεηξεζηαθφ λνκνζεηηθφ φξγαλν ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζχκθσλα κε ηελ 

επηθξαηνχζα άπνςε ησλ λνκηθψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνχο Γηθαίνπ (UNEP,2009).  

Δπηπξνζζέησο, ην Γηεζλέο Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ηελ 

εξκελεία αηειψλ ή αλεπαξθψλ θαη αζαθψλ θαλφλσλ ηνπ Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ. 

Δπηπιένλ, ην δήηεκα ηεο  παξαβίαζεο θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ ζεκειησδψλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ εγείξεη ζεκαληηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα «θελά» πνπ 

παξνπζηάδνληαη ηζφζν ζην Γίθαην ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ φζν θαη ζηα έλδηθα 

κέζα. Ζ έιιεηςε επηβνιήο θπξψζεσλ ζηηο εζσηεξηθέο δηακάρεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. ηα πνξίζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηηο 

απνζηνιέο ζηε Λσξίδα ηεο Γάδαο ην 2005) απνηειεί ζνβαξή αηηία ζπλερηδφκελεο θαη 

κειινληηθήο θαηαπάηηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε αλάγθε γηα ιχζε, 

δηεξεχλεζε θαη επηβνιή θπξψζεσλ απνηειεί πςίζηεο ζεκαζίαο.  

Λακβάλνληαο ππφςελ ηα θελά πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχγθξνπζεο, εχινγα 

πξνθχπηεη ην εξψηεκα ζην πνηα κέηξα πξνζηαζίαο απαηηνχληαη ψζηε λα απνηειέζνπλ 

νη ηέζζεξηο βαζηθνί θνξκνί ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζηεο γηα ηε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Σα θελά ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα έξεπλα ζπλνςίδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

2.6  Αναζκόπηζη ηος Γεςηέπος Κεθαλαίος  

ην θεθάιαην 2 πξαγκαηνπνηήζεθε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ. Αξρηθά, δφζεθε ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν θαη ν νξηζκφο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε ε δπζθνιία θαηαγξαθήο θαη  

αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηηο ζθαίξεο ηνπ πεξηβάιινληνο (πδξφζθαηξα, 

βηφζθαηξα, γεψζθαηξα θαη αηκφζθαηξα) κε βάζε ηηο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο ηνπ 

πνιέκνπ ηνπ Ηξάθ (1991) θαη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (1999). Απφ ην ζεσξεηηθφ πιηθφ 

πνπ παξνπζηάζηεθε πξνθχπηνπλ θάπνηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ θεθάιαην. 
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Κεθάλαιο 3: Μεθοδολογία 

3.1. Διζαγυγή 

 

ην παξφλ 3
ν
 θεθάιαην ηεο έξεπλαο  αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ε νπνία 

αθνινπζήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο. χκθσλα κε ηνλ Van Evera (1997), ε 

κεζνδνινγία γηα ηελ εθπφλεζε κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο 

επηζηήκεο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα θαζψο κέζα απφ απηή δηακνξθψλνληαη νη 

ζεσξίεο πνπ εμεγνχλ ζεκαληηθά θαηλφκελά ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ζηεξίδεηαη 

ζηε κέζνδν ρξήζεο αλεμάξηεησλ θαη εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ  νη νπνίεο βνεζνχλ 

ζηελ δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ γηα ηηο νπνίεο ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πνιέκνπ παξνπζηάδεη 

δπζθνιίεο ηφζν ζε κεζνδνινγηθφ φζν θαη ζε ζεζκηθφ πιαίζην. 

 

3.2. Φάζειρ έπεςναρ 

 

Ζ έξεπλα επηηειέζηεθε ζηηο αθφινπζεο θάζεηο : 

Ζ έξεπλα ρσξίζηεθε ζε δχν κέξε, ηφζν ζηελ αλαθνξά πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ 

πνιέκνπ φζν θαη ζηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε  θαη αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζε 

ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν παξνπζηάδεη αδπλακίεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα επηζηεκνληθψλ 

βηβιίσλ θαη εξεπλεηηθψλ άξζξσλ. Όζνλ αθνξά ηελ αλαδήηεζε κέζσ δηαδηθηπαθψλ 

ηφπσλ, ε παξαπάλσ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (π.ρ. 

google books, google scholar, science direct, jstore) ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο 

θιεηδηά «πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο», «πφιεκνο θαη πεξηβάιινλ».  
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3.3 Δννοιολογικό Μονηέλο και Δπεςνηηικά Δπυηήμαηα 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, θάζε έξεπλα απνηειείηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε θαη ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή  ζχκθσλα κε ηνλ Van Evera. ηελ παξνχζα εξγαζία θάζε 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνηειείηαη απφ κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε νπνία ελδέρεηαη 

λα ζπλδέεηαη κε πνιιέο αλεμάξηεηεο. Ζ δηα ηεο παξαηεξήζεσο έξεπλα ηνπ ηη 

απνηειεί κηα ζπλεθηηθή θαη πεξηεθηηθή πεξηγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ηνπ πνιέκνπ ζχκθσλα κε ηνλ Van Evera βαζίδεηαη ζε δχν πεξηπησζηνινγηθέο 

κειέηεο.  

Οη απαληήζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ζηεξίδνληαη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε ηνπ 

Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ ηνπ 1991 θαη ηνπ 2003 φζν θαη ηνπ πνιέκνπ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο ηνπ 1999. χκθσλα κε ηνλ Van Evera θάζε έξεπλα απνηειείηαη απφ 

ηελ αλεμάξηεηε θαη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. ηελ παξνχζα εξγαζία θάζε 

εξψηεκα απνηειείηαη απφ κηα εμαξηεκέλε  θαη κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Καζεκηά 

απφ ηηο κεηαβιεηέο επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία παξνπζηάδεη ν πφιεκνο. 

 Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην 4
ν
 θεθάιαην ηεο έξεπλαο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

νξίδνληαη κέζα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιέκνπ θαη απνηεινχλ : 

 ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ 

 ηα είδε ησλ φπισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ (ζπκβαηηθά, 

φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο) 

 ηε γεσγξαθηθή ζέζε ζηελ νπνία δηεμάγνληαη νη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο 

 ην θιίκα ηεο θάζε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο  

 ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ζε δηεζλέο επίπεδν  

 ην πνιηηηθφ θαζεζηψο ζηελ ρψξα δηεμαγσγήο 

 ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πεξηβάιινλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

  ην δήηεκα ηεο εζσηεξηθήο ζχγθξνπζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο ζπκβίσζεο 

δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 
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Πίνακαρ 3.1  (Δμαξηεκέλεο-Αλεμάξηεηεο Μεηαβιεηέο) 

 

Δπεςνηηικό Δπώηημα 
Δξαπηημένη 

Μεηαβληηή 
Ανεξάπηηηη Μεηαβληηή 

Ση απνηειεί κηα ζπλνπηηθή 

θαηαγξαθή ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ηνπ πνιέκνπ; 

Ποζοζηά πήτηρ βομβών 

Απεκπινπηηζκέλνπ 

Οπξαλίνπ,  Απιθμόρ 

θαχζεο Πεηξειαηνπεγψλ 

θαη δηεχξεπζεο 

Πεηξειαηνθειίδσλ 

Υξνληθή Γηάξθεηα Πνιέκνπ, θιίκα 

ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο 

Πνηνη παξάγνληεο ζπληεινχλ 

ζηελ δπζθνιία ηεο πιήξνπο 

αμηνιφγεζεο ησλ καθξνρξφλησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ηνπ πνιέκνπ; 

Δείκηερ Μέηπηζηρ 

(Γελεηηθή Αλάιπζε, 

Βηνινγηθή Απνγξαθή), 

Έλλειτη Σςγκπιηικών 

Σηοισείυν 

 Έιιεηςε Σερλνγλσζίαο 

 Έιιεηςε Οηθνλνκηθψλ 

 Πφξσλ 

 Μεζφδσλ  Πξφβιεςεο 

Πψο κπνξεί λα αλαθηεζεί ην 

ζαιάζζην θαη ρεξζαίν 

πεξηβάιινλ κηαο πεξηνρήο κεηά 

ην ηέινο ησλ επηρεηξήζεσλ; 

Έλεγσορ ηυν ποζοζηών 

επίδπαζηρ ηνπ 

απεκπινπηηζκέλνπ 

νπξαλίνπ ηφζν ζην 

έδαθνο φζν θαη ζηελ 

αηκφζθαηξα 

1. Μέζνδνη αλάθηεζεο (π.ρ. 

κηθξνβηαθή έξεπλα, πηινηηθά έξγα, 

ρξήζε εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ 

θπηψλ θαη νηθνηφπσλ θαη 

δπλαηφηεηα βιαζηηθήο 

ηθαλφηεηαο) 

Πνηά είλαη ηα ζεζκηθά θελά 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαηά ηε δηάξθεηα έλνπισλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη πνηεο νη 

ιχζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

κειινληηθήο ππνβάζκηζήο ηνπ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ; 

Aπιθμόρ Διεθνών 

Διαηάξευν πνπ δελ 

εθαξκφζηεθαλ ( π.ρ. 

πλζήθε Βηέλλεο 1949, 

Πξφζζεην Πξσηφθνιιν 

ΗΗ- πλζήθε ηεο Γελεχεο 

1977) 

Σξφπνη Αληηκεηψπηζεο (π.ρ. 

απφθηεζε ηερλνγλσζίαο, 

ηθαλφηεηα αλάπηπμεο γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο εμπγίαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ίδξπζε 

δηεζλψλ εηξελεπηηθψλ 

δπλάκεσλ θαη ελζσκάησζε 

πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ ζε 

δηεζλείο ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο) 

Πνηνη παξάγνληεο ζπληεινχλ 

ζηελ χπαξμε αλαπάληεησλ 

εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

θαη πψο ζα πξέπεη λα δξάζεη ε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ψζηε 

λα επηηεπρζεί ε πιήξεο 

Διπλαζιαζμόρ ηος 

απιθμού ζεκαληηθψλ 

πνζνηήησλ δηνμίλεο θαη 

κεηαιιαμηνγφλσλ 

ππνπξντφλησλ 

 

Δζσηεξηθνί θαη Δμσηεξηθνί 

Παξάγνληεο (εζσηεξηθφ θαζεζηψο, 

ειιεηπέο δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην, 

εζσηεξηθή ζχγθξνπζε πνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε δηεζλήο ζχξξαμε 

εμαηηίαο ηεο επίζεζεο ηνπ ΝΑΣΟ) 
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αμηνιφγεζή ηνπο; 

 

3.3  Γεδομένα 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε, πξφθεηηαη γηα έξεπλα πνπ βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο 

θαη αλαιχεηαη κε πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο. Μέζα απφ ηηο πξνβιέςεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ δεκηνπξγείηαη θαη ε αλάινγε ζεσξία ζχκθσλα κε ηνλ Van Evera 

(1997). ηελ παξνχζα εξγαζία παξαηεξήζεθαλ ηα δεδνκέλα (π.ρ. πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ) ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν 

ζπκθψλεζαλ κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ απνηειεζκάησλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο 

παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ αθνξνχλ ηηο επηπηψζεηο ζην ρεξζαίν πεξηβάιινλ 

ηνπ Κνπβέηη κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ (Bruch θαη Austin, 2000). 

 

Πίνακαρ 3.2 (Πνηνηηθά θαη Πνηνηηθά ζηνηρεία) 

 

 Δίδορ επίπηυζηρ Δπίπηυζη ζε μονάδα μέηπηζηρ 

Αξηζκφο θαηεζηξακκέλσλ 

πεηξειαηνπεγψλ 

   

720 

Πνζνζηφ δηαξξνήο πεηξειαίνπ ζην 

έδαθνο 

60 εθαηνκκχξηα βαξέιηα 

Πνζνζηφ δηαξξνήο πεηξειαίνπ ζε ιίκλεο 24 εθαηνκκχξηα βαξέιηα 

Αξηζκφο ιηκλψλ πεηξειαίνπ 246 

Πεξηνρέο θαιπκκέλεο απφ ιίκλεο 

πεηξειαίνπ 

49 km
3
 

 

Πεξηνρέο θαιπκκέλέο απφ λέθνο πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηελ δηαξξνή ηνπ 

πεηξειαίνπ 

  

100 000 εθηάξηα 

Πνζνζηφ ηνπ ζαιάαζηνπ ή ηνπ  
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πθάικπξνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηελ θαηάζβεζε ησλ πεηξειαηνπεγψλ 

5 000 000 εθαηνκκχξηα γαιφληα 

Πεξηνρέο πνπ κνιχλζεθαλ ζπλνιηθά απφ 

ην πεηξέιαην 

953 km
2 

Πνζνζηφ ηνπ εδάθνπο κνιπζκέλν απφ 

βαξέα κέηαιια 

40 εθαηνκκχξηα ηφλνη 

Δλαέξηνη ξχπνη 0,32-0,95 εθαηνκκχξηα m
3
 εκεξηζίσο 

Πνζνζηφ ηνπ ειαίνπ πνπ δηαρχζεθε απφ 

ηελ θαχζε ησλ πεηξειαηνπεγψλ θαη ηε 

δηαξξνή πεηξειαηνθειίδσλ 

 

10-15 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα 

Πνζνζηφ ηνπ πεηξειαίνπ πνπ 

απνηεθξψζεθε 

 

498 447 m
3 

Βάζνο ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο 

             

              20-90 cm 

πλνιηθφο αξηζκφο απνζεθψλ, ηάθξσλ 

θαη νπινζηαζίσλ 

 

375 000 

Πνζνζηφ ειαθξψλ ηδεκάησλ πνπ 

βξέζεθαλ κεηά απφ αλαζθαθέο ζε 

κεγάινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 

                       

1700 m
3 

Πνζνζηφ ειαθξψλ ηδεκάησλ πνπ 

βξέζεθαλ κεηά απφ αλαζθαθέο ζε 

κηθξνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 

 

500 m
3 

 

Αξηζκφο ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ 

 

Πεξίπνπ 3 500 ηάλθο θαη 2 500 

ηεζσξαθηζκέλσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ 

Αξηζκφο λαξθψλ μεξάο (έσο ην 1997) 1 646 355 

Αξηζκφο αθάιππησλ νξπρείσλ πνπ 

βξέζεθαλ ζηελ έξεκν 

 

33 000 

Αξηζκφο αλεθηεκέλνπ βαξένπ 

ππξνβνιηθνχ 

109 000 ηφλνη (85%) 

Αξηζκφο κε αλεθηεκέλνπ βαξένπ  
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ππξνβνιηθνχ 20 000 ηφλνη 

Πνζνζηφ ησλ εθηάζεσλ πνπ 

επεξέαζηεθαλ απφ ηηο ζηξαηησηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 

Πεξίπνπ 7500 km
2 

Πνζνζηφ ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθε 

ζην ρεξζαίν νηθνζχζηεκα απφ ην ζχλνιν 

ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ 

 

20%  ζνβαξέο βιάβεο , 42% βιάβεο 

κέηξηνπ κεγέζνπο  θαη 38% βιάβεο 

κηθξνχ κεγέζνπο 

πλνιηθή επηθάλεηα ηνπ Κνπβέηη πνπ 

επεξεάζηεθε απφ ηνλ πφιεκν 1990-91 

5 458.7 km
3 

(30,6% ηεο ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο ηνπ Κνπβέηη) 

 

Οη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα εξγαζία (πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ 

θαη Κνζζφβνπ) απνηεινχλ ηζρπξά απνδεηθηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ πνιέκνπ ζην πεξηβάιινλ. Ζ βέβαηε πξφβιεςε ζχκθσλα κε ηνλ Van Evera 

απνηειεί θαη μεθάζαξε πξφβιεςε θαζψο φζν πην βέβαηε είλαη ε παξαπάλσ ηφζν πην 

ηζρπξή απνδεηθλχεηαη ε δνθηκαζία. Ζ κνλαδηθφηεηα ηεο πξφβιεςεο νθείιεηαη ζηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο ζεσξίαο φπσο γηα παξάδεηγκα «ν πφιεκνο δεκηνπξγεί 

πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε». 

 

3.4 Πποζδοκώμενα Αποηελέζμαηα 

 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, πξνθχπηνπλ νη πξαθηηθέο 

κεζφδνη νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάηαμε ηνπ ζαιάζζηνπ θαη ηνπ ρεξζαίνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ Κνπβέηη. Παξάιιεια, ε κειέηε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ Κνζζφβνπ παξνπζηάδεη αδπλακίεο ηφζν ζε 

ζεζκηθφ φζν θαη ζε κεζνδνινγηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν. Σν γεγνλφο φηη κηα 

εζσηεξηθή ζχγθξνπζε κεηαηξέπεηαη ζε δηεζλή εμαηηίαο ηεο επέκβαζεο εμσηεξηθνχ 

παξάγνληα (ζηελ πεξίπησζε απηή ε εμσηεξηθή επίζεζε νθείιεηαη ζην ΝΑΣΟ) 

θαζηζηά  ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηδηαίηεξα πεξίπινθε.  
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα 

ζεζκηθά θελά ησλ δηαηάμεσλ ησλ ηεζζάξσλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ, ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ, ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Πνιέκνπ. Οη αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο δηαηάμεηο εμεγνχλ 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπλερίδεηαη ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχγθξνπζεο. Σα κέηξα 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχγθξνπζεο θαζψο θαη ηεο 

ελδπλάκσζεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 4 ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Δπηπιένλ, αλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ ε αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ππήξμε ζαθήο, σζηφζν ην δήηεκα ηεο  πξφβιεςεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ καθξνρξφλησλ επηπηψζεσλ παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζθνιίεο θαζψο γηα αξθεηά 

ρξφληα ππήξμε έιιεηςε επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο (Austin θαη Bruch, 2000).  

Μέξνο ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζπλίζηαηαη ζην φηη παξέρεη ην 

έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

ην θεθάιαην 5 δίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα  πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ελψ ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, ηίζεληαη θάπνηα 

πξνηεηλφκελα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αιιά θαη κειινληηθέο πξνηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο 

σο πεξαηηέξσ έξεπλα θαζψο θαη γεληθφηεξνη πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ ην δήηεκα 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Κεθάλαιο 4: Αποηελέζμαηα 

4.1 Διζαγυγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην δεχηεξν θεθάιαην. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απαληψληαη ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ αιιά θαη ησλ δπζθνιηψλ αμηνιφγεζήο ηνπο ηφζν ζε 

κεζνδνινγηθφ θαη πξαθηηθφ φζν θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν. Καίξην επίζεο δήηεκα ην 

νπνίν επηρεηξείηαη λα απαληεζεί ζην παξφλ θεθάιαην απνηειεί ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ. 

 

4.2 Απανηήζειρ επεςνηηικών επυηημάηυν 

4.2.1 Καηαγπαθή ηυν πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ηος πολέμος 

 

Γηα λα δψζνπκε απαληήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ ηη απνηειεί 

κηα ζπλεθηηθή θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ 

εμεηάδνπκε ηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ (1991). Ο πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ πξνθιήζεθε 

αλάκεζα ζην Ηξάθ θαη ην Κνπβέηη ην 1991. Σν Κνπβέηη, θαηά ην παξειζφλ, θαηείρε 

κέξνο ηνπ Ηξάθ αιιά απειεπζεξψζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Βξεηαληθνχ 

Ηκπεξηαιηζηηθνχ Κξάηνπο (Poonian, 2003). Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1990, ηξαθηλέο 

δπλάκεηο ππνζηήξημαλ φηη ην Κνπβέηη είρε εμνξχμεη παξάλνκα πεηξέιαην απφ ηξαθηλφ 

έδαθνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην Ηξάθ επηηίζεηαη πξνο ηηο δπλάκεηο ηνπ Κνπβέηη. Σα 

Ζλσκέλα Έζλε, επηρείξεζαλ λα επέκβνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ειεπζεξψζνπλ ην 

Κνπβέηη. Σν 1991 μεθηλάεη ε πνιεκηθή ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηα δχν θξάηε ηεο 

Αξαβηθήο Υεξζνλήζνπ. Δπξφθεηην γηα κηα εζσηεξηθή δηακάρε ε νπνία κεηαηξάπεθε 

ζε δηεζλή ζχγθξνπζε. 

 Παξάιιεια φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Poonian, ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην ζρέδην 

επηρείξεζεο «θαηαηγίδα ηεο Δξήκνπ» κε ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή ηξαθηλψλ δπλάκεσλ 

ηνπ αέξα αιιά θαη ησλ αληηαεξνπνξηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ζπζηεκάησλ 
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πινήγεζεο θαζψο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ειέγρνπ. Οη επηρεηξήζεηο δηεμήρζεζαλ ζην 

Ηξάθ, ην Κνπβέηη, ηε ανπδηθή Αξαβία θαη εθαξκφζηεθαλ ηφζν ρεξζαία φζν θαη 

ελαέξηα. ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ πνιέκνπ ηνπ Ηξάθ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά 

βφκβεο απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ κε ζθνπφ ηελ θαχζε ησλ πεηξειαηνπεγψλ ηνπ 

Κνπβέηη θαη ηελ εθρχιηζε πεηξειαηνθειίδσλ. Ζ ρξήζε ηνπ απεκπινπηηζκέλνπ 

νπξαλίνπ απνηειεί κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε νπνία έξρεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηεο Αξαβηθήο Υεξζνλήζνπ. 

ηα ηέιε ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1991, ζχκθσλα κε ηνλ McCain  φπσο αλαθέξεηαη απφ 

ηνλ Gerges (1993), ηξαθηλά αεξνζθάθε πέηαμαλ απφ ην Ηξάλ θαη νη ηξαθηλέο δπλάκεηο 

άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ. Ακέζσο κφιηο δηαθάλεθε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ζην Ηξάθ ην 

1991  ζπγθιήζεθε ε νινκέιεηα κε ζθνπφ ηε ζχληαμε έθζεζεο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ έθζεζε ζπληάρζεθε ζηελ Γελεχε εκπεξηέρνληαο εθηφο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ επηπιένλ ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Ζ έθζεζε πεξηειάκβαλε ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνθάιεζαλ ζην νηθνζχζηεκα νη 

πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Χο βαζηθέο αηηίεο 

πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ Κφιπνπ αλαθέξνληαη ε ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο, ε 

ππνβάζκηζε ηεο βιάζηεζεο, ε δηαηαξαρή ζηελ επηθάλεηα ησλ ηδεκάησλ, ε ξχπαλζε 

ηνπ εδάθνπο θαη ε ξχπαλζε ησλ ππνζαιάζζησλ πδάησλ. Αλ θαη νη αθξηβείο 

καθξνρξφληεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο παξακέλνπλ αζαθείο, νη βξαρππξφζεζκεο 

ζπλέπεηεο νπνηαζδήπνηε πνιεκηθήο επηρείξεζεο απνηεινχλ γεγνλφο γηα ηελ βιάβε 

πνπ πξνθαιείηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηνπ πιαλήηε (Poonian, 2003).   

Υαξαθηεξηζηηθά, νη δεκηέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα χδαηα ηνπ Ηξάθ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηηο θαηαζθεπέο ησλ απνρεηεχζεσλ θαζψο νη βιάβεο ζηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο 

ησλ ιπκάησλ εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο δηαθνπήο ξεχκαηνο πξνθαινχζαλ ξχπαλζε ζηα 

λεξά ηνπ πνηακνχ Σίγξε.  Γηαθφζηα κπιε πιαζηηθά δνρεία νπξαλίνπ εθιάπεζαλ απφ 

ππξεληθφ ζηαζκφ πνπ βξίζθεηαη λφηηα ηεο Βαγδάηεο. Σα ξαδηελεξγφ πεξηερφκελν ησλ 

δνρείσλ πεηάρηεθε ζηα πνηάκηα θαη αθνχ ηα δνρεία μεπιχζεθαλ κέζα ζηα πνηάκηα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ απινχο Ηξαθηλνχο πνιίηεο σο απνζεθεπηηθνί ρψξνη γηα ηα 

ηξφθηκά ηνπο. Οη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ε ρξήζε ζπκβαηηθψλ φπισλ 

θαη φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζπλέβαιιαλ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο. 
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Δπηπιένλ, ε θαηαζηξνθή πνιιψλ ζηξαηησηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ κνλάδσλ είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ απειεπζέξσζε βαξέσλ κεηάιισλ θαη άιισλ επηβιαβψλ νπζηψλ 

(UNEP, 2003). χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ κεξηθά 

φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ελδέρεηαη λα απνηεινχλ θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηα ιεπθά ππξνκαρηθά θσζθφξνπ. 

Δπηπιένλ, φπσο ζπλέβε θαη ζηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ην 1991, ηα δηάθνξα έιαηα πνπ 

δηέξξεπζαλ απφ ηελ θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ, πξνθάιεζαλ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. ην 

Βφξεην Ηξάθ, ην ζείν πνπ θαηγφηαλ πεξίπνπ γηα έλα κήλα κε ηελ θαχζε ησλ 

ππξθαγηψλ ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ Ηξάθ ζπλέβαιιε επίζεο ζηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε. Καζψο νη ππξθαγηέο ζπλέρηδαλ λα θαίγνληαη, ηα ππφγεηα χδαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ σο πεγή πφζηκνπ λεξνχ παξνπζίαδαλ πςειά πνζνζηά 

ππνβάζκηζεο. Σν απεκπινπηηζκέλν νπξάλην απνηέιεζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο 

πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ην 2003 (UNEP, 2003).  

Ζ ππθλφηεηά ηνπ ην θαζηζηά θαηάιιειν ζπζηαηηθφ επέλδπζεο ηεζσξαθηζκέλσλ 

αξκάησλ θαη ηθαλφ λα δηαπεξλά ηε ζσξάθηζή ηνπο. Πνιιά ηεζσξαθηζκέλα άξκαηα 

κάρεο θαη κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηνπ Ηξαθηλνχ ζηξαηνχ, απνηέιεζαλ ζηφρν ησλ 

πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ ησλ Ζ.Π.Α. θαηά ηηο πξφζθαηεο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο 

(Μάξηηνο/Απξίιηνο 2003). Σν ηξαηησηηθφ Δπηηειείν ησλ Ζ.Π.Α. ζηηο 26 Μαξηίνπ 

επηβεβαίσζε ηε ρξήζε απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ 

ζπλαζπηζκνχ (UNEP, 2003). Ζ Πνιεκηθή Αεξνπνξία ησλ Ζ.Π.Α. δήισζε φηη σο ηηο 

15 Απξηιίνπ 2003 νη αεξνπνξηθέο δπλάκεηο ηνπ ζπλαζπηζκνχ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη 

18 275 βιήκαηα αθξηβείαο θαη 8 975 κε θαηεπζπλφκελα. Πεξηζζφηεξνη απφ 800 

πχξαπινη Σφκαρνθ εμαπνιχζεθαλ κέρξη ηε 12ε Απξηιίνπ ελαληίνλ Ηξαθηλψλ ζηφρσλ, 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 288 πνπ έπιεμαλ ην Ηξάθ ζηε δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ ηνπ 

Κφιπνπ ην 1991 (UNEP, 2003). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ, 

ε νπνία ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 βξαβεχζεθε γηα ηελ «Δλίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζην Ηξάθ κέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ηεο ππνδνκήο» (UNEP, 2003) νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο ζην Ηξάθ πξνθάιεζαλ 

βιάβεο ζην ρεξζαίν αιιά θαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Οη ζπλέπεηεο ησλ 
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ζπγθξνχζεσλ θαηέζηεζαλ ην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ πην επάισην. Σα 

ηνμηθά απφβιεηα πξνθαινχλ ππνβάζκηζε ζε πνιιέο θπξίσο βηνκεραληθέο πεξηνρέο. 

Σα πνξίζκαηα ηεο ππνβάζκηζεο ησλ πδάησλ θαη ηνπ ρεξζαίνπ πεξηβάιινληνο 

ζηεξίδνληαη ζε ρεκηθέο αλαιχζεηο χζηεξα απφ εξγαζηεξηαθέο κειέηεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζε θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ πεξηνρέο πνπ ζα αλαιπζνχλ αιιά θαη ζηηο 

πεξηνρέο γχξσ απφ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα «ζεξκά ζεκεία ηνπ Ηξάθ» φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δίλνληαο έηζη κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηηο επηπηψζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ ζε 5 βαζηθέο πεξηνρέο ηνπ Ηξάθ νη νπνίεο πξηλ ηελ 

επηρείξεζε παξνπζίαδαλ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα, ζην ζεκείν 

απηφ  ηεο έξεπλαο αλαιχνληαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ 

ζηηο πεξηνρέο Αι Καληηζίγηα (Al Qadssiya), Αι νπάξηα (Al Swaira), Καλ Νηάξη 

(Khan Dhari),  Αι Μηζξάθ (Al Mishraq) θαη Οπηξέγ (Ouireej).  
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη ζεξκέο δψλεο ηνπ Ηξάθ ζηηο νπνίεο ε 

ξχπαλζε παξαηεξήζεθε ζε πςειά πνζνζηά. 

Πίνακαρ 4.1 (Θεξκέο Εψλεο ηνπ Ηξάθ)
2
 

 

                                                             

1. 2
  Πεγή : UNEP. (2003). Environment in Iraq: UNEP Progress Report. 

Environment (pp. 51). Switzerland: United Nations Environmental 

Porgramme. 
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Αλαιπηηθφηεξα δηαπηζηψλεηαη φηη : 

 Αι Καληηζίγηα (Al Qadissiya) : χκθσλα κε εξγαζηεξηαθέο θαη 

θσηνγξαθηθέο ελδείμεηο απνδεηθλχεηαη φηη κεγάινο φγθνο  

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ βξέζεθαλ δηαζθνξπηζκέλα ζηελ πεξηνρή. Ζ 

ρεκηθή αλάιπζε ησλ απνβιήησλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή 

αλαθέξεη σο θχξηνπο ξχπνπο βαξέα κέηαιια φπσο ν κφιπβδνο, ην 

ληθέιην, ν ραιθφο θαη ην αληηκφλην. ρεηηθά ρακειά επίπεδα 

ακκσλίνπ αληρλεχηεθαλ ζην ππέδαθνο ηεο πεξηνρήο. Παξαδφμσο, δελ 

αληρλεχηεθε θπάλην ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο. Ζ κέγηζηε 

ζπγθέληξσζε νιηθνχ θπαλίνπ εληνπίζηεθε ζε πνζνζηφ 0 005% ελψ 

θαζαξφ θπάλην εληνπίζηεθε θαζ‟ππέξβαζε ζε πνζνζηφ 90%.  

 Ζ αλεμέιεγθηε θαηεδάθηζε ησλ ππνδνκψλ πνπ ππέζηε ε 

πεξηνρή είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκπινθή επηθίλδπλσλ νπζηψλ κε 

αδξαλή πιηθά κεηαηξέπνληαο ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ζε 

επηθίλδπλα απφβιεηα. χκθσλα κε γεληθέο εθηηκήζεηο, ππνινγίδνληαη 

πεξίπνπ 100 ηφλνη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζηελ παξνχζα πεξηνρή. 

Όζνλ αθνξά ηελ ππνβάζκηζε ησλ πδάησλ, εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο 

απνδεηθλχνπλ φηη ζηα ξερά ζεκεία φπνπ ελψλεηαη ην έδαθνο κε ηα 

χδαηα, δελ παξαηεξήζεθε ππνβάζκηζε ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ βαξέα 

κέηαιια.  

Παξαηεξήζεθαλ επηπιένλ ίρλε πνιπρισξνδηθαηλπιίσλ ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. ε εξγαζηεξηαθή αλάιπζε ησλ κνλίκσλ 

νκβξίσλ πδάησλ δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη ππνβάζκηζε απφ 

πδξνγνλάλζξαθεο πεηξειαίνπ θαη κέηαιια ζε κεγάιν βαζκφ. 

Μάιηζηα, πξφζθαηεο αλαζθαθέο απέδεημαλ φηη ζηα δείγκαηα δελ 

δηαπηζηψζεθε ππνβάζκηζε. Παξφια απηά, ηα δείγκαηα παξακέλνπλ 

αλεπαξθή γηα λα δηεμαρζνχλ ηα απνηειέζκαηα κεγάινπ κεγέζνπο. 

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ηα απφβιεηα πνπ βξέζεθαλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζεκαληηθφηεξε παξαηεξείηαη ε άκεζε επαθή 

ηνπο κε ην δέξκα ελψ ε δηαζπνξά ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ απνδεηθλχεηαη 

πεξηνξηζκέλε (UNEP, 2003). 



58 

 

 Αι νπάηξα (Al Suwaira) : ηελ πεξηνρή, φπνπ βξηζθφηαλ ην θεληξηθφ 

θαηάζηεκα πψιεζεο θπηνθαξκάθσλ ππφ ηελ ρνξεγία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (βνξεηναλαηνιηθά ηεο Βαγδάηεο) απνδείρζεθε 

φηη θπηνθάξκαθα φπσο κπθεηνθηφλα, εληνκνθηφλα θαη 

ηξσθηηθηνθηφλα βξέζεθαλ απνζεθεπκέλα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Σν 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο ηνπ Ηξάθ ρξεζηκνπνηνχζε θπηνθάξκαθα 

ζχλζεησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξγαλν-

ρισξίνπ θαη ηνπ νξγαλν-θσζθφξνπ. Δθηηκάηαη φηη 3-5 ηφλνη 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θπηνθαξκάθσλ βξίζθνληαη αθφκα 

απνζεθεπκέλνη ζε ηξεηο κεγάινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζηελ 

πεξηνρή. Ο ζπλνιηθφο φγθνο απνζεθεπκέλσλ απνβιήησλ εθηηκάηαη 

φηη είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 100 m
3
.  

 Δπηπιένλ, έλα κεγάιν κέξνο ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 

πεξηέρεη  200 ξππαζκέλα, θελά θαη ζθνπξηαζκέλα δνρεία ηα νπνία 

φκσο ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ κεγάιε ξππαληηθή απεηιή εμαηηίαο ηεο 

παιαηφηεηάο ηνπο. Δληνχηνηο, επηθίλδπλν ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην δάπεδν θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνίρνπο ησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ραξαθηεξίδεηαη ην παρχ ζηξψκα ζθφλεο πνπ 

ζπλήζσο έρεη ρξψκα ξνδ ή ιεπθφ. Δξγαζηεξηαθή αλάιπζε ηεο ζθφλεο 

απνθαιχπηεη ηελ επηθηλδπλφηεηά ηεο εμαηηίαο ησλ θπηνθαξκάθσλ πνπ 

πεξηέρεη. Γηα ην ιφγν απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο επηθίλδπλν απφβιεην.  

Όζνλ αθνξά ηελ ππνβάζκηζε ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο, ε 

εξγαζηεξηαθή αλάιπζε εληφπηζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ζε 11 

ζπλνιηθά νξγαλνρισξηνχρα θπηνθάξκαθα θαη ζηα παξάγσγά ηνπο 

(UNEP, 2003) Οη πξνζκείμεηο πνπ αληρλεχηεθαλ ζην πδξάξγπξν, ην 

ραιθφ, ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο ηνπ πεηξειαίνπ βξέζεθαλ ζε ρακειά 

επίπεδα. Δπηπιένλ, βξέζεθαλ αξθεηέο πεγέο νμείαο θαη ρξφληαο 

ηνμηθφηεηαο  ζηελ πεξηνρή. Ζ ζθφλε πδξαξγχξνπ θαη θπαλίνπ πνπ 

βξέζεθαλ ζηα θπηνθάξκαθα ζεσξνχληαη επίζεο ζεκαληηθέο πεγέο ελψ 

ρακειά πνζνζηά ζπγθεληξψζεσλ βξέζεθαλ ζηα νξγαλνθσζθνξηθά 

θπηνθάξκαθα πνπ αληρλεχνληαη κέρξη θαη ζήκεξα ρσξίο λα πξνθαινχλ 

βιάβεο. 
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 Καλ Νηάξη (Kahn Dhari) : H πεξηνρή βξίζθεηαη 35 ρηιηφκεηξα δπηηθά 

ηεο Βαγδάηεο θαη θνληά ζηελ πφιε Ακπνχ Γθξάηκπ (Abu Ghraib) θαη 

παξέκεηλε άζηθηε κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2003. Μεηά ηελ ζχγθξνπζε, ν 

κεραληθφο εμνπιηζκφο, ηα θελά δνρεία θαη ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα 

ιεειαηήζεθαλ. Σα άδεηα δνρεία πνπ πεξηείραλ ρεκηθέο νπζίεο 

ρχζεθαλ ζην έδαθνο ελψ ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6000 δνρεία πνπ είραλ ξππαλζεί απφ ρεκηθέο 

νπζίεο θιάπεθαλ. Αξραηνθάπεινη έθαςαλ ηέζζεξηο απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο ελψ ην ζχλλεθν θαπλνχ απφζηαζεο 2 km πξνθάιεζε 

αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Οη 

απνζεθεπηηθνί ρψξνη πνπ παξαδφζεθαλ ζηηο θιφγεο παξέκεηλαλ 

άζηθηνη πεξηέρνληαο 1000 θαηεζηξακκέλα βαξέιηα ζηνηβαγκέλα 

πξφρεηξα. Οη πγξέο θαη ζηεξεέο ρεκηθέο νπζίεο πνπ δηέξξεπζαλ 

παξέκεηλαλ νξαηέο ζηελ πεξηνρή.  

Ο αλαιπηηθφο θαηάινγνο ησλ ρεκηθψλ θαη πιηθψλ νπζηψλ πνπ 

παξέκεηλε απνζεθεπκέλνο ζην Καλ Νηάξη πξηλ απφ ηηο ιεειαζίεο θαη 

ηηο ππξθαγηέο είρε παξαζρεζεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ δηπιηζηεξίνπ. Σα 

απνζεθεπκέλα πιηθά πεξηειάκβαλαλ ρεκηθέο δηεξγαζίεο, θαηαιχηεο, 

ξπηίλεο, απνξξππαληηθά,  θίιηξα αξγίισλ, θεξακηθά, νμέα, βάζεηο, 

αληηδηαβξσηηθά, πξφζζεηα πεηξειαίνπ θαη ιηπαληηθά. Οη πην 

ζεκαληηθέο επηβιαβείο νπζίεο φζνλ αθνξά ηνλ φγθν θαη ην βαζκφ ηεο 

ηνμηθφηεηάο ηνπο πνπ βξέζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 130 ηφλνη πγξφο ηεηξα-

αηζπινχρνο κφιπβδνο, 861 ηφλνη θνπξθνπξάιεο, 257 ηφλνη, 

κεζπιαηζπινθεηφλεο θαη κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα πδξνμεηδίνπ ηνπ 

λαηξίνπ. Δπηπιένλ, δηάθνξεο εξγαζηεξηαθέο κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, δηαβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ φγθνπ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Καλ Καληάξη 

ηα νπνία θαη εκθαλίδνληαη κε ηελ κνξθή θαηεζηξακκέλσλ δνρείσλ, 

δηεξξεγκέλσλ βαξέσλ πγξψλ θαη θακέλσλ ππνιεηκκάησλ (UNEP, 

2003) Σέινο, πξνθχπηεη φηη απφ ε έληαζε ηεο θσηηάο θαηέζηξεςε ηηο 

πεξηζζφηεξεο νξγαληθέο θαη ρεκηθέο νπζίεο αθήλνληαο πίζσ νξγαληθά 

θαηάινηπα. Ζ ρεκηθή αλάιπζε ηνπ εδάθνπο γχξσ απφ ηνπο ζσξνχο 
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ησλ απνξξηκκάησλ έδεημε φηη δηάθνξα βαξέα κέηαιια βξέζεθαλ 

δηαζθνξπηζκέλα ζε φιε ηε γχξσ πεξηνρή αιιά παξφια απηά νη 

δηάθνξεο πηεηηθέο θαη κε-πηεηηθέο νπζίεο δελ βξέζεθαλ ζε κεγάια 

πνζνζηά. Ζ δηαξξνή ησλ απνβιήησλ ζεσξείηαη κέηξηαο 

επηθηλδπλφηεηαο κε κεγαιχηεξν φκσο θίλδπλν λα παξνπζηάδεη ν 

αλφξγαλνο κφιπβδνο, δηαζπνξά ηεο ζθφλεο θαη ηεο ζηάρηεο θαζψο θαη 

ησλ ζχλζεησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ θάεθαλ κέζα ζηνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο.  

Τπνινγίδεηαη φηη έσο θαη 200 ηφλνη απνβιήησλ κέηξηαο 

επηθηλδπλφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξηνρή ηα νπνία 

αλακεηγλχνληαη καδί κε ηα θαηεζηξακκέλα δνρεία, ηα κπάδα ησλ 

θαηεδαθηζκέλσλ θηηξίσλ θαη ν φγθνο ηνπο μεπεξλάεη ηα 2000 m
3
. 

Παξάιιεια, εξγαζηεξηαθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα 

χδαηα θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, έδεημαλ φηη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

ζχλζεησλ ελψζεσλ βξέζεθαλ κεκνλσκέλα βαξέα κέηαιια κφιπβδνπ 

θαη νξηαθή ππνβάζκηζε κε κηα ζεηξά απφ εκη-πηεηηθέο νξγαληθέο 

ελψζεηο. Σν πνζνζηφ ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ κνιχβδνπ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο πνπ αληρλεχηεθε άγγηδε ηα 

16 990 mg/kg.  

Ζ κεκνλσκέλε ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο πνπ αληρλεχηεθε ζε 

ηνπνζεζία βάζνπο 0,85 m έδεημε πεξηνξηζκέλε δηείζδπζε 

κνιπζκαηηθψλ παξαγφλησλ. Οη εκη-πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο πνπ 

εληνπίζηεθαλ  ζε κηθξφ βάζνο, φπσο ην νμεηδσκέλν νξπθηέιαην, ε 

θνπξθνπξάιε θαη δηάθνξεο ρεκηθέο νγαληθέο νπζίεο απνηεινχλ 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ ππνβάζκηζεο 

ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ, ε εξγαζηεξηαθή αλάιπζε ησλ πεγψλ φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ απνδεηθλχεη ηελ 

απαιιαγή απφ βαξέα κέηαιια θαη ρεκηθέο νπζίεο. 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ ξχπσλ απέλαληη ζηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεηαη θίλδπλνο. 

Πηζαλφηεηα κεγαιχηεξνπ θηλδχλνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγάηεο ηεο 
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πεξηνρήο ζε πεξίπησζε εηζέιζνπλ ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Δλ 

θαηαθιείδη, νη αλαιχζεηο επηβεβαηψλνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε έθηαζε ηεο 

ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Καλ-Νηάξη.  Ο παξαθάησ 

πίλαθαο απνηππψλεη ηα πέληε ζεξκά ζεκεία ηνπ Ηξάθ πνπ ππέζηεζαλ 

ηελ κεγαιχηεξε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. 

 Αι Μηζξάθ (Al Mishraq) : Ζ πεξηνρή ηνπ Αι Μηζξάθ βξίζθεηαη 50 

km βφξεηα ηνπ Μνζνχι ζηε Γπηηθή πιεπξά ηνπ πνηακνχ Σίγξε θαη 

απνηειεί ζεκείν φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εμφξπμε ηνπ ζείνπ. Σν 

ζπγθξφηεκα έθηαζεο 17 km
2 

απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά 

εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, έγρπζεο θαη επεμεξγαζίαο 

λεξνχ. Σν εξγνζηάζην ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1972 κέρξη ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2003 ελψ ζήκεξα βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα θαη εκθαλίδεη ζεκάδηα 

εξήκσζεο. Μεηά ηελ πνιεκηθή επηρείξεζε ηνπ 2003, ζηελ πεξηνρή 

βξέζεθαλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο αλφξγαλσλ ζπζηαηηθψλ, απφβιεηα 

θαζψο θαη ρεκηθή ππνβάζκηζε. Ζ ππξθαγηά ηνπ 2003 ζηελ πεξηνρή 

πξνθάιεζε κεγάιε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή ζηελ πεξηνρή. Ζ 

θσηηά μεθίλεζε ζηηο 26 Ηνπλίνπ ην 2003 φπνπ καηλφηαλ γηα έλα κήλα. 

Οη εθζέζεηο έδεημαλ φηη ν φγθνο ηνπ θακέλνπ ζείνπ θπκαηλφηαλ απφ 

300 000-400 000 ηφλνπο. Σν δηνμείδην ηνπ ζείνπ πνπ παξάρζεθε απφ 

ηελ θαχζε ηνπ θαζαξνχ ζείνπ δηαρχζεθε ζηελ αηκφζθαηξα θαη 

εξρφκελν ζε επαθή κε ην λεξφ, κε ηε ζθφλε θαη κε θάηη άιινπ είδνπο 

αέξηα δεκηνπξγψληαο ηελ φμηλε βξνρή. Τςειέο ζπγθεληξψζεηο 

δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ εληνπίζηεθαλ ζε απφζηαζε 200 km.  ε ηνπηθφ 

επίπεδν, 25 ρσξηά θαη 2 πφιεηο επιήγεζαλ θαη νη εθζέζεηο θαηέγξαςαλ 

θαηνίθνπο κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ δχν 

ζαλάηνπο.  

Δθηηκάηαη φηη ηελ ψξα ηεο ππξθαγηάο ζεκεηψζεθαλ εθηεηακέλεο 

δεκηέο ζε θαιιηέξγεηεο ζίηνπ θαη ζε δηάθνξα είδε θπηψλ. Μειέηεο 

απνθαιχπηνπλ ηηο πηζαλέο καθξνρξφληεο επηπηψζεηο απφ ηελ 

ζπγθέληξσζε ησλ αλαζπκηάζεσλ κέζα απφ ηα ρπηήξηα θαη ην νξπρεία 

πνπ πξνθάιεζε ε θαχζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ. Δμαηηίαο ηεο 
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έιιεηςεο βιάζηεζεο ηα πνζνζηά ηεο δηάβξσζεο είραλ απμεζεί θαη ε 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο είρε απνγπκλσζεί θαη ην έδαθνο θαηέιεμε 

άγνλν ελψ νη εγθαηαζηάζεηο ησλ ρπηεξίσλ απνηέιεζαλ πεγή ρξφληαο 

ξχπαλζεο. Σαπηφρξνλα θαηαγξάθεθαλ πξνβιήκαηα ζηελ βιάζηεζε 

αιιά δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ λα 

αλαθέξνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο.  

Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε δηάβξσζε θαη θαζίδεζε ζην έδαθνο πνπ 

έγηλε άκεζα νξαηφ θνληά ζην ρψξν ηεο ππξθαγηάο. Οη βαζηθφηεξεο 

ρεκηθέο νπζίεο πνπ βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αι Μηζξάθ ήηαλ: ην 

θαζαξφ ζείν, ην πδξφζεην, ην ζεηηθφ νμχ, ν ζεηηθφο άξγηινο θαη 

άζθαιηνο. Παξάιιεια, ζην έδαθνο ηεο πεξηνρήο βξέζεθαλ πςειά 

επίπεδα θαζαξνχ ζείνπ θαη ζεηηθνχ νμέσο (UNEP, 2003) ελψ ζε 

έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε λάξθεο βξέζεθαλ πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο αζθαιηνχρσλ ελψζεσλ. Παξφια απηά, ηα επξήκαηα 

πνπ βξέζεθαλ ζηηο λάξθεο δελ απνηεινχλ ζηνηρείν ππνβάζκηζεο. Σν 

πνζνζηφ ησλ επηπέδσλ  ηνπ ζεηηθνχ νμέσο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην 

έδαθνο  απνηεινχζε ην 26%.  

Δπίζεο, ζηα δείγκαηα εληνπίζηεθαλ πςειά πνζνζηά ρξσκίνπ θαη 

ληθειίνπ ελψ ζηεξεά απφβιεηα πνπ πεξηείραλ πνζνζηά ζείνπ βξέζεθαλ 

κέζα ζε νξπρεία φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ε εμφξπμε ηνπ ζείνπ. 

Δπηπιένλ, ε αλάιπζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ αλαθέξεη πςειά 

επίπεδα ζεηηθνχ νμέσο θαη αλζξαθηθψλ αιάησλ. Σν λεξφ ξππάλζεθε 

απφ ηελ ηηο ζχλζεηεο ελψζεηο ηνπ ζείνπ θαη ηνπ πδξφζεηνπ. Ζ 

ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο απνηέιεζε κηα θπζηθή δηαδηθαζία εθηφο απφ 

ηελ πξφθιεζε ηεο φμηλεο βξνρήο ε νπνία δηαθνξνπνηεί ηελ θπζηθή 

ππνβάζκηζε ζε ζρέζε κε ην pH. H θπζηθή ππνβάζκηζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ ππνινγίζηεθε ζε πνζνζηφ pH 8.4 ελψ ζηα 

επηθαλεηαθά χδαηα ηεζζάξσλ ιηκλψλ νη ηηκέο ηνπ pH ππνινγίδνληαη 

ζε 0,6 0,7 2,2 θαη αλαθέξνληαη ζε φμηλεο πεγέο (εθφζνλ ε ελεξγφο 

νμχηεηα δειαδή ην pH είλαη κηθξφηεξν ηνπ 7). Παξάιιεια, ε έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πέληε ηνπηθέο πεγέο λεξνχ ζε απφζηαζε 1 

έσο 5 km απφ ηελ πεξηνρή θαη ζχκθσλα κε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία 
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απφ ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ πιεζπζκνχ, απέδεημε φηη θαη νη πέληε 

πεγέο ζεσξήζεθαλ αθαηάιιειεο γηα πάζα ρξήζε θαζψο βξέζεθαλ 

πςειά πνζνζηά ζεηηθνχ νμένο, πδξνγφλνπ θαη πδξφζεηνπ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ην ζεηηθφ νμχ απνηέιεζε ηελ πην 

ζεκαληηθή πεγή θηλδχλνπ πνπ αληρλεχηεθε ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ 

(UNEP, 2003). 

Σν δήηεκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ αιιά θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο Ηξάθ δελ απνηέιεζε απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηα Ζλσκέλα Έζλε αθνχ ην 

Αθγαληζηάλ αληηκεηψπηζε θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ κηα ζεηξά απφ θαηαζηξνθηθέο 

ζπλέπεηεο ηφζν ζην πεξηβάιινλ φζν θαη ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ. Ζ έξεπλα 

επηθεληξψλεηαη αξρηθά ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Αθγαληζηάλ (2003) κε έκθαζε 

ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ζηα ιχκαηα, ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα. Σα ζεκεία ηνπ 

Αθγαληζηάλ (hot spots) πνπ είλαη ζεξκά, αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα επίπεδα ησλ πδάησλ, ηελ πνηφηεηα ησλ δαζψλ θαη ησλ 

δαζηθψλ εθηάζεσλ αιιά θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηνπ Αθγαληζηάλ 

(UNEP, 2003). ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο πεξηνρήο απνηειεί ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ απεηιψλ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία αιιά θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο.  

Ζ επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο πφιεηο ηνπ Αθγαληζηάλ απφ κέιε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Hλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην πεξηβάιινλ, δειαδή νη πεξηνρέο ηεο 

Υεξάη, Κακπνχι, Καληαράξ θαη Μαδάξ (Herat, Kabul, Kandahar, Mazar) εζηηάζηεθε 

ζε πέληε πεξηβαιινληηθνχο ηνκείο : ζηα ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα, ζηελ πξνκήζεηα 

ηνπ λεξνχ, ζηηο δεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαζψο θαη ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε (UNEP, 2003). ε θαζεκηά απφ ηηο πφιεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζηα ελδηαθεξφκελα κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ, εγεηψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θνηλνηήησλ, κειψλ κε-

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, δηεζλνχο πξνζσξηλνχ πξνζσπηθνχ θαη  απιψλ πνιηηψλ. 

 χκθσλα κε ηηο  αμηνινγήζεηο ηεο Έθζεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηηο δηεζλείο 

πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο θαη ηα δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη 

θαζφξηδαλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ηνκείο πνπ εμεηάζηεθαλ (UNEP, 2003). 
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Δπηπιένλ, δεηήκαηα φπσο ε εθκεηάιιεπζε ηεο γεο, ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ απαζρφιεζαλ ηα κέιε ηεο UNEP θαζψο ηα παξαπάλσ απνηεινχλ 

βαζηθέο ζπληζηψζεο γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Αθγαληζηάλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο θαηαζηξάθεθαλ πνιιά ερεηηθά ληνθνπκέληα θαη 

γηα ην ιφγν απηφ νη πιεξνθνξίεο ελδέρεηαη λα είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο  θαη 

ζπρλά παξσρεκέλεο γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ε αλάγθε αλαδήηεζεο 

κεραληζκψλ θαη κεζφδσλ παξακέλεη άκεζε. Παξφια απηά κέζα απφ ηα δείγκαηα ηνπ 

αέξα, ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα κέιε ηεο UNEP 

επηηπγράλεηαη ε αλεμάξηεηε επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζχκθσλα κε ηελ „Δθζεζε ηεο UNEP.  

Σα δηάθνξα  πξφηππα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζαλ νη επηζηήκνλεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ξχπλαζεο ηνπ αέξα, ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο 

κπνξνχλ λα απνβνχλ ρξήζηκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ. Ζ  κέζνδνο ηεο 

ηειεζθφπεζεο θαη ηεο ελαέξηαο αλαγλψξηζεο πηζαλνινγείηαη λα πξνβνχλ ζεκαληηθέο 

γηα ηηο επηπηψζεηο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο ζρεηηθά κε ηηο δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

ηηο ππξθαγηέο πεηξειαίνπ ηνπ Κνπβέηη (El-Baz, 1994).   

Σν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη πξφβιεςεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

παξακέλεη ζχκθσλα κε ηνπο Brunch θαη Austin (2000) έλα άιπην δήηεκα θαζψο ζηελ 

πεξίπησζε απηή ε επηζηεκνληθή άπνςε ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο αληαλαθιά ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηα θελά πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην γχξσ απφ ην δήηεκα 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχγθξνπζεο ην νπνίν 

θαη αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ 2
νπ

 θεθαιαίνπ. Οη ζπγγξαθείο ζην άξζξν ηνπο 

ηνλίδνπλ κε ζαθήλεηα φηη ε αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ θπξίσο ηεο 

πεξίπησζεο ηνπ Κνζζφβνπ ην νπνίν εμεηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη  ζην νπνίν 

εζηηάδνπλ νη δχν επηζηήκνλεο, έρεη ηηο βαζηέο ηεο ξίδεο ζην επξχηεξν θάζκα ησλ 

θελψλ πνπ ππάξρνπλ ζην αλζξσπηζηηθφ δίθαην.  

Παξάιιεια, ν Ignatieff (1999) ηνλίδεη πσο αλ θαη  ε ζχγθξνπζε ππήξμε εζσηεξηθή, ε 

εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ κεηέηξεςε ηελ ζχξξαμε ζε δηεζλή ζχγθξνπζε κε απνηέιεζκα λα 

αιιάμεη ην θαζεζηψο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο (πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θαζεζηψηνο ηνπ Μηιφζεβηηο) κεηαηνπίδνληαο ην ζεζκηθφ θαζεζηψο πνπ αθνξά ηελ 
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πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν θαη αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζρέζε ηα θελά 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην (αλζξσπηζηηθφ δίθαην, δίθαην ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη δίθαην ηνπ πνιέκνπ). Δίλαη ζεκαληηθφ παξάιιεια λα αλαθεξζεί 

πσο είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο ηεο εζσηεξηθήο δηακάρεο ζε έλα 

πνιπεζληθφ θξάηνο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή αλάκεζα ζηνπο έξβνπο θαη ηνπο 

Αιβαλνχο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Οη αλάγθεο πνπ πξνθαλψο πξνζπαζνχζαλ λα 

εμππεξεηήζνπλ νη δχν ιανί ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ερζξνπξαμηψλ ελδέρεηαη λα 

πξνθαινχζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν δήηεκα ηεο πνιπεζληθφηεηαο 

θαη ηεο ζπκβίσζεο ιαψλ κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο είλαη αλζξσπνινγηθφ θαη 

ζπλεπψο ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ έξρεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ππνβάζκηζή ηνπ.  

Δληνχηνηο, ην δήηεκα φκσο ηεο αμηνιφγεζεο ηείλεη λα γίλεηαη ακθηιεγφκελν θαζψο 

ππάξρεη θαη ε αληίζεηε πιεπξά (Βorenstein θαη Shlachter, 1999) ε νπνία ππνζηεξίδεη 

φηη ην ΝΑΣΟ ειέγρνληαλ απζηεξά ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζα 

ρηππνχζαλ θαη φηη νη εξβηθέο Αξρέο  ππεξέβαιιαλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο. Μεηά ηε ιήμε ησλ ερζξπξαμηψλ ζχκθσλα κε 

ηελ Έθζεζε ηεο UNEP, βαζηδφκελε ζηελ αλαθνξά ηεο ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθιήζεθαλ εμαηηίαο ησλ ερζξνπξαμηψλ αλάκεζα 

ζην Ηξάθ ηα ην Κνπβέηη (UNEP, 1991), ίδξπζε φπσο αλαθέξνπλ νη ζπγγξαθείο Βruch 

θαη Austin ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ησλ Βαιθαλίσλ (Balkan Task Force) γηα λα 

εξεπλήζεη ηηο πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζχγθξνπζεο. χκθσλα κε ηελ 

Ladika έλαο ηέηνηνο Γηεζλήο Οξγαληζκφο είλαη ηθαλφο λα πξνζδψζεη αμηνπηζηία 

(Austin θαη Bruch, 2000) φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ εμαηηίαο ηεο 

αλεμάξηεηεο πνιηηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ UNEP γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ.  

Οη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ φηη ε αμηνιφγεζε επεηεχρζε αλεπηηπρψο εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο ηαηξηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο (Austin θαη Bruch, 2000) ε νπνία 

νθείιεηαη ζηελ επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ ηνπ πνιέκνπ. Μάιηζηα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Erlanger φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Austin θαη Bruch (2000) θαη 

αλαθεξφκελνη ζην βηβιίν ηνπ Borenstein θαη Schlachter (1999)  “Pollution Alleged” 

ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν αμηφπηζηα είλαη ηα ζηνηρεία ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
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επηπηψζεσλ απφ ηηο εξβηθέο Αξρέο, επηζεκαίλνπλ φηη νη καθξνρξφληεο νηθνινγηθέο 

επηπηψζεηο δχζθνια κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ εμαηηίαο έιιεηςεο γξακκηθψλ 

νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ.ηηο 24 Μαξηίνπ 1999, μεθίλεζαλ νη πξψηεο αλαθνξέο 

(UNEP, 1999) γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζην Κφζνβν 

ηνλίδνληαο ηελ αδπλακία πνπ πθίζηαηαη ζην αλζξσπηζηηθφ δίθαην. Σν ακθηιεγφκελν 

δήηεκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ δίραζε ηελ θνηλή γλψκε θαζψο απφ ηελ 

κηα ππήξμε ην δήηεκα ησλ καθξνρξφλησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ απεηινχζε 

φρη κφλν ηε Γηνπγθνζιαβία αιιά θαη ηηο γεηηνληθέο ρψξεο (UNEP, 1999) θαη απφ ηελ 

άιιε ην ΝΑΣΟ ππνζηήξηδε φηη ε ρξήζε εμειηγκέλσλ φπισλ πνπ ζα ρηππνχζαλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ζα κείσλε ηελ νηθνινγηθή ππνβάζκηζε (UNEP, 1999).  

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο 

ζηελ Γηνπγθνζιαβία ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηνπ Μαξηίνπ-Ηνπλίνπ 1999 βαζίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηε ρξήζε ηνπ απεκπινπηηζκέλνπ 

νπξαλίνπ (Cvetkovic, 1999) ελψ νη αιιεπάιιεινη βνκβαξδηζκνί απνηέιεζαλ 

ζεκαληηθή πίεζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ 

πδάησλ θαη ηνλ αέξα ελψ ε ππνβάζκηζε πξνθιήζεθε απφ 100 δηαθνξεηηθέο ηνμηθέο 

νπζίεο ελψ έγθπξεο επηζηεκνληθέο κειέηεο φπσο απηή ηνπ Cvetkovic (1999), 

δηαπηζηψλνπλ ηελ απειεπζέξσζε ππεξρισξηθνχ ακκσλίνπ, ηνπ ρισξηνχρνπ βηλπιίνπ, 

ηνπ κνιχβδνπ θαη ηνπ πνιπαηζπιελίνπ.  

Δπηπιένλ, ηα πνζνζηά ηεο ξαδηναθηηλνβνιίαο πνπ βξέζεθαλ ζε δείγκαηα ηνπ 

εδάθνπο, ηεο ρισξίδαο θαη ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Βνζλίαο θαη ηεο 

Δξδεγνβίλεο απνθαιχπηεη κηθξά επίπεδα απειεπζέξσζεο απεκπινπηηζκέλνπ 

νπξαλίνπ ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ δηεμήγαγαλ ρεκηθνί εξεπλεηέο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Σερλνινγίαο θαη Μεηαιινπξγίαο ηνπ Βειηγξαδίνπ (Bartolomei  et al., 2001). 

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηνπο Mellini θαη ηνλ Riccobono (2001) δηαπηζηψζεθαλ 

ρεκηθνί θαη νξπθηνινγηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ζην έδαθνο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηε 

δηάβξσζε ησλ αληηαξκαηηθψλ «αζεκέλησλ ζθαηξψλ» (silver bullets) ηνπ 

απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ  πνπ απνξξίθζεθαλ ζην Κνζζπθνπέδην θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζην άξζξν ηεο επηζηεκνληθήο 

νκάδαο απφ ηελ Ηηαιία (Gia et al., 2006), νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ απεκπινπηηζκέλνπ 
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νπξαλίνπ ζην λεξφ έδεημαλ ρακειά επίπεδα θαη ν ξαδηνηνμηνινγηθφο έιεγρνο δελ 

πξνέβιεςε θαλέλα ηδαίηεξν θίλδπλν πξνο ηε βηφζθαηξα, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα. 

Δπηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Κνζζφβνπ επίζεο ε Έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

κεηά ηε ιήμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Κφζνβν (UNEP, 1999), ηνπ Αθγαληζηάλ, ηνπ 

Ηξάθ (UNEP, 2005).  

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο 

ζηελ Γηνπγθνζιαβία ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηνπ Μαξηίνπ-Ηνπλίνπ 1999 βαζίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ (UNEP, 2005) ζε 

ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο : 

 ζην ππξνβνιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ην ΝΑΣΟ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ θαη ηεο καδηθήο ρξήζεο ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ  

 ζηελ θαηαζηξνθή ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

 ζηελ άκεζε δεκία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ησλ δαζψλ θαη 

ησλ ηνπίσλ 

 ζηηο επηπηψζεηο εμαηηίαο ηεο κεηαηφπηζεο πιεζπζκψλ θαζψο θαη ζηα 

πξνβιήκαηα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ 

Αλαιπηηθά νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο σο αθνινχζσο : 

 Απεκπινπηηζκέλν νπξάλην : ηηο αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ηνπ ΝΑΣΟ πνπ 

μεθίλεζαλ ζηηο 24 Μαξηίνπ ην 1999 θαη ζπλερίζηεθαλ γηα 78 εκέξεο, 

ππνινγίδεηαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 22,000-79,000 ηφλνη ππξνκαρηθψλ 

(UNEP, 2005). Σν απεκπινπηηζκέλν νπξάλην επίζεο  απνηειεί αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη βηνκεραληθέο πεξηνρέο ηεο πεξηνρήο πνπ θαηαζηξάθεθαλ αλέξρνληαη ζηηο 

78 ελψ νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ ππέζηεζαλ 

αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ή θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο απφ βφκβεο ή 

ππξαχινπο, αλέξρνληαλ ζηηο 42 (UNEP, 2005). Οη αιιεπάιιεινη 
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βνκβαξδηζκνί έζεζαλ ζε θίλδπλν ηα θπζηθά νηθνζχζηεκαηα, ηα επηθαλεηαθά 

θαη ππφγεηα χδαηα θαη ηνλ αέξα ελψ ε ππνβάζκηζε πξνθιήζεθε απφ 100 

δηαθνξεηηθέο ηνμηθέο νπζίεο. Ζ ρξήζε ησλ ππξνκαρηθψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ζηε 

Γηνπγθνζιαβία πνπ πεξηειάκβαλαλ κεγάιεο πνζφηεηεο απεκπινπηηζκέλνπ 

νπξαλίνπ επηβεβαηψζεθε απφ αμησκαηνχρνπο ηνπ ΝΑΣΟ. Δμαηηίαο ηεο 

πςειήο ππθλφηεηάο ηνπ, ην απεκπινπηηζκέλν νπξάλην ρξεζηκνπνηήζεθε ζε 

δηαηξεηηθέο νβίδεο 30 mm θαη ζην θέιπθνο ηεο θάζε νβίδαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 275 g απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ. Δπίζεκα ζηνηρεία ηνπ 

ΝΑΣΟ, απνθαιχπηνπλ φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξίπνπ 31 000  ππξεληθέο 

θεθαιέο νη νπνίεο ηζνδπλακνχλ ζε 10 ηφλνπο απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ 

(UNEP, 2005).  

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ πάλσ απφ ηνλ ελαέξην ρψξν ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο θαη ησλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ νδήγεζε ζε πςειά επίπεδα 

ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα πξνθαιψληαο ζπλερείο βξνρνπηψζεηο ελψ 

ηαπηφρξνλα βξέζεθαλ κεγάιεο πνζφηεηεο πξφζζεησλ θαπζίκσλ φπσο ην 

ππεξρισξηθφ ακκψλην, ην ρισξηνχρν βηλχιην, ν κφιπβδνο θαη ην 

πνιπαηζπιέλην (UNEP, 2005). Πνιιά απφ ηα θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

πεξηείραλ νμείδηα ηνπ αδψηνπ ηα νπνία θαη θαηέζηξεςαλ ην φδνλ ηεο 

αηκφζθαηξαο. Σα θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο πηήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχζαλ  ηα αεξνζθάθε ηχπνπ F16 θαη ηα αεξηνζνχκελα Mirage, 

πεξηείραλ ηνμηθά πδξνμείδηα.  

 Καηαζηξνθέο ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε 

ππνβάζκηζε ησλ πδάησλ: Όζνλ αθνξά ηηο θαηαζηξνθέο ησλ ππνδνκψλ θαη 

ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ ηεο 24
εο

 

Μαξηίνπ-5 Ηνπλίνπ 1999, νη ππξθαγηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απειεπζέξσζαλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο δηνμηλψλ, ηνμηθψλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ θαζψο θαη 

ρακειψλ πνζνζηψλ νμείδσζεο ηνπ ζείνπ ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο Έθζεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 2005.  

Ζ ππνβάζκηζε ηεο αηκφζθαηξαο, ηνπ αέξα θαη ησλ πδάησλ επεξέαζε θαη ηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο γχξσ απφ ηελ Γηνπγθνζιαβία. Καηαζηξάθεθαλ πάλσ απφ 20 

ρεκηθέο θαη πεηξνρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο αληηπξνζψπεπαλ ην 70% 
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ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο πεηξειαίνπ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Δλδεηθηηθά 

κεξηθέο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο βξίζθνληαλ ζην κεληέξεβν, ηελ 

Πξίζηηλα, ζην Πάλζεβν, ζην Νφβη αλη θαη ζην Κξάιηεβν (Smenterevo, 

Pristina,  Pancevo, Novi Sad, Kraljevo) (Cvetkovic, 1999).  

Δηδηθά νη επαλεηιεκκέλεο αεξνπνξηθέο επηζέζεηο ζην Πάλζεβν, πξνθάιεζαλ 

θίλδπλν εθξήμεσλ ζηηο δεμακελέο ησλ εγθαζηαζηάζεσλ πνπ πεξηείραλ ηνμηθέο 

νπζίεο νη νπνίεο ζα πξνθαινχζαλ ηε ππνβάζκηζε ηνπ αέξα θαη ζνβαξέο 

αλζξψπηλεο απψιεηεο. Οη βνκβαξδηζκνί πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε άιιεο 

εγθαηαζηάζεηο νδήγεζαλ ζηελ απφξξηςε 200 ηφλνη ακκσλίαο ζηνλ πνηακφ 

Γνχλαβε.  

Δπηπιένλ, νη βνκβαξδηζκνί ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο απηνθηλήησλ 

Εάζηαβα πξνθάιεζαλ ηελ απειεπζέξσζε κεγάισλ πνζνηήησλ ππξαιελίνπ 

ζηνλ πνηακφ Βειίθα, κηα ηνμηθήο νπζίαο πνπ είλαη ηθαλή λα απνβεί 

επηθίλδπλε αθφκα θαη ζε πνιχ ρακειέο ζπγθεληξψζεηο. Ο πνηακφο Βειίθα 

Μνξάβα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξαπνηάκνπο ηνπ Γνχλαβε 

θαη πεγή πνζηκνπ λεξνχ γηα πεξηζζφηεξν απφ 10 000 000 αλζξψπνπο. Σνμηθέο 

απνξξίςεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζε κεηαζρεκαηηθνχο ζηαζκνχο 

πεηξειαίνπ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ ππνζηαζκφ ηνπ Βειηγξαδίνπ φπνπ ε 

δηαξξνή ησλ 150 ηφλνη  ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ηνπ πεηξειαίνπ πξνθάιεζε 

έθηαζε κέρξη ηνλ πνηακφ άβα.  

Σα ηέιε ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1999, νη ξνπκαληθέο πεξηβαιινληηθέο αξρέο έθαλαλ 

ιφγν γηα βαξέα κέηαιια ζηελ πεξηνρή ηνπ Γνχλαβε, δηαπηζηψλνληαο πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο ζε ςεπδάξγπξν ζε πνζνζηφ 2 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ην 

επηηξεπφκελν φξην (UNEP, 2005). Ζ αλαπφθεπθηε βηνινγηθή ζπζζψξεπζε 

(bioconcentration) ησλ κεηάιισλ έζεζε ζε θίλδπλν ηελ  ππνζαιάζζηα ηξνθηθή 

αιζίδα γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ πξνζσξηλή απαγφξεπζε ηεο αιηείαο 

δελ επέιπζαλ ην πξφβιεκα θαζψο ηα ηδήκαηα ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ 

ζπζζσξεχηεθαλ ζηνλ ππζκέλα επεξεάδνληαο ηελ πδξφβηα ρισξίδα θαη 

παλίδα.  

Δπηπιένλ, νη ηνμηθέο πξνζκίμεηο πηζαλνινγείηαη φηη ελεξγνπνηήζεθαλ απφ 

δηαθφξνπο εμσηεξηθνχο θπζηθνχο ή ρεκηθνχο παξάγνληεο. ηελ πεξηνρή ηεο 
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Οπθξαλίαο ηελ πεξίνδν ηνπ Μαξηίνπ έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1999 ηα επίπεδα ησλ 

θνξκαιδευδψλ θαηλνιψλ βξέζεθαλ λα μεπεξλνχλ θαηά 2-4 θνξέο ηα 

επηηξεπηά φξηα (Cvetkovic, 1999).  Ζ πεηξειαηνθειίδα πνπ πξνθιήζεθε απφ 

ηηο καδηθέο απνξξίςεηο πεηξειαίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Νφβη αλη είρε κήθνο 15 

ρηιηφκεηξα θαη πιάηνο 400 κέηξα. Οη βνκβαξδηζκνί ζηηο πεξηνρέο ηνπ Μπφξ 

θαη ηνπ Μνδζνβάθ θαηέζηξεςαλ ηα  θξάγκαηα ησλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο 

πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ  ηα νπνία θαη πξνθάιεζαλ ηελ ππνβάζκηζε 

ηνπ εδάθνπο, ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ.  

 Τπνβάζκηζε ηνπ αέξα-εδάθνπο: Tα πεξηβαιινληηθά επίπεδα ηνπ κνλνκεξνχο 

ρισξηνχρνπ βηλπιίνπ πνπ βξέζεθαλ χζηεξα απφ ηηο αεξνπνξηθέο επηζέζεηο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πεηξνρεκηθψλ ζην Πάλζεβν, ήηαλ 10 600 θνξέο 

κεγαιχηεξα απφ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα κε ζπγθεληξψζεηο φπσο απηέο ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, ηεο αηζάιεο, ηνπ θσζγελίνπ θαη ηνπ ρισξίνπ. Όμηλε 

βξνρή παξαηεξήζεθε ζηελ Ρνπκαλία ελψ ζηα λνηηνδπηηθά ηεο ρψξαο 

παξαηεξήζεθαλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, νμεηδίσλ ηνπ 

αδψηνπ θαη ακκσλίαο (Cvetkovic, 1999). Παξάιιεια, ε εζληθή 

πεξηβαιινληηθή ππεξεζία ηεο Βνπιγαξίαο θαηέγξαςε πςειά πνζνζηά ζε 

πδξφζεην, ακκσλία θαη θαηλφιε  ζηελ αηκφζθαηξα. Σέινο, φπσο 

επηβεβαηψλνπλ  δνξπθνξηθέο ιήςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην φδνλ ηεο 

αηκφζθαηξαο πάλσ απφ ηελ Δπξψπε, ηεξάζηηεο πνζφηεηεο νμεηδίσλ ηνπ 

αδψηνπ, δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ θαη κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απειεπζεξψζεθαλ 

ζηελ αηκφζθαηξα.  

ηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο ηεο Βνπιγαξίαο, ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηνπ 

κνιχβδνπ, ηνπ ραιθνχ θαη ηνπ θαδκίνπ βξέζεθαλ ζε αξθεηά πςειά πνζνζηά 

πεξίπνπ 30 θνξέο πςειφηεξα απφ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα. ηα ζχλνξα 

Γηνπγθνζιαβίαο-Ρνπκαλίαο νη ζπγθεληξψζεηο απφ βαξέα κέηαιια ππήξμαλ 

αθφκα θαη 50 θνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα θαη ε 

ππνβάζκηζε ζπλδέζεθε άκεζα κε ην λέθνο πνπ κεηαδφζεθε απφ ηνπο ξχπνπο 

ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Γηνπγθνζιαβία (Cvetkovic, 1999).  

Αλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεη ν Cvetkovic απνδεηθλχνληαη εκθαλψο 

αλεπαξθή, επηζηήκνλεο φπσο ν Hedges απνθαιχπηνπλ φηη ζηελ αηκφζθαηξα 
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ηνπ Πάλζεβν απειεπζεξψζεθαλ 1500 ηφλνη ρισξηνχρνπ βηλπιίνπ, 15 000 

ηφλνηα ακκσλίαο, 800 ηφλνη πδξνρισξηθνχ νμέσο, 250 ηφλνη ρισξίλεο, 100 

ηφλνη πδξαξγχξνπ θαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο δηνμίλεο. Σα πνζνζηά ησλ 

δειεηεξησδψλ αεξίσλ θαίλεηαη λα είραλ δηπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά ζχκθσλα κε ηνλ Hedges πξνθαιψληαο ζνβαξέο 

αζζέλεηεο αιιά θαη ξππαληηθή αιινίσζε ησλ ηξνθίκσλ κε άγλσζηεο ηηο 

πηζαλέο κειινληηθέο ζπλέπεηεο.  

 Άκεζεο δεκηέο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο: Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

ηεο Γηνπγθνζιαβίαο απνηεινχζαλ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Δπξψπε. Ο Cvetkovic επηζεκαίλεη φηη πξηλ ηηο πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Γηνπγθνζιαβία νη πεξηνρέο ππήξμαλ αλέπαθεο θαη 

πξνζηαηεπφκελεο εθηάζεηο θάιππηαλ ην 4% ηεο ρψξαο κε αξηζκφ 1800 

πεξηνρψλ πνπ απνηεινχζαλ θαηαθχγην γηα ζπάληα είδε πνπιηψλ θαη δψσλ. Οη 

βνκβαξδηζκνί ησλ ππξαχισλ πξνθάιεζαλ θαηαζηξνθέο ζε πεξηζζφηεξα απφ 

13 εζληθά πάξθα θαη δξπκνχο. Δηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο εθηηκνχλ φηη νη 

θαηαζηξνθέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

ζπλαθείο ζνξχβνπο πνπ είραλ ζαλ απνηειέζκαηα ηε ξχπαλζε ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη ηνπ εδάθνπο, επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε γνληκφηεηα 

ηνπ εδάθνπο ηνπ νπνίνπ ε απνθαηάζηαζε ζα δηαξθέζεη αξθεηέο ρηιηάδεο 

ρξφληα. Δλδεηθηηθά, ν ζρεκαηηζκφο 2 cm ηνπ εδάθνπο απαηηεί 100 ρξφληα ζε 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο (Cvetkovic, 1999). 

 Πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο εμαηηίαο ηνπ εθηνπηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ: Ζ θξίζε 

ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ πξνθάιεζε έλα έληνλν κεηαλαζηεπηηθφ θχκα πξνο 

Αιβαλία θαη θφπηα, νη νπνίεο δελ είραλ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ησλ κεηαλαζηψλ (Cvetkovic, 1999). 

Πνιιέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη γεσξγηθέο εθηάζεηο κεηαηξάπεθαλ ζε 

ζηξαηφπεδα πξνζθχγσλ ρσξίο λα παξαρσξεζεί άδεηα  απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. 

Ζ θνπή ησλ δέληξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ πξνζθχγσλ 

(π.ρ. ζέξκαλζε, καγεηξηθή). Οη απνξξίςεηο ησλ ιπκάησλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη 

ηεο δηήζεζεο απνξξηκκάησλ νδήγεζε ζε ππνβάζκηζε ησλ ππνγείνπ 

πξδνθφξνπ νξίδνληνο. Μεγάιεο πνζφηεηεο απνβιήησλ ξίρηεθαλ ζε πνηακνχο 

θαη ζε άιια επηθαλεηαθά χδαηα. Ζ αλάιεςε δξάζεο θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ 
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θαη ησλ δηεζλψλ αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ επεηεχρζεη ζε βαζκφ ηφζν, φζν 

ν έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο λα είλαη εθηθηφο.  

Ζ Έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNEP, 1999) γηα ην Πεξηβάιινλ θιήζεθε λα 

εθηηκήζεη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ελδερφκελε ρξήζε ηνπ απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιεκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζην Κφζνβν ην 1999.  Αξθεηά ρξφληα κεηά, επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο πφιεο Masaryk ζηελ Σζερία ην 2007, επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηα 

επίπεδα ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηελ επίδξαζε πνπ είραλ ζηελ πγεία ηελ θαηνίθσλ 

ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο κεηά ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ην 

1999 θαη θπξίσο ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2003-2004. ηελ πξναλαθεξφκελε επίζεζε, νη 

Kohoutek θαη Holoubek εμέηαζαλ ηα δείγκαηα ηνπ αέξα ζηελ Κξναηία, ηε εξβία θαη 

ηε Βνζλία Δξδεγνβίλε δηαπηζηψλνληαο ρακειά πνζνζηά πνιπππξεληθψλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ.  

ε αληίζεζε κε επηζηήκνλεο πνπ ζεσξνχλ φηη νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ 

κεηά ην ηέινο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Κφζνβν ην 1999 είλαη δπλαηφλ λα αμηνινγεζνχλ, 

εληνχηνηο ππάξρνπλ επηζηήκνλεο φπσο ν Βooth (1999) πνπ ζεσξνχλ φηη νη 

καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαίλεηαη λα είλαη ηδαίηεξα πξνβιεκαηηθέο θαζψο 

ε εκθάληζε ηνπ θαξθίλνπ απαηηεί ρξφληα λα εκθαληζηεί.  Απφ ηε κηα, νη αξρηθέο ηηκέο 

ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ελ θαηξψ εηξήλεο θαη 

νθείινληαη ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο είλαη δχζθνιν λα 

ζπγθξηζνχλ κε ηα ζηνηρεία ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ θαη κεηά (Booth, 1999). Απφ ηελ άιιε, ν Bruch θαη Austin (2000) 

επηζεκαίλνπλ φηη ππήξμαλ επηζηήκνλεο φπσο ν Hedges (1999) νη νπνίνη δηαπίζησζαλ 

ηελ άκεζε θαη δξακαηηθή αχμεζε δεξκαηηθψλ εμαλζεκάησλ θαη θαξδηναγγεηαθψλ 

παζήζεσλ, απνβνιψλ ρσξίο φκσο νη άκεζεο αηηίεο λα είλαη ζπλεηθαζκέλεο κε ηελ 

ρξήζε ηνπ απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ.  

Καηαξρήλ, ζχκθσλα κε ηνλ Schmitt αλ θαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ 

πνιέκνπ ηνπ Κνζζφβνπ εθηηκήζεθαλ εληνχηνηο ε δηαδηθαζία δελ επεηεχρζε πιήξσο 

θαζψο παξακέλνπλ άιπηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο.  Καηά 

δεχηεξνλ  ζχκθσλα κε ηνλ Bruch θαη ηνλ Austin ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία 

αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ σο γεληθφ θαηλφκελν φπσο 
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δηαπηζηψλεη θαη ε Austin ζην άξζξν ηεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 

άξξεθηα ζπλπθαζκέλα κε ηελ επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ. χκθσλα κε ηνλ Ignatieff 

(1999),ε ζχγθξνπζε απφ εζσηεξηθή κεηαηξάπεθε ζε δηεζλή θαη ην ζεζκηθφ θαζεζηψο 

ηεο  πεξηνρήο κεηαηνπίζηεθε.  

O Ignatieff ηζρπξίδεηαη φηη απνηειεί ζρεηηθή εηξσλία ην γεγνλφο φηη απζηεξφηεξα 

πεξηβαιινληηθά πξφηππα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ Πνιέκνπ εθαξκφδνληαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηηο δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ.  Όπσο θαη ζηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ην 1991 

έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζζφβνπ νη Ζ.Π.Α. πήξαλ ην πξνβάδηζκα ηελ 78
ε
 

εκέξα ηεο εθζηξαηείαο ησλ βνκβαξδηζκψλ θαζψο φπσο φπσο ζπλέβε θαη ζηνλ 

πφιεκν ηνπ Κφιπνπ νη λνκηθνί δηθεγφξνη πξνέβιεςαλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο 

ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ ζηνρνζέηεζε θαη ηελ επηινγή ησλ φπισλ ζην Κφζνβν. Οη 

ζηξαηησηηθέο φκσο απηέο εληνιέο ζχκθσλα κε ηνλ Ignatieff κπνξνχλ θάιιηζηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κφλν γηα επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ελ θαηξψ εηξήλεο θαη 

ηα ζηξαηησηηθά εγρεηξίδηα εγείξνπλ ζνβαξά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη 

ηελ αλεπάξθεηά ηνπο (Ignatieff, 1999).  

Δπηπιένλ, ε αλεπάξθεηα πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ην  Πξφζζεην Πξσηφθνιιν 

(Additional Protocol) ηνπ 1977 ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ιέμεσλ καθξνρξφληεο, 

δηαδεδνκέλεο θαη ζνβαξέο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ (long-term, widespread and severe 

damages) αλεμαξηήηνπ πνιεκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζηζηψληαο ην αζαθέο γηα ην 

ΝΑΣΟ θαη ηηο Ζ.Π.Α. Παξφια απηά, νη John θαη Quinn επηζεκαίλνπλ φηη νη Ζ.Π.Α. 

γλψξηδαλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ Η αληαλαθιψληαη ζην εζηκηθφ δηεζλέο δίθαην 

θαη νη Ζ.Π.Α  θαη νη ππφινηπεο ρψξεο ηνπ ΝΑΣΟ ηα είραλ ήδε ελζσκαηψζεη ζηα 

ζηξαηησηηθά ηνπο εγρεηξίδηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη John θαη Quinn νδεγνχληαη ζε 

κηα πξψηε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηα «θελά» ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ.  

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ αλαιπηηθιε πεξηγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

πνπ πξνθιήζεθαλ θαηά ηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

ζπλνςίδνληαη νη επηπηψζεηο απηέο. 
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Πίνακαρ 4.2 (Βαζηθέο Αηηίεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ) 

 

Ονομαζία Πεπιγπαθή 

πκπίεζε ηνπ εδάθνπο Δμαηηίαο ηεο δηαξξνήο 200 πιαζηηθψλ 

δνρείσλ νπξαλίνπ 

Τπνβάζκηζε ηεο βιάζηεζεο Δμαηηίαο ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Ρχπαλζε ηνπ εδάθνπο Δμαηηίαο ηεο δηαξξνήο βαξέσλ κεηάιισλ θαη 

άιισλ επηβιαβψλ νπζηψλ 

Ρχπαλζε ησλ ζαιάζζησλ θαη ησλ 

ππνζαιάζζησλ πδάησλ 

Δμαηηίαο ησλ βιαβψλ ζηα ζπζηήκαηα 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ηηο θαηαζθεπέο 

ησλ απνρεηεχζεσλ 

Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε Δμαηηίαο ηεο δηέξξεπζεο ηνπ ειαίνπ απφ ηελ 

θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ 

 

Πίνακαρ 4.3 (Θεξκέο Εψλεο ηνπ Ηξάθ) 

 

Ονομαζία Πεπιγπαθή 

 

 

Αι Καληηζίγηα (Al Qadissiya) 

Βξέζεθαλ 200 ξππαζκέλα δνρεία θαη 

βαξέα κεηάιια : κφιπβδνο, ληθέιην, 

ραιθφο, αληηκφλην θαη ίρλε 

πνιπρισξνδηθαηλπιίσλ. Γελ 

δηαπηζηψζεθε ππνβάζκηζε απφ 

πδξνγνλάλζξαθεο πεηξειαίνπ. Γείγκαηα 

αλεπαξθή θαη δηαζπνξά ρεκηθψλ νπζηψλ 

πεξηνξηζκέλε. 

 

 

Αι νπάηξα (Al Suwaira) 

Βξέζεθαλ κπθεηνθηφλα, εληνκνθηφλα 

θαη ηξσθηηθνθηφλα θαζψο θαη 

θπηνθάξκαθα ζχλζεησλ ρεκηθψλ 

ελψζεσλ (νξγαλν-ριψξην θαη νξγαλν-

θψζθνξνο).  Υακειά επίπεδα 

πξνζκείμεσλ πδξαξγχξνπ, ραιθνχ θαη 

πδξνγνλαλζξάθσλ πεηξειαίνπ. 

 

Καλ Νηάξη (Kahn Dhari) 

Βξέζεθαλ 6000 ξππαζκέλα δνρεία θαη 

επηβιαβείο νπζίεο φπσο 130 ηφλνη πγξνχ 

ηεηξα-αηζπινχρνπ κνιχβδνπ, 861 ηφλνη 
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θνπξθνπξάιεο, 257 ηφλνη 

κεζπιαηζπθεηφλεο θαη ζεκαληηθή 

πνζφηεηα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ θαη 

νξγαληθψλ θαηαινίπσλ, θαζψο θαη 

κεκνλσκέλα βαξέα κέηαιια κνιχβδνπ 

θαη εκη-πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ. 

Πεξηνξηζκέλε έθηαζε ξχπαλζεο ηνπ 

εδάθνπο. 

 

 

Αι Μηζξάθ (Al Mishraq) 

Βξέζεθαλ πνζφηεηεο θακκέλνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ πνπ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 300 000-400 000 ηφλσλ.  

Πνζφηεηεο ρεκηθψλ νπζηψλ φπσο ην 

θαζαξφ ζείν, ζεηηθνχ νμέσο, πδξφζεην, 

άξγηινο θαη άζθαιηνο θαζψο θαη πςειά 

πνζνζηά ρξσκίνπ θαη πδξνγφλνπ. 

 

Πίνακαρ 4.4 (Βαζηθέο θαηεγνξίεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ) 

 

Ονομαζία Πεπιγπαθή 

 

Ππξνβνιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά 

ηε δηάξθεηα πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ 

κέζσ ηεο ρξήζεο απεκπινπηηζκέλνπ 

νπξαλίνπ 

 

Οη αεξνπνξηθέο επηδξνκέο δηήξθεζαλ 78 

κέξεηο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 22 000-79 

000 ηφλνη ππξνκαρηθψλ 

 

Καηαζηξνθή ππνδνκψλ θαη 

βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε 

ππνβάζκηζε ησλ πδάησλ 

Οη βηνκεραληθέο πεξηνρέο πνπ 

θαηαζηξάθεθαλ αλέξρνληαλ ζηηο 78 θαη 

νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

ζηηο 42. Δπηπιένλ, θαηαζηξάθεθαλ πάλσ 

απφ 20 ρεκηθέο θαη πεηξνρεκηθέο 

εγθαηαζηάζεηο (70% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο πεηξειαίνπ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο). Ζ βηνινγηθή 

ζπζζψξεπζε κεηάιισλ έζεζε ζε θίλδπλν 

ηελ ππνζαιάζζηα ηξνθηθή αιπζίδα θαη 

ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ 

Άκεζε δεκία πξνζηαηεπφκελσλ Καηαζηξάθεθαλ 13 εζληθά πάξθα θαη 
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πεξηνρψλ, δαζψλ θαη ηνπίσλ δξπκνί 

    

Δπηπηψζεηο εμαηηίαο ηεο κεηαηφπηζεο 

πιεζπζκψλ θαζψο θαη πξνβιήκαηα 

απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ 

Αχμεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο 

θαη κεηαηξνπή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ ζε ζηξαηφπεδα πξνζθχγσλ. Ζ 

θνπή ησλ δέληξσλ γηα ηελ θάιπςε 

βαζηθψλ αλαγθψλ (π.ρ. ζέξκαλζε) θαη νη 

απνξξίςεηο ιπκάησλ νηθηαθήο ρξήζεο 

είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε 

ηνπ ππνγείνπ πδξνθφξνπ νξίδνληνο 

 

4.3 Γςζκολία αξιολόγηζηρ ηυν μακποσπόνιυν πεπιβαλλονηικών 

επιπηώζευν ηος πολέμος 

 

Όπσο δηαπηζηψζεθε ζην δεχηεξν θεθάιαην ππάξρεη αξθεηή βηβιηνγξαθία πνπ 

αμηνινγεί ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ο 

Austin ζην άξζξν ηνπ αλαθέξεη φηη ην δήηεκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπψζεσλ είλαη 

πνιπδηάζηαην θαη φηη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο εμαηηίαο ησλ πνιεκηθψλ 

πξάμεσλ απνηεινχλ απνδεηθηηθή βάζε είηε απηέο αλαθέξνληαη ελ θαηξψ εηξήλεο είηε 

ελ θαηξψ πνιέκνπ. Ζ αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηνλ Austin απνηειεί θαη ηε βάζε γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ελψ νη κέζνδνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηα κέηξα 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πνιπάξηζκνη φπσο θαη νη επηπηψζεηο. Οη 

πεξηζζφηεξεο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ είλαη πνιπάξηζκεο κε πξνθαλή  δπζκελή 

απνηειέζκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα νη αεξνπνξηθνί βνκβαξδηζκνί νη νπνίνη 

πξνθαινχλ νιέζξηεο ζπλέπεηεο ζηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα  πνπ εμεηάδνληαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία (Austin θαη Bruch, 2000).  

Δθηφο ησλ άιισλ φκσο, θαηαζηξέθνληαη δεκφζηα έξγα φπσο νη εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ δσηηθή ζεκαζία 

γηα ηελ θαζαξή δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ πδάησλ. Όπσο 

αλαθέξεη ν Austin, αιιά θαη φπσο δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηελ επηζηεκνληθή 

αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην δεχηεξν θεθάιαην, επηζηήκνλεο φπσο ν Biswas, ν 

Abdurlaheem, ν Omar θαη ν McNeely επηρείξεζαλ λα εθηηκήζνπλ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ ρσξίδνληάο ηεο ζε 

θαηεγνξίεο.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζπάζεηα αμνιφγεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηα 

δείγκαηα πνπ βξέζεθαλ ζηελ αηκφζθαηξα, ηελ πδξφζθαηξα θαη ηε βηφζθαηξα. Ζ 

θαχζε ησλ πεηξειαηνπεγψλ θαη ησλ πεηξειαηνθειίδσλ ζχκθσλα κε ηνπο Austin θαη 

Bruch πξνθάιεζαλ πνιπάξηζκεο ζπλέπεηεο ζην λεξφ, ην έδαθνο ηελ ρισξίδα θαη ηελ 

παλίδα αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα ξππαίλνληαο απφζηαζε άλσ ησλ 100 km 

εμαηηίαο ηνπ ππθλνχ ζχζαλνπ πνπ δηαρχζεθε ζηελ αηκφζθαηξα.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Αbdurlaheem, ε δηάρπζε 10 εθαηνκκπξίσλ βαξειηψλ 

πεηξειαίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηνπ Πεξζηθνχ απνηέιεζαλ ηελ 

ζεκαληηθφηεξε ππνβάζκηζε ηνπ είρε πξνθιεζεί πνηέ θαηά ηε δηάξθεηα ερζξνπξαμηψλ. 

Δπηπιένλ, ν Abdurlaheem ζθηαγξαθεί ηηο ζπλέπεηεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηνπ 

Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ηνπ Κφιπνπ ηνπ Οκάλ αιιά θαη ηεο Αξαβηθήο ζάιαζζαο 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνλ Σνπηθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ 

Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο ππφ ηελ αηγίδα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(Austin, 2000). Σέινο, ν McNeely δηαπηζηψλεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ παξφληνο πνιέκνπ 

πνπ εμεηάδεηαη φζνλ αθνξά ηε βηνπνηθηιιφηεηα θαη ηα ηξαπκαηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθιήζεθαλ ζε δηάθνξα είδε εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα, ηεο 

ξχπαλζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ησλ εξεηπίσλ πνπ πξνθάιεζαλ ηα ζπκβαηηθά φπια 

θαη ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο (Austin, 2000).  

Ζ γελεηηθή αλάιπζε θαη ε βηνινγηθή απνγξαθή πνπ απνηεινχλ ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ηνπ Van Evera, ζα κπνξνχζαλ λα 

θαζνξίζνπλ θαηά πξνζέγγηζε ηηο επηπηψζεηο ζην γελεηηθφ πιηθφ δηαθφξσλ εηδψλ πνπ 

αλακέλεην λα ππνθέξνπλ απφ ηηο καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

αθηηλνβνιία. Δληνχηνηο, φπσο δηαπηζηψλεη ε Austin, θαζεκηά απφ ηηο παξαπάλσ 

κεζφδνπο έρεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο.  Δίλαη ζεκαληηθφ επηπιένλ ζην ζεκείν απηφ λα 

αλαθεξζεί φηη γηα αξθεηνχο αηψλεο ππήξμε έθδειε ε έιιεηςε επηζηεκνληθνχ 

ελδαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηνλ Biswas γεγνλφο πνπ επηβξάδπλε ηηο δηαδηθαζίεο 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ρξήζεο κεζφδσλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε.  

Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πνιέκνπ ηνπ Βηεηλάκ αιιά θαη ηνπ Πεξζηθνχ, ην 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ πεξηνξηδφηαλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ ρξήζε ησλ απνθπιισηηθψλ 

δηδαληνθηφλσλ (herbicide defoliants) ζηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ αιιά θαη ζηηο 
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θιηκαηηθέο αιιαγέο (φπσο ε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εμαηηίαο ηεο ξήςεο ππξεληθψλ 

βνκβψλ ζηνλ πφιεκν ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ 1990-91), δεκηνπξγψληαο ηνλ ιεγφκελν 

ππξεληθφ ρεηκψλα. Χζηφζν, δελ ππήξμε θακία νινθιεξσκέλε θαη νπζηαζηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ αθφκα θαη αλ νη κειέηεο 

απηέο ππήξμαλ απνιχησο απαξαίηεηεο θαζψο νη επηζηήκνλεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ επέδεημαλ κεησκέλν ελδηαθέξνλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα (Biswas, 2000).  

Δπηπιένλ, κέρξη θαη πξφζθαηα δελ ζεκεηψζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ Biswas ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο επαξθνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Απηφ δπζηπρψο έρεη 

σο αληίθηππν πνιιέο ρψξεο λα ζπλερίζνπλ λα ππνθέξνπλ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή 

ππνβάζκηζε πνπ πξνθαιείηαη εμαηηίαο ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηεο έιιεηςεο ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ απνθπγή ησλ κειινληηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ απνηειεί ε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ηνπ πνιέκνπ ηνπ 

Κφιπνπ πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

 Όπσο ινηπφλ δηαπηζηψλεηαη παξαπάλσ, ε βηνινγηθή απνγξαθή πεξηνξίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα είδε ηα νπνία ηείλνπλ λα απνηεινχλ ηνπο κεγαιχηεξνπο δείθηεο ησλ 

εηδψλ ηα νπνία είλαη ηθαλά λα παξαηεξνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο βαζηθέο κνξθέο δσήο 

νη νπνίεο θαη απνηεινχλ ηε βάζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Πνιιά απφ ηα είδε 

απνθεχγνπλ ζπρλά ηελ αλζξψπηλε επαθή θαζηζηψληαο ηελ αθξηβή απνγξαθή 

ηδηαίηεξα δχζθνιε (Austin, 2000).  

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα είλαη δπλαηφλ ε αθξηβήο απνκφλσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκψλ-εηδψλ θαη θαζίζηαηαη δχζθνιε ζην λα ζπλδεζεί κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα φπσο είλαη ν πφιεκνο, ε ρξφληα εμαθάληζε νηθνηφπσλ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ κεηάιιαμε ηνπ εδάθνπο, ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο,ηηο θπζηθέο 

δηαθπκάλζεηο ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη κε άιιεο πηζαλέο αηηίεο. Δπηπιένλ, ε γελεηηθή 

αλάιπζε απαηηεί πςειά επίπεδα απηνγλσζίαο θαη εμεηδηθεπκέλνπ πιεζπζκνχ ελψ 

ηαπηφρξνλα θαζίζηαηαη ηδαίηεξα δαπαλεξή (Austin θαη Bruch, 2000). Όινη νη 

παξαπάλσ παξάγνληεο δπζθνιίαο αμηνιφγεζεο απνηεινχλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

πνπ απλδένηαη άκεζα κε ηελ εμαξηεκέλε δειαδή ηελ αμηνιφγεζε. 
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Δπηπιένλ, ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγνχλ κε-γξακκηθά, λα 

παξνπζηάδνπλ κηθξέο αιιαγέο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ 

θαη λα πεξηνξηζηνχλ νη δπλαηφηεηεο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε (Austin θαη Bruch, 

2000) ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ήδε έρνπλ ιάβεη ρψξα. Σν δήηεκα 

θαζίζηαηαη αθφκα πην πεξίπινθν θαζψο απφ ηε θχζε ηνπ δηαζέηεη θνηλσληθέο, 

πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο νη νπνίεο έξρνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

νηθνινγία.  

 Ο Αbdurlaheem, επηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Austin θαη Bruch (2000), επηζεκαίλεη 

ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία ε νπνία απφ κφλε απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ νηθνπζηεκάησλ κεηά ηε ιήμε ησλ 

ερζξνπξαμηψλ. Αληίζεηα ν ζπγγξαθέαο ζεσξεί πσο νη εκθχιηνη πφιεκνη είλαη 

αδχλαην λα έρνπλ έλα ζαθέο θαη νξηνζεηεκέλν ηέινο γη‟απηφ θαη ζπλερίδνληαη νη 

ζπγθξνχζεηο. Ζ εζσηεξηθή ζπλεξγαζία κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ.  

Αθφκα φκσο θαη αλ νινθιεξσζνχλ νη πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο, ε δηαδηθαζία 

θαζίζηαηαη αθφκα πην δχζθνιε θαζψο εθηφο ηνπ φηη απαηηνχληαη πςειήο επθξίλεηαο 

ηερλνινγηθά κέζα, είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξή θαη απαηηνχληαη ππέξνγθα θεθάιαηα γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Ο Biswas 

βαζίδεη ηελ έιιεηςε επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ αλαθέξζεθε θαη ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην ζε απηήλ αθξηβψο ηε δπζθνιία ηεο δπλαηφηεηαο πξφβιεςεο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (Austin, 2000). 

 Έλα παξάδεηγκα ηεο ηξέρνπζαο πξνζπάζεηαο φπσο δηαπηζηψζεθε κε βάζε ηα 

πνηνηηθά θαη ηα πνζνζηηθά ζηνηρεία πνπ εμέδσζε ε „Τπαηε Αξκνζηία γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο θαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

απνηειεί ε δεκηνπξγία  πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ νη νπνίνη ζα παξαθνινπζνχλ θαη ζα 

αμηνινγνχλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξηνρέο  φπνπ ζπλσζηίδνληαη κεγάια 

πνζνζηά πξνζθχγσλ. Οη δείθηεο απηνί απνηεινχλ αθφκα κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

ζην δήηεκα ηεο πξφβιεςεο. Ζ αλάγθε βειηίσζεο γηα ηελ πξφβιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ θαη πνπ αθνξά ην 

ζεζκηθφ πιαίζην απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο πνπ αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα ηελ έξεπλαο 
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θαη αλαθέξεηαη ζε εθείλα ηα ζεζκηθά «θελά» πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ. 

 Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν Schmitt θαη φπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα, ην έξγν γηα ηελ 

έλλνκε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ελ θαηξψ πνιέκνπ θξίλεηαη αθαηφξζσην. Απφ 

ηελ άιιε, επηζηήκνλεο φπσο ν McNeely δηαπηζηψλνπλ φηη ν πφιεκνο ελδέρεηαη λα 

έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη 

καθξνπξφζεζκα θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη εθείλν ην κεραληζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ 

νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα παξακείλνπλ εληφο ησλ παξαγσγηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπο.  

Δπηπιένλ, έλα αθφκα πην επίθαηξν δήηεκα απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα 

ζχκθσλα κε ηνλ Austin. Ζ εμάληιεζε ησλ θνηλψλ πφξσλ εληζρχεη φιν θαη 

πεξηζφηεξν ηηο βίαηεο ζπγθξνχζεηο ηφζν ζε εζσηεξηθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη 

παγθφζκηεο ηάζεηο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ (Austin θαη Bruch, 2000), ε αχμεζε ηεο 

αλάπηπμεο θαζψο θαη ε ζπλαθφινπζε πίεζε ζηε βάζε ησλ πφξσλ απνηεινχλ 

δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο αζθάιεηαο, ελψ ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κπνξεί 

λα απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο 

απνθπγήο ηνπ πνιέκνπ. Ζ δηεζλήο ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, κε ηα 

έζλε λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αλαπηχζννπλ πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε έηζη ψζηε πξνρσξήζνπλ πεξαηηέξσ νη δηαδηθαζίεο ηεο πιήξνπο επηζηεκνληθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

 Ο McNeely πξνηείλεη ηα ιεγφκελα πάξθα γηα ηελ εηξήλε (parks for peace) σο έλα 

ηέηνην εξγαιείν ελψ ν Abdurlaheem πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία κεραληζκνχ ζηήξημεο 

γηα ηα ζχκαηα ηνπ πνιέκνπ. Σν θφζηνο ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα 

κπνξνχζε λα αλαιεθζεί (ελ κέξεη) απφ πφξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα. Έλα κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ζα κπνξνχζε λα δηαηεζεί αξρηθά γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ δεκηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξηζηνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο γηα ην 

κεηξηαζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο ρξήζεο ησλ πεξαηηέξσ δαπαλψλ. 

 Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη αθνξά ηηο ιχζεηο πνπ 

πξνηείλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ελ θαηξψ πνιέκνπ, ν Schmitt 

θάλεη ιφγν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ πνπ ελδέρεηαη λα 
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πξνθιεζνχλ απφ ηηο κειινληηθέο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαζψο επίζεο θαη λα 

αλαπηπρζεί ε αλάινγε κεζνδνινγία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

επηπηψζεσλ. Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαηά πξνηίκεζε πξηλ 

ηελ εκθάληζε λέσλ ζπγθξνχζεσλ πνπ νδεγεί ζε πεξαηηέξσ πεξηβαιινληηθή 

ππνβάζκηζε. ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη νη δπζθνιίεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

Πίνακαρ 4.5 (Γπζθνιίεο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ) 

 

Ολνκαζία Πεξηγξαθή 

 

 

 

 

 

Γελεηηθή Αλάιπζε θαη Βηνινγηθή 

Απνγξαθή 

 Πεξηνξηζκέλν επηζηεκνληθφ 

ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ηελ 

νπζηαζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ 

(π.ρ. ρξήζε απνθπιισηηθψλ 

δηδαληνθηφλσλ). 

 Γελ ζεκεηψζεθαλ πξνζπάζεηεο απφ 

Γηεζλείο Οξγαληζκνχο γηα  

ελζάξξπλζε επαξθνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο 

 Πνιιά απφ ηα είδε απνθεχγνπλ ηελ 

αλζξψπηλε επαθή θαζηζηψληαο ηελ 

αθξηβή απνγξαθή ηδηαίηεξα δχζθνιε. 

 Ζ απνκφλσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεζπζκψλ-εηδψλ θαζίζηαηαη 

δχζθνιε ζην λα ζπλδεζεί κε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο φπσο ν 

πφιεκνο, ε ρξφληα εμαθάληζε 

νηθνηφπσλ, ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο, 

ηηο θπζηθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη κε άιιεο αηηίεο. 

 Σν θφζηνο πνπ απαηηείηαη θαζίζηαηαη 

πςειφ θαη ε γελεηηθή αλάιπζε 

απαηηεί πςειά επίπεδα απηνγλσζίαο 

θαη εμεηδηθεπκέλνπ πιεζπζκνχ. 

 Ζ βάζε δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηε 

γελεηηθή αλάιπζε θαζίζηαηαη 
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ειιεηπήο 

 Ζ απξφβιεπηε θχζε ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ κεηψλεη ζεκαληηθά 

ηα επίπεδα αθξηβείαο. Σα θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα ελδέρεηαη λα κελ 

ιεηηνπξγνχλ γξακκηθά, λα 

παξνπζηάδνπλ αιιαγέο κε 

απνηέιεζκα ε θαηεγνξηνπνίεζε λα 

παξνπζηάδεη δπζθνιίεο. 

 Ζ βηνινγηθή απνγξαθή πεξηνξίδεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα είδε ηα νπνία 

απνηεινχλ ηνπο δείθηεο πνπ 

απνηεινχλ ηε βάζε ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ.    

 Σν δήηεκα θαζίζηαηαη πεξίπινθν 

θαζψο απφ ην θχζε ηνπ δηαζέηεη 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο πνπ 

έξρνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

νηθνινγία 

 Τπάξρεη έθδειε ε έιιεηςε 

ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ 

 Απαηηνχληαη πςειήο επθξίλεηαο 

ηερλνινγηθά κέζα 
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4.4  Ανάκηηζη θαλάζζιος και σεπζαίος πεπιβάλλονηορ  

 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Abdulraheem θαη Omar ζηo βηβιίν ηνπ Austin θαη Bruch, 

αλαιχνληαο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ ρεξζαίνπ θαη ππνζάιιαζηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο δηαπηζηψλνπλ ηελ θαηά γεληθή νκνινγία ξππαληηθή δξάζε ησλ 

πεηξειαηνθειίδσλ θαη ησλ θαχζεσλ ησλ πεηξειαηνπεγψλ. Όπσο αλαθέξεηαη απφ 

ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Κνπβέηη. Δληνχηνηο, φπσο πξνθχπηνπλ 

απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, νη πξνζπάζεηεο δελ πξνέβεζαλ 

επαξθείο ψζηε λα ζεσξεζεί φηη ρεξζαίν θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηνπ Κνπβέηη έρεη 

αλαθηεζεί πιήξσο γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηε δπζθνιία αμηνιφγεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή 

απνθαηάζηαζε ηνπ ρεξζαίνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηνλ Omar θαη ηνλ Abdulraheem 

φπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ Bruch θαη Austin (2000), απνδεηθλχεηαη φηη αξρηθά 

απαηείηαη λα ιεθζνχλ ππφςε εθείλεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα εληνπίζνπλ ηηο 

καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπίεζεο ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ηεο ελδερφκελεο 

ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο εμαηηίαο ηεο δηαξξνήο ησλ βιαβεξψλ νπζηψλ ηνπ δηεξξεκέλνπ 

πεηξειαίνπ.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Omar (2000), απαηηείηαη πεξαηηέξσ κηθξνβηαθή έξεπλα 

ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ε κηθξνβηαθή νηθνινγία ηνπ εδάθνπο έρεη επεξεαζηεί απφ 

ξχπνπο φπσο ηα έιαηα πεηξειαίνπ, ηνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο πξνεξρφκελνπο απφ 

ηηο ππξθαγηέο θαη ηα ζχλλεθα θαπλνχ, είηε απφ ηηο δηάθνξεο ζηξαηησηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηνλ Misak (1999). 

Δπηπιένλ, απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Omar ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, o έιεγρνο θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ ζηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ θαζψο θαη ε επίδξαζε ησλ αησξνχκελσλ θαη εηζρσξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ 

ηφζν ηεο αηκφζθαηξαο φζν θαη ηνπ εδάθνπο  (Misak, 1999).  Καηά ηνλ Van Evera νη 

παξαπάλσ απνηεινχλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Παξάιιεια, απαηηνχληαη πεξαηηέξσ 

έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε έθηαζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ ξχπσλ ζηα 
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ηζαγελή θπηά θαη λα πξνβιεπηνχλ νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ηξνθηθή 

αιπζίδα θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ.  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Misak, αλαγθαία θαζίζηαληαη θαη ηα πηινηηθά έξγα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θαη απηά σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απνθαηάζηαζεο. „Oκσο ηα κέηξα πνπ είραλ ιεθζεί γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ δελ εθαξκφζηεθαλ εμαηηίαο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο πεηξειατθήο ξχπαλζεο.  

Δπηπιένλ, ν Misak (1999) πξνζζέηεη πσο ην πεδίν ησλ δνθηκψλ είλαη απαξαίηεην λα 

εθηειεζζεί έηζη ψζηε λα αμηνινγεζνχλ θαηαιιήισο νη ηερλνινγίεο θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα πξφηππα ηεο επεμεξγαζίαο. Παξάιιεια, ν 

ζπγγξαθέαο ηνλίδεη φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξεπλσλ έδεημαλ φηη απαηηνχληαη 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο ψζηε λα αμηνινγεζνχλ νη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηνπ 

απειεπζεξσκέλνπ πεηξειαίνπ, ησλ θαχζεσλ, ησλ εθξήμεσλ ησλ νξπρείσλ θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ δηαξξνψλ απφ ηελ έθξεμε ησλ λαξθψλ θαη ησλ ππξνκαρηθψλ.  

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη πσο απαηηείηαη ε 

ρξήζε εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ θπηψλ θαη νηθνηφπσλ φπνπ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο 

απνηεινχλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Μηα αθφκα 

ζεκαληηθή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο βιάζηεζεο απνηειεί ε δπλαηφηεηα ηεο βιαζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηα είδε ησλ 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δπηπιένλ, ην δήηεκα ηεο 

κεηάιιαμεο ηεο ρισξίδαο απαηηεί επαλεμέηαζε. Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεην λα 

δηεξεπλεζεί ην δήηεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο θαη λα ιεθζνχλ φια εθείλα 

ηα απαξάηηεηα κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ επίγεηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Misak, 

1999). Δπηπξνζζέησο, νη Δζληθνί δξπκνί είλαη αλαγθαίν λα αλακνξθσζνχλ θαη ηα 

δηάθνξα είδε ησλ άγξησλ δψσλ λα επαλεηζαρζνχλ ζηα πάξθα.  

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηα ζρέδηα δξάζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη 

ηελ δηαρείξηζε ησλ βνζθνηνπίσλ ηεο άγξηαο δσήο ζε εζληθφ επίπεδν είλαη αλαγθαίν 

λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία. Σέινο, ν Misak επηζεκαίλεη φηη ζα είλαη απαξαίηεην λα 

δηεξεπλεζνχλ νη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζηα επίγεηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηα 

ππφγεηα χδαηα απφ ηελ θαχζε ησλ πεηξειαηνπεγψλ θαη ησλ ηάθξσλ ηνπ πεηξειαίνπ 

ελψ νη καθξνρξφληεο δπλαηφηεηεο δηνρέηεπζεο πεηξειαίνπ ζε ππφγεηνπο πδξνθνξείο 
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λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Οη παξαπάλσ 

ελέξγεηεο απνηεινχλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηελ δηαδηθαζία ηεο απνθαηάζηαζεο 

ηνπ ρεξζαίνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Κνπβέηη. 

Όζνλ αθνξά ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ν Abdulraheem αλαθέξεη φηη ε καδηθή 

εθρείιεζε πεηξειαηνθειίδσλ θαη ε ελαπφζεζε πξντφλησλ θακκέλνπ πεηξειαίνπ 

παξνπζίαζαλ ζπλέπεηεο ζηα ξερά πδάηα ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ζ απνθαηάζηαζε 

ησλ παξάθηησλ ιηκλνζαιαζζψλ ηνπ  Κνπβέηη θαη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο είλαη 

δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κέζσ πνιιαπιψλ πξνζπαζεηψλ πξνζηαζίαο ηνπο 

(Abdulraheem, 2000). H απνθαηάζηαζε ηεο αιηείαο απαηηεί επηπιένλ εληαηηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαρείξηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απζηεξνχ ειέγρνπ ηεο 

φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ηφζν ησλ νηθνλνκηθψλ φζν θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα έρεη ε απνθαηάζηαζε ζηελ βηνκεραληθή αιηεία.   

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, ε αλάθηεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

είλαη δπλαηφλ λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

Πεξθεξεηαθήο πλέιεπζεο ηνπ Κνπβέηη θαη ησλ Γηεζλψλ Πξσηνθφιισλ ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν Πξσηφθνιιν ηνπ 1990 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο (maritime environment) απφ ηελ ξχπαλζε ησλ ρεξζαίσλ 

πεγψλ (Abdulraheem, 2000), ε πκθσλία ηνπ 1989 πνπ αθνξνχζε ηε ζαιάζζηα 

ξχπαλζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εμεξεχλεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

πθαινθξππίδαο θαζψο θαη ην Πνξσηφθνιιν ηεο Σερεξάλεο (Tehran Protocol) ζρεηηθά 

κε ην ζαιάζζην έιεγρν ηεο δηαζπλνξηαθήο δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ πεξηιακβάλνπλ εθείλεο ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ κείσζε ηεο πεξαηηέξσλ 

θαηάρξεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο (Abdulraheem, 2000). H πηνζέηεζε ηεο 

πξνιεπηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ πεηξειατθή ξχπαλζε πνπ πξνηείλεη ην Πξσηφθνιιν 

ηνπ 1987, αθνξά ηελ Πεξηθεξεηαθή πλεξγαζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο 

απφ ην πεηξέιαην θαη άιιεο επηβιαβείο νπζίεο (Abdulraheem, 2000). 

Ο ζπγγξαθέαο φκσο επηζεκαίλεη φηη νη νπζίεο απηέο ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο φπσο ε 

απαγφξεπζε ππνβαζκηζκέλσλ δεμακελφπινησλ γηα ηελ ζέζπηζε ελφο θαζεζηψηνο 

πεξηθεξεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ππνδνρήο ιηπαξψλ ή άιισλ εηδψλ απνβιήησλ θαζψο 

θαη ε πηνζέηεζε ελφο Μλεκνλίνπ πκθσλίαο γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Κξάηνπο Ληκέλα  

αιιά θαη ε θχξσζε ηεο χκβαζεο MARPOL (Austin θαη Bruch, 2000) ζα επηηξέπνπλ 
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ζηα θξάηε λα θπξήηηνπλ ηελ πεξηνρή σο «Δηδηθή Εψλε» (Special Area) ζηελ νπνία 

ζα απαγνξεχεηαη ε απειεπζέξσζε εξκεηηθψλ λεξψλ θαη άιισλ απνβιήησλ.  

Δληνχηνηο, ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη φηη φζν ζεηηθέο ελδέρεηαη λα πξνβνχλ νη 

πξνζπάζεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ελδέρεηαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηνπ εδάθνπο (π.ρ. πγεηνλνκηθή ηαθή, βπζνθφξεζε) λα δείρλνπλ 

αιινίσζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο (Abdulraheem, 2000). Μηα αθφκα 

ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αιηεία απνηειεί ε  

απνζηξάγγηζε ησλ ηξαθηλψλ ειψλ. Σέινο, κηα αθφκα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα κε 

δπλεηηθά ζεκαληηθέο δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ αιηεία απνηειεί ε απνζηξάγηζε ησλ 

ηξαθηλψλ ειψλ.  ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη νη ηξφπνη απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

Πίνακαρ 4.6 (Αλάθηεζε ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο) 

 

Υεπζαίο Πεπιβάλλον Θαλάζζιο Πεπιβάλλον 

Γηαξζξσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα εληνπίζνπλ 

ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπίεζεο 

ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ηελ ελδερφκελε 

ξχπαλζή ηνπ εμαηηίαο ηεο δηαξξνήο 

βιαβεξψλ νπζηψλ ηνπ δηεξξεκέλνπ 

πεηξειαίνπ 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ παξάθηησλ 

ιηκλνζαιαζζψλ ηνπ Κνπβέηη θαη ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ηεο. 

Απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε φζνλ 

αθνξά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδξαζεο ηνπ απεκπιπηηζκέλνπ νπξαλίνπ 

ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία 

Ζ απνθαηάζηαζε ηεο αιηείαο απαηηεί 

εληαηηθέο πξνζπάζεηεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απζηεξνχ 

ειέγρνπ ηεο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία 

αληηκεηψπηζεο ηφζν ησλ νηθνλνκηθψλ φζν 

θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα έρεη ε 

απνθαηάζηαζε ηεο αιηείαο. 

Απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζεί ε έθηαζε ηεο απνξξφθεζεο 

ησλ ξχπσλ ζηα ηζαγελή θπηά θαζψο θαη νη 

πηζαλνί θίλδπλνη πνπ πξθχπηνπλ ζηελ 

ηξνθηθή αιπζίδα θαη ζηελ αλζξψπηλε πγεία 

Ζ ελζσκάησζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο πλέιεπζεο ηνπ Κνπβέηη θαη 

ησλ Γηεζλψλ Πξσηνθφιισλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

πκθσλία ηνπ 1989 πνπ αθνξνχζε ηε 

ζαιάζζηα ξχπαλζε θαζψο θαη ην 

Πξσηνθφιιν ηεο Σερεξάλεο ζρεηηθά κε ην 

ζαιάζζην έιεγρν ηεο δηαζπλνξηαθήο 

δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ πεξηιακβάλνπλ εθείλεο ηηο 
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δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηεο πεξαηηέξσ 

θαηάρξεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

Σα πηινηηθά έξγα θαζίζηαληαη αλαγθαία - 

Αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δνθηκέο κε ζηφρν ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ 

- 

Αλάγθε γηα ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

ζρέζε κε ηα πξφηππα επεμεξγαζίαο 

- 

Απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα φζνλ αθνξά 

ηελ κεηάιιαμε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ επίγεηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο 

- 

Απαηηείηαη αλακφξθσζε ησλ εζληθψλ 

δξπκψλ θαη  επαλεηζαγσγή ησλ δηαθφξσλ 

εηδψλ άγξησλ δψσλ ζηα πάξθα. 

- 

Απαηηείηαη ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 

βνζθνηνπίσλ ηεο άγξηαο δσήο ζε εζληθφ 

επίπεδν θαζψο θαη νη καθξνρξφληεο 

επηπηψζεηο ζηα επίγεηα νηθνζπζηήκαηα. 

- 

 

4.5 Αναπάνηηηα Δπυηήμαηα 

 

Σν θαηλφκελν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ 

Κνζζφβνπ απνηειεί ζχκθσλα κε ηνλ Bruch  θαη ηνλ Austin απνηειεί έλα δήηεκα κε 

αλαπάληεηα εξσηήκαηα. Σα εξσηήκαηα απηά αθνξνχλ ηελ απνηξνπή, ηελ 

αμηνιφγεζε, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ αλάιεςε επζχλεο ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχγθξνπζεο θαη νθείινληαη 
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θαηά θχξην ιφγν ζηα θελά πνπ παξνπζηάδεη ην ζπλνζχιεπκα ησλ ζεζκηθψλ θαη 

λνκηθψλ νξγάλσλ (Bruch θαη Austin, 2000).  

Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο ηνπ 

Κνζφβνπ πνπ εμεηάδεη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξά ηελ κεηαηξνπή ηεο εζσηεξηθήο 

ζχγθξνπζεο ζε δηεζλή ζχξξαμε ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο. Δμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνηεινχλ ηα αλαπάληεηα εξσηήκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ελψ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη λα δξάζεη ε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα απνηεινχλ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. 

 χκθσλα κε ηνπο Austin θαη Bruch (2000) ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηακάρε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην δήηεκα ηεο επέκβαζεο ηνπ ΝΑΣΟ ζην Κνζζπθνπέδην ην 1999 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθαζεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ απνδεηθλχεη γηα 

αθφκα κηα θνξά ηα θελά (θπξίσο ζεζκηθά) ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζέηνπλ κηα 

ζεηξά πξνθιήζεσλ πξνο ηε δηεζλή θνηλφηεηα ζχκθσλα κε ηνπο δχν ζπγγξαθείο. 

Δπηπιένλ, εγείξεη δήηεκαηα πνπ αθνξνχλ ην θαηά πφζν ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην 

θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ηθαλά λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα πςειή 

ηερλνινγία πνπ απαηηεί ν πφιεκνο.  

Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνζζφβνπ αληηπξνζσπεχεη ηα πην ζνβαξά εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη ηεο εζλνθάζαξζεο ζχκθσλα κε ηνλ Bruch θαη ηνλ Austin (2000). 

ηελ πεξίπησζε απηή ε έξεπλα εμεηδηθεχεηαη ζην δήηεκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο ζχγθξνπζεο δίλνληαο βάζε ζην γεγνλφο ηεο εηδηθφηεξεο εμέηαζεο 

ηνπ Γίθαηνπ ηνπ Πνιέκνπ ην νπνίν εγείξεη αλεζπρία γχξσ απφ ηα αλζξσπηζηηθά 

δεηήκαηα (Austin θαη Bruch, 2000) ηα νπνία θαη  απαηηνχλ άκεζε αληηκεηψπηζε.  

Αξρηθά ε ζχγθξνπζε ζην Κφζνβν ππήξμε εζσηεξηθή θαη ρακειήο έληαζεο φπσο 

ζπλεζίδεηαη ζηελ ζπληξηπηηθή  πιεηνλφηεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ αθφκε θαη ζήκεξα.  

Οη δηεζλείο δεζκεπηηθνί θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο 

ηζρχνπλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαζψο ε Γηεζλήο Κνηλφηεηα αλαθέξνληαη ζηε 

χκβαζε ηεο Γελεχεο (1949) θαη ζην Πξφζζεην  Πξσηφθνιιν ΗΗ  ηνπ 1977. Αθνξκή 

γηα ηε δπζθνξία ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο ππήξμε ε θαηαπάηεζε ηνπ Άξζξνπ 13 ην 

νπνίν πξνζηαηεχεη ηνλ άκαρν πιεζπζκφ. πγθεθξηκέλα, αλ θαη ην Πξσηφθνιιν ΗΗ δελ 

αλαθέξεηαη άκεζα ζηελ βιάβε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ξχπαλζε ησλ πεγψλ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ απφ έξβνπο ζηξαηηψηεο θαη κειψλ ηεο πνιηηνθπιαθήο ππήξμε ε 
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αθνξκή  γηα ηελ θαηαπάηεζε ηνπ Άξζξνπ 13 αιιά θαη ηνπ Άξζξνπ 14 ην νπνίν 

πξνζηαηεχηεη εθείλα ηα αληηθείκελα θαη ηα κέζα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεγψλ πφζηκνπ λεξνχ 

θαη ησλ πξνκεζεηψλ (Bruch θαη Austin, 2000).  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, κφιηο ελεπιάθε ην ΝΑΣΟ ε ζχγθξνπζε 

κεηαηξάπεθε ζε δηεζλή κε άκεζε κεηαηφπηζε ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ θαζεζηψηνο. 

Δηξσλία ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα απζηεξφηεξα 

πεξηβαιινληηθά πξφηππα πνπ πξνηάζζεη ην Γίθαην ηνπ Πνιέκνπ απεπζχλνληαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηηο Ναηντθέο Γπλάκεηο.  

Όπσο ζπλέβε θαη ζηνλ  Πφιεκν ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ην ΝΑΣΟ πήξε ην 

πξνβάδηζκα ησλ 78 εκεξψλ βνκβαξδηζκψλ πνπ αθνινχζεζαλ Ακεξηθαλνί 

ζηξαηησηηθνί θαη  δηθεγφξνη  νη νπνίνη παξείραλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ζρεηηθά κε ηε ζηφρεπζε θαη ηελ επηινγή ησλ φπισλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ 

θαηά ηελ επέκβαζε (Ignatieff, 1999). Ο ζηξαηφο ησλ Ζ.Π.Α. είρε ήδε ελζσκαηψζεη 

ηα πεξηβαιινληηθά πξφηππα ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Πνιέκνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θαη ην 

ΝΑΣΟ είρε ήδε μεθηλήζεη λα αθνινπζεί ηα πξφηππα απηά ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ 

πεξίνδν εηξήλεο. Αλ θαη νη ζηξαηησηηθέο εληνιέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζχκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα, νη πηπρέο ηνπ βνκβαξδηζκνχ ηνπ Κνζζφβνπ εγείξνπλ 

ζνβαξά δεηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή θαη επάξθεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη 

άιισλ πξνηχπσλ ζηα εγρεηξίδηά ηνπο.  

Όζνλ αθνξά γηα παξάδεηγκα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, νη αμησκαηνχρνη ηνπ ζηξαηνχ 

εμηζνξξφπεζαλ ηελ ζηξαηησηηθή αλαγθαηφηεηα ηεο θαηαζηξνθήο ησλ ζηφρσλ θαηά 

ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (Bruch θαη Austin, 

2000). ηελ πεξίπησζε ηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ απηή ε ηζνξξνπία νδήγεζε ζε 

πηζαλνχο ζηφρνπο νη νπνίνη είραλ δηαγξαθεί απφ ηε ιίζηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Κνζζφβνπ εληνχηνηο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηέζεθε ππφ 

ακθηζβήηεζε θαζψο ν βνκβαξδηζκφο ηεο Κηλεδηθήο Πξεζβείαο απνδφζεθε ζηελ 

αλαδήηεζε πηζαλψλ ζηφρσλ σο ζεκείν εμηζνξξφπεζεο. Οη ελέξγεηεο απηέο ελέηεηλαλ 

ηελ αλεζπρία ζρεηηθά κε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο (δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ, 

πεηξειαηνρεκηθά, ιηπάζκαηα) πνπ βξίζθνληαλ 16 km έμσ απφ ην Βειηγξάδη. 

Δπηπιένλ, ην ΝΑΣΟ επηθαιέζζεθε σο λφκηκν ζηφρν βνκβαξδηζκνχ κηα πεξηνρή ζην 
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Πάλζεβν (Pancevo) ζην νπνίν πξνκήζεπε βελδίλε θαη άιια ρξήζηκα πιηθά πξνο ηνλ 

εξβηθφ ζηξαηφ.  

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ην 

ΝΑΣΟ ζπλνιηθά βνκβάξδηζε πάλσ απφ νγδφληα βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο λα ιακβάλνπλ ρψξα ζην Πάλζεβν (Pancevo) 

θαη ζην Νφβη άλη (Novi Sad). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ είρε γίλεη ζαθέο 

φηη πξνθιήζεθαλ δεκηέο ζην Πάλζεβν ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ ζαθή ζηνηρεία πνπ λα 

ηεθκεξηψλνπλ  ζπγθεθξηκέλεο βιάβεο. Μεηά ηε ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ ηα Ζλσκέλα 

Έζλε αλέζεζαλ λα ζηαιεί ζηα Βαιθάληα Δηδηθή Απνζηνιή γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο 

πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθάιεζαλ νη ελαέξηεο θαη ρεξζαίεο 

επηρεηξήζεηο.  

Οη εθηηκήζεηο, φπσο αλέθεξαλ ζην βηβιίν ηνπο νη Austin θαη Bruch, αλαθέξνπλ φηη νη 

βνκβαξδηζκνί πξνθάιεζαλ ηελ δηαξξνή 1500 ηφλνη ρισξηνχρνπ βηλπιίνπ (γλσζηή 

θαξθηλνγφλα νπζία), 1500 ηφλνη ακκσλίαο, 800 ηφλνη πδξνρισξηθνχ νμένο, 250 ηφλνη 

πγξνχ ρισξίνπ, 100 ηφλνη πδξαξγχξνπ, ζεκαληηθέο πνζφηεηεο δηνμίλεο θαζψο θαη 

βηνκεραληθψλ θαη κεηαιιαμηνγφλσλ ππνπξντφλησλ  ζχκθσλα κε ηνπο Αustin θαη 

Bruch (2000). Σα πνζνζηά ησλ δειεηεξησδψλ αεξίσλ έδεημαλ λα είραλ δηπιαζηαζηεί 

ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη πξνθάιεζαλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη αξθεηέο αζζέλεηεο ζε αλζξψπνπο. πλέπεηεο πξνέθπςαλ θαη ζηα 

χδαηα θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.  

Οη  βιάβεο δελ πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζηελ άκεζε πεξηνρή αιιά θαη ζηηο πεξηνρέο γχξσ 

απφ ην Γνχλαβε. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο ην ΝΑΣΟ δηαηήξεζε 

απζηεξά ηνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαζηξαηεία ησλ 

βνκβαξδηζκψλ. Αλ θαη δελ ήηαλ γλσζηφ ζηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ ΝΑΣΟ εθ ησλ 

πξσηέξσλ νη ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ πνπ ζα πξνέθππηαλ καθξνπξφζεζκα, 

εληνχηνηο νη ιίγεο πιεξνθνξίεο  πξνέξρνληαη απφ έξβηθεο πεγέο. Οη έξβνη είραλ 

ηζρπξφ θίλεηξν ζχκθσλα κε ηνπο Γπηηθνχο  λα ππεξβάιινπλ γηα επλφεηνπο ιφγνπο  

φπσο ηζρπξίδνληαη νη επηζηήκνλεο Borenstein θαη Shlachter. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, κεηά ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο ηα Ζλσκέλα Έζλε 

αλέζεζαλ ηελ Δηδηθή Απνζηνιή ζηα Βαιθάληα (Balkan Task Force) κε ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ. Ζ Απνζηνιή 
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πεξηειάκβαλε εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ  ηεο Έθζεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(Bruch θαη Austin, 2000) ε νπνία δηαδξακάηηζε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθηίκεζε 

ησλ πξνθαηαξθηηθψλ εθηηκήζεσλ ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ ηνπ 

1991.  

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ θαη κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο φπσο ε Απνζηνιή 

ζηα Βαιθάληα ( πνπ αλαθέξεηαη ιίγν πην πάλσ νη νπνίεο ελδείθλπηαη λα πξνζδψζνπλ 

αμηνπηζηία ζηα απνηειέζκαηα. Ζ ακεξνιεςία ηνπο θαη ε εκπεηξία ηνπο πάλσ ζηα 

δεηήκαηα πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

αμηνιφγεζή ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ ζχκθσλα κε ηνπο Borenstein θαη Slachter (Bruch 

θαη Αustin, 2000). Δληνχηνηο, γηα λα κπνξέζνπλ νη νξγαλψζεηο απηέο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά, απαηηείηαη άκεζε θηλεηνπνίεζε. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ακέζσο κεηά ηελ παχζε ησλ ερζξνπξαμηψλ ζην Κφζνβν 

πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο κέζα ζε δηάζηεκα ελφο κήλα απφ ηελ 

Δηδηθή Απνζηνιή ζηα Βαιθάληα (Balkan Task Force).  

 Οη ζπγγξαθείο Bruch θαη Austin επηζεκαίλνπλ φηη αλ θαη  νη πξνζπάζεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππήξμαλ νξγαλσκέλεο θαη νη δηαδηθαζίεο επέδεημαλ εκπεηξία θαη 

ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηε Γηεζλή Κνηλφηεηα ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο, εληνχηνηο ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο πξφβιεςεο ησλ 

καθξνρξφλησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη αλζξσπίλσλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ 

Κνζζφβνπ απνηειεί κηα επίπνλε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Βαζηθφ ηξνρνπέδη ζηελ 

επίηεπμε ηεο πιήξνπο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ νη αβέβαηεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο δηαπηζηψζεθε ε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο. χκθσλα κε ην ζελάξην απηφ, 

ελδέρεηαη θάπνηνη απφ ηνπο ξχπνπο λα πξνππήξραλ, λα δηέξξεπζαλ ζηελ αηκφζθαηξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ ΝΑΣΟ ή αθφκα θαη 

λα πξνθιήζεθαλ απφ ηνπο έξβνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ερζξνπξαμηψλ. 

Παξάιιεια, ε αμηνιφγεζε ησλ άκεζσλ επηπηψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ εκπνδίζηεθε 

απφ ηελ έιιεηςε επαξθνχο ηαηξηθήο θάιπςεο αιιά θαη ηερλνγλσζίαο. Οη επηπηψζεηο 

ηεο έιιεηςεο ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ελδέρεηαη λα έρνπλ επεξεάζεη ηελ νηθνλνκία 

ηεο ρψξαο κέζα ζε δηάζηεκα ελλέα ρξφλσλ φπσο εμεγεί ν Hedges ζην βηβιίν ηνπ 

Austin. Γηα παξάδεηγκα, γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πάλζεβν φπνπ παξαηεξήζεθαλ νη 

κεγαιχηεξεο βιάβεο φπσο πξναλαθέξζεθε, νη γηαηξνί δηαπίζησζαλ ξαγδαία αχμεζε 
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ησλ δεξκαηηθψλ παζήζεσλ φπσο εμαλζήκαηα, θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη 

απνβνιψλ.  

Δληνχηνηο, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αξλείηαη φηη ππάξρνπλ άκεζα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία γχξσ απφ ηα ζπκπηψκαηα απηά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Βαιθαληθή 

Απνζηνιή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ππνζηεξίδεη φηη δελ εηίζεην δήηεκα πεξί ζνβαξψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη θαηαζηξνθήο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

παξφιν πνπ ηα Μ.Μ.Δ. έθαλαλ ιφγσλ γηα νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. Ζ Απνζηνιή 

φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην θάλεη ιφγν γηα ηηο ζεξκέο δψλεο (hot 

spots) νη νπνίεο επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο θαη ηηο ρεξζαίεο 

επηρεηξήζεηο (Bruch θαη Austin, 2000).  

Δπηπιένλ, ην δήηεκα ησλ καθξνρξφλησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία θαζίζηαηαη αθφκα 

πην πεξίπινθν θαζψο ν θαξθίλνο ελδέρεηαη λα εθδεισζεί χζηεξα απφ θάπνηα ρξφληα 

αλ φρη θαη δεθαεηίεο. Οη Bruch θαη Austin πξνζδηνξίδνπλ ηελ ιαλζαζκέλε εθηίκεζε 

βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ έιιεηςε πξνζδηνξηζκνχ ζηαηηζηηθψλ  απμήζεσλ θαζψο 

ζεσξνχλ φηη ηα ζπκπηψκαηα ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ελ θαηξψ εηξήλεο θαη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ  ελδέρεηαη λα κελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ 

εθείλα ηα ζπκπηψκαηα ελ θαηξψ πνιέκνπ.   

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκα θαη  εηθνζηπέληε ρξφληα κεηά ηελ ιήμε ηνπ πνιέκνπ 

ζην Βηεηλάκ, νη ζπλέπεηεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία παξακέλνπλ αζαθείο. Δθηφο απφ ηηο 

εκθαλείο πεξηπηψζεηο ησλ αζζελψλ πνπ παξνπζίαζαλ άζζκα θαη εκθχζεκα, άιιεο 

επηπηψζεηο ηεο θαχζεο ησλ πεηξειαηνπεγψλ ελδέρεηαη λα ρξεαζηνχλ αξθεηά ρξφληα 

γηα λα δηαπηζησζνχλ θαη αθφκα θαη ηφηε, o Bruch ηζρπξίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ 

Erlanger ζα είλαη δχζθνιν λα δηθαηνινγεζνχλ σο πξνο ην αλ νηθείινληαη ζηνλ ηξφπν 

δσήο ηνπο ή ζηηο ζπλέπεεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Αλ νη επηπηψζεηο ζην Κφζνβν 

ειεγρζνχλ εμσλπρηζηηθά θαη κε ζηαηηζηηθέο κειέηεο ηφηε ίζσο ζα κπνξέζεη λα 

επηηεπρζεί ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ αλάινγα κε ηηο νκάδεο ησλ αζζελψλ 

γχξσ απφ ηηο ζεξκέο δψλεο ηνπ Κνζζφβνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Erlanger (1999) ν νπνίνο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Austin θαη Bruch 

(2000), κηα αθφκα δπζθνιία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζε πξνεγνχκελνπο πνιέκνπο 

νη επηπηψζεηο ππεξεθηηκήζεθαλ ή δελ εθηηκήζεθαλ επαξθψο φπσο ζπλέβε ζηελ 
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πεξίπησζε ηνπ πνιέκνπ ηνπ Βηεηλάκ θαη ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Δπηπιένλ, ζηηο 

πξνγλσζηηθέο δπζθνιίεο ηεο αμηνιφγεζεο έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην δηαθνξεηηθφ θιίκα 

πνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη ηνπ Βηεηλάκ ζε ζρέζε κε απηφ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο.   

Όπσο αλαθέξεη θαη ν Schmitt ζηελ κειέηε ηνπ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο αμηνιφγεζεο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη 

εηδηθνχο δείθηεο θαη ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία γηα ηελ κέηξεζε ησλ δεηθηψλ απηψλ 

νη νπνίνη λα είλαη ηθαλνί λα ζπγθξίλνπλ ηηο κεηξήζεηο απφ ηελ έλαξμε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ έσο θαη ρξφληα αξγφηεξα. Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο αλζξψπηλνπο θαη νηθνινγηθνχο παξάγνληεο δελ θαζίζηαληαη 

επαξθή αιιά αληίζεηα πξνβιεκαηηθά φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηηο νπνίεο δεμάγνληαη πνιεκηθέο επηρεξήζεηο.  

Σν έξγν ηεο αμηνιφγεζεο δπζρεξαίλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ νη ρψξεο απηέο δελ 

δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια ηερλνινγηθά κέζα θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο πφξνπο. Απηφ 

απνηειεί γηα ην ζπγγξαθέα έλα πνιχ ζεκαληηθφ  ηξνρνπέδη θαζψο ε ίδηα ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ πεξηπησζηνινγηθψλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία εληείλεη ην πξφβιεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ. Οη πξνζπάζεηεο ησλ επηζηεκφλσλ λα ζπιιέμνπλ 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ηνπηθέο θαη δηαθξαηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο 

ζχγθξνπζεο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ απνηειεί έλα ρξήζηκν πξψην βήκα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ. Αλ θαη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία είλαη αλεπαξθή 

εληνχηνηο νη κεηαπνιεκηθέο πξνζπάζεηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ δχν 

πνιέκσλ θαζηέξσζαλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηηο κειιoληηθέο πξνβιέςεηο 

εθηηκψληαο ην αλψηαην φξην γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο δεκηέο θαη παξνρήο 

πνιίηηκσλ ζηνηρείσλ κνληεινπνίεζεο.   

Δπηπιένλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Pomfret (1999) ζην βηβιίν ηνπ Αustin 

θαη Bruch (2000), αθφκα θαη αλ εθηηκεζνχλ νη νηθνινγηθέο θαη αλζξψπηλεο 

επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ, ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα παξνπζηάζεη δπζθνιίεο 

ζηελ εθηίκεζή ηεο θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν πφιεκνο παξνπζηάδεη πνιιέο 

δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ εηξεληθψλ κεζφδσλ απνηίκεζεο.  
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Δπηπιένλ, ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη φηη ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ 

ίζσο λα απνηειεί θαη απνηειεί δηαδηθαζία πεξηνξηζκέλεο ρξεζηκφηεηαο θαζψο ε 

απνδεκίσζε απφ ηηο Ζ.Π.Α. ζεσξείηαη απίζαλε ιακβάλνληαο ππφςελ ην γεγνλφο ηεο 

απνδεκίσζεο ηεο Κίλαο γηα ηνλ βνκβαξδηζκφ ηεο Κηλεδηθήο Πξεζβείαο ζην Κφζνβν. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα,  αλ θαη νη H.Π.Α. ππνζηεξίμαλ φηη έθεξαλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηελ επζχλεο γηα ην θφζηνο ηεο δηεμαγσγήο ηεο εθζηξαηείαο ζην Κνζζπθνπέδην, 

ε Δπξψπε ζα πξέπεη λα επσκηζηεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζηνο ηεο 

αλνηθνδφκεζεο.  

Πίνακαρ 4.7 (Αλαπάληεηα Δξσηήκαηα) 

 

ΘΔΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΠΑΝΣΗΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

Δξψηεζε Απάληεζε 

Ση είδνπο αλαπάληεηα εξσηήκαηα 

έξρνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ 

πνιέκνπ; 

Σα εξσηήκαηα απηά αθνξνχλ ηελ 

απνηξνπή, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη ηελ αλάιεςε επζχλεο 

θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχγθξνπζεο 

θαη αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηα θελά 

πνπ παξνπζηάδεη ην ζπλνζχιεπκα ησλ 

λνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ νξγάλσλ. 

Πνηα ζεκεία ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Πνιέκνπ 

πνπ αθνξνχλ ηα αλζξσπηζηηθά δεηήκαηα 

εγείξνπλ αλεζπρία θαη ρξίδνπλ άκεζεο 

αληηκεηψπηζεο; 

Παξφιν πνπ ηα απζηεξφηεξα 

πεξηβαιινληηθά πξφηππα  πνπ πξνηάζζεη 

ην Γίθαην ηνπ Πνιέκνπ απεπζχλνληαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηηο Ναηντθέο Γπλάκεηο, 

ε εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ ζηε 

Γηνπγθνζιαβία κεηέηξεςε ηελ εζσηεξηθή 

ζχγθξνπζε ζε δηεζλή. 

Πνην ζεκείν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ζηξαηησηηθήο εμηζνξξφπεζεο ηέζεθε 

ππφ ακθηζβήηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζην Κφζνβν; 

Σν ΝΑΣΟ επηθαιέζζεθε σο λφκηκν 

ζηφρν βνκβαξδηζκνχ κηα πεξηνρή ζην 

Pancevo φπνπ απφ ηελ πεξηνρή εθείλε 

πξνκεζεχνληαλ βελδίλε θαη άιια 

ρξήζηκα πιηθά ν ζεξβηθφο ζηξαηφο. 

Δπηπιένλ, ν βνκβαξδηζκφο ηεο Κηλεδηθήο 

Πξεζβείαο απφ ην ΝΑΣΟ απνδφζεθε 

ζηελ αλαδήηεζε πηζαλψλ ζηφρσλ σο 

ζεκείν εμηζνξξφπεζεο. 
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Γηα πνην ιφγν νη δεκίεο πνπ 

πξνθιήζεθαλ ζην Pancevo δελ 

ηεθκεξηψζεθαλ κε ζαθή ζηνηρεία θαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο βιάβεο; 

Οη έξβνη είραλ ηζρπξφ θίλεηξν λα 

ππεξβάιινπλ φζνλ αθνξά ηηο 

καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ησλ 

βνκβαξδηζκψλ (ζχκθσλα κε ηνπο 

δπηηθνχο) επηθαινχκελνη φηη ην ΝΑΣΟ 

γλψξηδε εθ ησλ πξνηέξσλ πνηεο ζα ήηαλ 

νη καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο πνπ ζα 

πξνέθππηαλ απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

Τπήξμε φλησο ακεξνιεςία ηεο Δηδηθήο 

Απνζηνιήο ησλ Βαιθαλίσλ (Balkan Task 

Force) ε νπνία εζηάιε απφ ηα Ζλσκέλα 

Έζλε ζην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

καθξνρξφλησλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ 

ηφζν ζην πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ 

αλζξψπηλε πγεία; 

Οη δπηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη ε εκθάληζε 

ηνπ θαξθίλνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα 

έξρεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ ξήςε 

βνκβψλ απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ 

αιιά κε ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ ελ 

θαηξψ εηξήλεο θαη ην δηαθνξεηηθφ θιίκα 

ηεο θάζε πεξηνρήο. Μάιηζηα νη δπηηθνί 

επηθαιέζζεθαλ ηελ έιιεηςε 

πξνζδηνξηζκνχ ζηαηηζηηθψλ απμήζεσλ 

θαη ηηο αζαθείο ζπλέπεηεο ζηελ 

αλζξψπηλε πγεία κεηά ηε ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ ηνπ Βηεηλάκ. 

Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

αλζξψπηλνπο θαη νηθνινγηθνχο 

παξάγνληεο θαζίζηαληαη αλεπαξθή;  

Γεδνκέλνπ ηνπ φηη δελ δηαζέηνπλ φιεο νη 

ρψξεο ηα αλάινγα ηερλνινγηθά κέζα θαη 

ηνπο επαγγεικαηηθνχο πφξνπο, ε 

νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε παξνπζηάδεη 

δπζθνιίεο ζηελ εθηίκεζή ηεο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν πφιεκνο 

παξνπζηάδεη πνιιέο δπζθνιίεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ εηξελεπηηθψλ κεζφδσλ 

απνηίκεζεο. 

 

Γηα πνηνπο ιφγνπο ε αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ απνηειεί 

δηαδηθαζία πεξηνξηζκέλεο ρξεζηκφηεηαο; 

Αλ θαη νη Ζ.Π.Α. ππνζηήξημαλ φηη 

έθεξαλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην επζχλεο 

γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ Κνζφβνπ απνδεκηψλνληαο γηα ηνλ 

βνκβαξδηζκφ ηεο Κηλεδηθήο Πξεζβείαο, 

εληνχηνηο ππνζηήξημαλ φηη ε Δπξψπε ζα 

πξέπεη λα επσκηζηεί ην θφζηνο ηεο 

αλνηθνδφκεζεο. 
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4.6 Θεζμικά κενά και μέηπα αποηποπήρ 

  

 Σν πνιπδηάζηαην θαηλφκελν ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πξνβιεκάηηζε 

έληνλα ηε Γηεζλή Κνηλφηεηα ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ Πεξζηθνχ Πνιέκνπ ην 1991. 

Όπσο δηαπίζησζε θαη ν Bruch ζρεηηθά κε ηα ζεζκηθά θελά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην εζηκηθφ δηεζλέο δίθαην θαη αθνξνχλ ηελ πλζήθε ηνπ 

ENMOD ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο 

ζχγθξνπζεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Quinn νη αζαθείο δηαηάμεηο πνπ πεξηνξίδνπλ 

ηελ πξνζηαζία ηνπ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχγθξνπζεο θαη θαζίζηαληαη 

αλεπαξθείο θαη ειιεηπείο αθνχ ζηα ζηξαηησηηθά εγρεηξίδηα δελ πεξηιακβάλνληαη 

εθείλα ηα κέηξα ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πθίζηαηαη ην πεξηβάιινλ ζε 

καθξνπξφζεζκεο ρξνληθέο πεξηφδνπο.  

Οη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη φπσο 

πξναλαθέξζεθε απνηειέζαλ αθνξκή γηα αληηθείκελν έξεπλαο γηα ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα θπξίσο κεηά ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ζ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ εμεηάδεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αθνξά ην 

ειιεηπέο ζεζκηθφ πιαίζην. Οη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ απνηεινχλ ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο. 

Ο Westing ππνζηεξίδεη φηη έλα πξψην βήκα γηα ηελ βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ 

δηαηάμεσλ απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ αιιά θαη ησλ 

ζηξαηησηηθψλ θαζψο θαη ε πιήξεο ζηήξημε γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ 

εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο.  

Δλδερνκέλσο ν Westing ελλνεί φηη ε πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κπνξεί 

λα απνηειέζεη έκκεζν ηξφπν πίεζεο γηα ηε δεκηνπξγία απζηεξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια, εθηφο απφ ηελ απνζαθήληζε ησλ φξσλ 

καθξνπξφζεζκεο (long-term), ζνβαξέο (severe) θαη δηαδεδνκέλεο (widespread) πνπ 

αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα, ν Roberts πξνηείλεη κηα ζεηξά εθαξκνγψλ φζνλ αθνξά ηε 

λνκνζεζία γηα ην πεξηβάιινλ ελ θαηξψ εηξήλεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηθαλφηεηα 

αλάπηπμεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο  εμπγίαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κεηαπνιεκηθά 

(Austin θαη Bruch, 2000).  
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Δπίζεο, ε ίδξπζε δηεζλψλ εηξελεπηηθψλ δπλάκεσλ θαη ε ελζσκάησζε 

πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ ζε δηεζλείο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο δίλνπλ λέα 

δηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ ελζάξξπλζε ζηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ. Παξάιιεια, ν 

Roberts επλνεί ηελ πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ελ θαηξψ εηξήλεο γεγνλφο πνπ επηθξνηεί θαη ε ζπγγξαθέαο Siljia 

Voneky (Austin θαη Bruch, 2000). O Schmitt πξνηείλεη κε ηε ζεηξά ηνπ κηα λέα 

ζχκβαζε ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ λέα ζχκβαζε πνπ πξνηείλεη ζα απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ηεο πλζήθεο ηεο 

Γελεχεο, ηεο Πεξηβαιινληηθήο πλζήθεο ηνπ Πνιέκνπ ηνπ 1949 ή ηεο πλζήθεο 

θαηά ηεο νηθνθηνλίαο (ecocide) παξφκνηαο κε απηή ηεο Γελνθηνλίαο. Αλ θαη ν 

Schmitt, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Bruch, ππνζηεξίδεη ζζελαξά ηελ χπαξμε κηαο ηέηνηαο 

λνκνζεζίαο ν ίδηνο ηάζζεηαη ππέξ ηεο παξνρήο ζαθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ην ηη 

ζπληζηά κηα αλάξκνζηε θαη παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ζην πιαίζην ησλ πθηζηακέλσλ 

δηαηάμεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε ελζσκάησζε πξνηχπσλ ζε ζηξαηησηηθά εγρεηξίδηα 

θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ ήδε πθηζηακέλσλ δηαηάμεσλ. 

 Όπσο αλαθέξεηαη δηεμνδηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ έηζη θαη ν Schmitt ζπληζηά ηε δεκηνπξγία κηαο επηηξνπήο 

εκπεηξνγλσκφλσλ κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε κηαο ιίζηαο πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ νη 

νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ 

αιιά θαη κηα νκάδα εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ε 

αζάθεηα πνπ παξνπζηάδεη ε πθηζηάκελε λνκνζεζία.  

Αληίζεηα, o Falk πξνηείλεη κηα ηνικεξή πξνζέγγηζε (φπσο απηφο ηε ραξαθηεξίδεη) 

φπσο απηή ηεο παγθφζκηαο δηάζθεςεο ζηελ νπνία θπβεξλεηηθέο θαη κε νξγαλψζεηο 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ κηα χκβαζε θαηά ηεο 

νηθνθηνλίαο (ecocide).      

Παξάιιεια, ζηα ειιεηπή ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ νη δηαηάμεηο 

επηζηήκνλεο φπσο ν Schmitt, ν Roberts θαη ν Westing έξρνληαη λα πξνζζέζνπλ φηη νη 

δηαηάμεηο ηεο ήδε ππάξρνπζαο  πλζήθεο ηεο ENMOD ηνπ Πξσηνθφιινπ Η 

ραξαθηεξίδνληαη σο «αξθεηά κεηξηνπαζείο» θαη εθαξκφδνληαη «ειάρηζηα έσο θαη 
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θαζφινπ». Σα ζεζκηθά θελά ηα νπνία δηαπηζηψλνπλ θαηά γεληθή νκνινγία λνκηθνί 

επηζεκαίλεη κε ηε ζεηξά ηεο ε Έθζεζε ηεο UNEP ην 2009 πξνηείλνληαο εθείλα ηα 

κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε 

πεξίπησζε ελδερφκελεο κειινληηθήο ζχγθξνπζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε (UNEP, 2009) θαη φπσο πξνηείλεη ν 

Roberts πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Austin θαη Bruch (2000), είλαη απαξαίηεην λα 

απνζαθεληζηνχλ νη φξνη καθξνπξφζεζκεο (long-term), δηαδνκέλεο (widespread) θαη 

ζνβαξέο (severe) ζπλέπεηεο ζχκθσλα κε ηα Άξζξν 35 θαη 55 ηνπ Πξφζζεηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηεο πλζήθεο ηεο Βηέλλεο ηνπ 1949. πγθεθξηκέλα, σο αξρηθφ ζηάδην 

αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο ENMOD ηνπ 1976 νη παξαπάλσ έλλνηεο ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμήο: O φξνο δηαδεδνκέλεο (widespread) λα 

πεξηιακβάλεη κηα πεξηνρή θιίκαθαο εθαηνληάδσλ ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ (UNEP, 

2009). Δπηπιένλ, ν φξνο καθξνρξφληεο (long-term) λα απεπζχλεηαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν κελψλ  ή πεξίπνπ κηαο επνρήο ελψ παξάιιεια ν φξνο 

ζνβαξέο (severe) λα ραξαθηεξίδεη κηα ζνβαξή βιάβε είηε ζηελ αλζξψπηλε πγεία  είηε 

ζηηο θπζηθέο θαη νηθνλνκηθέο πεγέο.  

Δπηπιένλ, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπγθξνχζεσλ πνπ εμέδσζε ν Γηεζλήο Δξπζξφο ηαπξφο ην 1994  απαηηνχλ 

αλαζχληαμε θαη κεηαγελέζηεξε εμέηαζε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ. Ζ αλαζεψξεζε θαη ε ελεκέξσζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ (UNEP, 

2009) ζα πξέπεη λα αληαλαθιψληαη ζηελ Δζληθή Ννκνζεζία, ε δε ελζσκάησζή ηνπο 

ζε ζηξαηησηηθά εγρεηξίδηα θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ έρεη 

κεγάιε ζεκαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ε 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη 

πσο ε ππνβάζκηζή ηνπ ππνλνκεχεη ηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο. Γηα ην ιφγν απηφ ν 

ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ (δει. 

δηαδεδνκέλεο, ζνβαξέο θαη καθξνρξφληεο) ζα είλαη ζαθήο.   

Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα ππελζπκίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθέο 

φηη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζεσξείηαη εγθιεκαηηθή ελέξγεηα ελάληηα ζην 

Γηεζλέο Πνηληθφ Γίθαην ην νπνίν θαη δηέπεηαη απφ ηα δηεζλή θαη εζληθά δηθαζηήξηα. 



99 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε επηπιένλ απνηειεί ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ ζην πιαίζην ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ δηεζλή 

εκβέιεηα (UNEP, 2009). Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ην 

πθηζηάκελν Γηεζλέο Γίθαην θαη λα πξνηείλεη εθείλνπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζα δηεπθξηληζηεί θαη ζα θσδηθνπνηεζεί κε ζηφρν λα επεθηαζεί. Ζ πξφηαζε ζρεηηθά κε 

ηελ εμέηαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ απφ ηελ Δπηηξνπή πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή 

ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ, ηνλ εληνπηζκφ θελψλ κε ζθνπφ ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ επηινγψλ ηεο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαζψο θαη ηνλ 

ζαθή θαζνξηζκφ ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ (UNEP, 2009).  

Ζ Έθζεζε επηπιένλ πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιπκεξψλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπκθσληψλ σο κέξνο ηεο ζπλερηδφκελεο αλάιπζεο ησλ «επηπηψζεσλ  ησλ πνιεκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε πλζήθε» (UNEP, 2009). Ζ επέθηαζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ εληζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ 

Έθζεζε ηελ άπνςε φηη ε πξαθηηθή θαη ε λνκνινγία  ηνπ δηεζλνχο πεξηβαιινληηθνχ 

δηθαίνπ ελδέρεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ απνζαθήληζε ησλ θελψλ θαη ησλ αλαθξηβεηψλ 

ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ.  

Παξάιιεια, ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη  ζπκβνιή ησλ δηεζλψλ λνκηθψλ ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ηδίνπ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπξξάμεσλ είλαη απαξαίηεην 

λα αληηζηνηρεί ζηηο άκεζεο θαη έκκεζεο δηαηάμεηο θαη απφ ηα ηέζζεξα ζψκαηα ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο δηάθνξεο πεγέο ηνπ ζπκβαηηθνχ, εζηκηθνχ, 

ελδνηηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο λνκνινγίαο  αιιά ησλ επηινγψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ ζηελ εζληθή λνκνζεζία (UNEP, 2009).  

 Όζεο ρψξεο ζπκθσλνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ φηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ αληαλαθινχλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία. Γηα λα επηβεβαησζεί φηη 

δηαπξάρζεθε δηαηάξαμε ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθξνχζεσλ θαη φηη νη 

παξεκβάζεηο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαηαδηθάζηεθαλ, είλαη απαξαίηεην νη 

δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

λα αληηθαηνπηξίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα, είλαη ζεκαληηθφ λα 
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θαζνξηζηνχλ εθείλνη νη ηξφπνη πνπ ζα αληαλαθινχλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζηελ πθηζηακέλε ή ηελ ελ λένπ εζληθή λνκνζεζία.  

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη επηινγέο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ελίζρπζε 

ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ελ θαηξψ πνιέκνπ. Οη 

επηινγέο  ρξήζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζε ηδησηψλ θαη εηαηξεηψλ 

ππφινγσλ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο δεκίεο πνπ δηαπξάηηνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν 

ζεσξνχληαη νπζηαζηηθέο πξάμεηο πνιέκνπ (UNEP, 2009). Ζ Έθζεζε επηζεκαίλεη φηη 

ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςελ ε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ ζψκαηνο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην νπνίν ζα παξαθνινπζεί ηηο παξαβηάζεηο θαη ζα επηβάιιεη 

απνδεκηψζεηο (UNEP, 2009).  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε Έθζεζε παξαδέρεηαη φηη παξφιν πνπ ε Δπηηξνπή 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο απνδεκηψζεηο ηδξχζεθε απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο 

κε ζθνπφ ηε δηαδηθαζία αμίσζεο απνδεκηψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ 

ηνπ 1990-91 ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ελδέρεηαη λα επηζπκνχλ κηα 

απινχζηεξε δνκή ε νπνία ζα κπνξνχζε λα θαζηεξσζεί σο κφληκν ζψκα είηε ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ είηε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο (UNEP, 2009). Ζ παξαπάλσ δνκή ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο παξαβίαζεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ αιιά θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηηο πνηληθέο θπξψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα δηεζλψλ θαη εζσηεξηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ. Σν κφληκν απηφ ζψκα ζα ήηαλ επηπιένλ ηθαλφ λα δηαρεηξηζηεί ηε 

δηαδηθαζία αμίσζεο ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηβαινληηθή 

ππνβάζκηζε θαζψο θαη ηελ απψιεηα νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

εμπγίαλζεο (UNEP, 2009).  

Δπηπιένλ, ην κφληκν απηφ ζψκα ζα είλαη ηθαλφ λα αλαπηχμεη πξφηππα (norms) θαη 

κεραληζκνχο γηα ηελ παξνρή ελίζρπζεο ζηα ζχκαηα ηνπ πνιέκνπ κε ζθνπφ ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ 

εμαηηίαο ησλ ζπξξάμεσλ. Παξάιιεια, ε Γηεζλήο Κνηλφηεηα ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Μφληκνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην 2002 ην Μφληκν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην πηνζέηεζε 

ηνπο πξναηξεηηθνχο θαλφλεο ζπλδηαιιαγήο (optional rules for conciliation) ζρεηηθά κε 

ηηο δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο.  
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Οη θαλφλεο απηνί παξέρνπλ ηελ πην νινθιεξσκέλε ζεηξά πξνζαξκνζκέλσλ 

ιεπηνκεξψλ εθαξκνγψλ ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζήκεξα θαη νη νπνίνη ελδέρεηαη λα παξαηαζνχλ έηζη ψζηε λα επηζεκαλζνχλ νη 

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

θαζηέξσζε κηαο επξείαο ιίζηαο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη ηερληθψλ νη νπνίνη ζα 

δηνξίδνληαη σο εηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ.  Πξνηείλεηαη επηπιένλ νη παξαπάλσ λα έξζνπλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε 

ηνπο κφληκνπο ή ad hoc κεραληζκνχο απνδεκίσζεο πνπ έρνπλ ήδε θαζηεξσζεί 

(UNEP, 2009).  

 Δπηπιένλ, ηα Ζλσκέλα Έζλε ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηηο πεγέο ζχγθξνπζεο 

(sources of conflict) έηζη ψζηε λα δνζεί ην έλαπζκα γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ αιιά 

θαη ειέγρνπ ηεο ελίζρπζήο ηνπο. Πην ζπγθξεθξηκέλα, σο «πεγέο ζχγθξνπζεο» 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη θπζηθνί πφξνη ησλ νπνίσλ ε ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε 

ζπκβάιιεη ζηελ δηάπξαμε ζνβαξψλ παξαβηάζεσλ ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ 

Γηθαίνπ ή αθφκα θαη ζηηο παξαβηάζεηο πνπ ζπληζηνχλ εγθιήκαηα βάζεη ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ.Αθνχ θαζνξηζηνχλ νη «πεγέο ζχγθξνπζεο» θαη νη δηεζλείο θπξψζεηο 

απαηηείηαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο εθ λένπ κεραληζκφο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

ελίζρπζή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ (UNEP, 2009).   

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ε Απφθαζε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

απνθαηάζηαζεο ηεο εηξήλεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο παξάλνκεο εθκεηάιιεπζεο 

θαη παξάλνκεο πψιεζεο ησλ  πφξσλ θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο επαίζζεησλ δσλψλ 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο Γηεζλείο Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο. Οη «πεγέο 

ζχγθξνπζεο» ζπρλά απαηηνχλ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηα-πνιέκηθεο δξαζηεξηφηεηεο έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

ελδερφκελε ζπκβνιή  ηνπο ζηελ αλαδσπχξσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ 

ε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ νδεγήζεη ζε πνιεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα λα ζπκβάιιεη ζηελ ππνλφκεπζε ηεο εηξήλεο.  

Δληνχηνηο, ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο δηαθπβέξλεζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ απνηειεί ζηνηρείν ηεο νηθνδφκεζεο ηεο εηξήλεο. Δπίζεο, ε Έθζεζε ηνλίδεη πσο 

απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ νξγάλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θξίζηκσλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη πεξηνρψλ χςηζηεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα πνιεκηθψλ 
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ζπξξάμεσλ. Σν λέν λνκηθφ φξγαλν ζα ζρεηίδεηαη κε ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε 

ζχγθξνπζεο ελψ νη θπζηθνί πφξνη θαη νη πεξηνρέο πςίζηεο ζεκαζίαο ζα πξέπεη λα 

νξηνζεηνχληαη σο απνζηξαθνπνηεκέλεο δψλεο (UNEP, 2009). ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε ηεο ζχγθξνπζεο ζα απαγνξεχεηαη λα δηεμάγνπλ ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο εληφο 

ησλ ζπλφξσλ ηνπο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε είλαη απαξαίηεην λα 

πεξηιακβάλεηαη η πξνζηαζία ησλ ιεθάλσλ απνξξνήο, ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ, ησλ 

βνζθνηφπσλ, ησλ εζληθψλ δαζψλ, ησλ παξθψλ θαζψο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

ππφ εμαθάληζε εηδψλ.  

Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα επαλεμεηαζηνχλ νη λνκηθέο ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη εθδίδνληαη απφ ηα κέξε θαζψο ζπρλά 

παξνπζηάδνπλ έιιεηςε λνκηκφηεηαο θαζψο δελ αληαλαθινχλ ζηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ηε δηαθάλεηα, ηε δηαλνκή ηεο σθέιεηαο, ηεο ζππκεηνρήο ηνπ 

θνηλνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ. Αλαιφγσο, απαηηείηαη 

θαη ε ελζάξξπλζε ησλ θξαηψλ έηζη ψζηε λα επαλεμεηαζηνχλ θαη λα επαλεθδνζνχλ νη 

παξαρσξήζεηο πέξα απφ ηελ πςειή αμία ησλ θπζηθψλ πφξσλ σο κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο εδξαίσζεο ηεο εηξήλεο (UNEP, 2009).  

Δπηπξνζζέησο, ε Έθζεζε ηνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ απαηηνχληαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε 

ηθαλφηεηα ηεο επαλεμέηαζεο θαη ηεο έθδνζεο ησλ παξαρσξήζεσλ κεηά ηε 

ζχγθξνπζε. H πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Δπαλεμεηαδφκελνπ πλεδξίνπ ηνπ Γηεζλνχο 

Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ 2010 ελψ απαηηείηαη λα παξνπζηάδεηαη θαη κηα 

πεξηιεπηηθή αλαθνξά ζε εηήζηα βάζε ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ θάζε 6
ε
 Ννεκβξίνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλκέλσλ 

Δζλψλ κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Μέξα γηα ηελ Απνηξνπή Δθκεηάιιεπζεο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ (UNEP, 2009). Ζ αλαιπηηθή 

αλαθνξά ζα πεξηγξάθεη ηηο έκκεζεο θαη άκεζεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο νη νπνίεο 

ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέιημε ησλ λέσλ δηεζλψλ θαη εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ 

θαηά ην έηνο αλαθνξάο. Σέινο, νη πξνηάζεηο δηαρείξηζεο ησλ δηαθφξσλ απεηιψλ 

απέλαληη ζηελ αλζξψπηλε δσή,πγεία θαη αζθάιεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ θπζηθψ πφξσλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέζα δηαρείξηζεο γηα θάζε 
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ρψξα θαη νη πξνηάζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξμε ηεο 

αλάθηεζεο θαη ηεο εδξαίσζεο ηεο εηξήλεο.  

Έλα αθφκα ζεζκηθφ δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζρεηηθά κε ην  πνηνο ηειηθά επζχλεηαη γηα ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε Γηνπγθνζιαβία. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν 

Bruch, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ  βνκβαξδηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ελψ απηέο είραλ 

θηάζεη ζην απνθνξχθσκα, ε Γηνπγθνζιαβία θαηέζεζε κήλπζε ελψπηνλ ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δεηψληαο απφ ην Γηθαζηήξην λα 

αλαγλσξίζεη ηε βνκβηζηηθή επίζεζε παξάλνκε θαη λα δηαηάμνπλ ηελ άκεζε δηαθνπή 

ηεο εθζηξαηείαο (Austin θαη Bruch, 2000). Γεδνκέλνπ φκσο ηνπ φηη ην Γηεζλέο 

Γηθαζηήξην έρεη ηε δηθαηνδνζία γηα εθδίθαζε ππνζέζεσλ κφλν θαηά ησλ εζλψλ, ε 

Γηνπγθνζιαβία θαηέζεζε μερσξηζηή θαηαγγειία θαηά ησλ δέθα ρσξψλ ηνπ ΝΑΣΟ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο βνκβαξδηζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαγγειηψλ 

θαηά ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιεκηθψλ εγθιεκάησλ.  

 Χζηφζν, επεηδή δχν ρψξεο, νη  Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε Ηζπαλία δελ αλαγλσξίδνπλ 

ηελ ππνρξεσηηθή δηθαηνδνζία ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ θαη δελ είραλ ζπλαηλέζεη 

ζηεδηθαηνδνζία, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη δελ είρε 

πξνθαλψο ηε δηθαηνδνζία ελαληίνλ ηνπο (Austin θαη Bruch, 2000) θαη θαη‟ επέθηαζε 

ζηα ππφινηπα νρηψ θξάηε. Χο απνηέιεζκα, ην Γηθαζηήξην απέξξηςε ηηο πεξηπηψζεηο 

ηεο Ηζπαλίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ζπλέρηζε λα εμεηάδεη ην θαηά πφζν 

ππήξμε δηθαηνδνζία ζηα ππφινηπα 8 θξάηε. Ζ παχζε ησλ ερζξνπξαμηψλ ζα είρε 

θηλήζεη ην αίηεκα γηα αζθαιηζηηθά κέηξα, αιιά φρη απαξαίηεηα ηε δήισζε ηεο 

λνκηκφηεηαο ή παξαλνκίαο ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο.  

Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο αθνξά ην θαηά πφζν ην 

Γηεζλέο Γηθαζηήξην δηέζεηε ηε δηθαηνδνζία λα εγθξίλεη ηελ παξαβίαζε ηνπ λφκνπ, 

ησλ πνιεκηθψλ θαλφλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ. Σν Γηεζλέο 

Γηθαζηήξην ζεψξεζε πσο ε αλάιπζε ησλ δηαηάμεσλ θαιχπηεη ην δήηεκα ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δηαηάμεσλ  θπξίσο αθνξά ηνπο βνκβαξδηζκνχο ζην Πάλζεβν. Όπσο 

έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ην ζεκείν εθθίλεζεο  ελ θαηξψ πνιέκνπ ησλ  

πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ ζηηο δηεζλείο ζπγθξνχζεηο απνηειεί ην Πξφζζεην 

Πξσηφθνιιν ηνπ 1977 ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο ηνπ 1949. Σν Πξσηφθνιιν Η 

θαζνξίδεη σο φξην, απαγνξεχνληαο ηελ  «εθηεηακέλε, καθξνπξφζεζκε θαη ζνβαξή 
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δεκηά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ», αλεμάξηεηα απφ ηε ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα. ε 

αληίζεζε κε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ πξσηνθφιινπ Η θαη ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ 

Γηθαίνπ, φηαλ απηφ ην νξίνπ εθαξκφδεηαη πηζηά ηφηε δελ ππάξρεη θακία εμαίξεζε γηα 

ηε ζηξαηησηηθή αλαγθαηφηεηα (Bruch θαη Austin, 2000). Δληνχηνηο, νη δηαθνξεηηθέο 

δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ή άιιεο ρψξεο ηνπ ΝΑΣΟ δελ είλαη 

ζαθείο.  

Οη πεξηβαιινληηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξσηνθφιινπ Η δελ έρνπλ αθφκε εθαξκνζηεί απφ 

θάπνην Γηεζλέο δηθαζηήξην, θαη νη  Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δελ έρνπλ επηθπξψζεη ην 

Πξσηφθνιιν Η. Χζηφζν, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ αλαγλσξίζεη φηη πνιιέο απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ Η αληαλαθιψληαη  ζην Δζηκηθφ Γηεζλέο Γίθαην θαη νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη άιιεο ρψξεο ηνπ ΝΑΣΟ έρνπλ ελζσκαηψζεη πνιιέο απφ 

απηέο ζηα ζηξαηησηηθά ηνπο εγρεηξίδηα. Σν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη θαη φπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζην εξψηεκα πνπ αθνξά ηα ζεζκηθά θελά γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο έγγπηαη ζην φηη δελ έρνπλ θαζνξηζηεί νη φξνη ηεο 

«εθηαηεκκέλεο», «ζνβαξήο» θαη «καθξνπξφζεζκεο» βιάβεο (Bruch θαη Austin, 

2000).  Αλ θαη νη δηαηάμεηο δελ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε, ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην 

ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζζεί πσο νη βνκβαξδηζκνί ηνπ Πάλζεβν παξαβηάδνπλ ηα 

άξζξα 35%55 ηνπ Πξσηνθφιινπ Η.   

Οη ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ φηη ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ζα κπνξνχζε λα είρε ιάβεη 

ππφςελ ηνπ ην άξζξν 56 ην νπνίν  πξνζηαηεχεη «ηα έξγα θαη  ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο δπλάκεηο... αθφκα θαη φπνπ ηα αληηθείκελα απηά απνηεινχλ 

ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο». Χζηφζν, ε παξάγξαθνο 2 πξνβιέπεη φηη απηή ε πξνζηαζία 

παχεη λα ηζρχεη εάλ κηα ηέηνηα εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ 

ηαθηηθή,ζεκαληηθή θαη άκεζε ππνζηήξημε ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζην Πάλζεβν (Pancevo), ην Νφβη αλη (Novi Sad), θαη άιιεο 

εγθαηαζηάζεηο, ηα ζχλλεθα ησλ ηνμηθψλ ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ, κπνξεί θάιιηζηα λα 

είραλ θαη εμαθνινπζνχλ λα θηλδπλεχνπλ λα έρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη 

ην πεξηβάιινλ.  

Δπηπιένλ, νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη κεξηθνί απφ ηνπο γλσζηνχο ξχπνπο, φπσο ν 

πδξάξγπξνο θαη νη δηνμίλεο, δηαηεξνχλ ηελ ηνμηθφηεηά ηνπο επαφξηζηνλ θαη 

βηνζπζζσξεχνληαη. Μεγάιν κέξνο ηεο ξχπαλζεο ηνπ Πάλζεβν επηθεληξψζεθε ζε 
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δεκνηηθνχο ρψξνπο ελψ εθηίκεζε έξβσλ αμησκαηνχρσλ θάλεη ιφγν γηα  απεηιή  

εμαθάληζεο 70 000 αλζξψπσλ  θαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο λα κεηαθηλνχληαη πξνο ην 

Γνχλαβε θαη ηηο γεηηνληθέο ρψξεο (Bruch θαη Austin, 2000). 

Παξάιιεια, νη Bruch θαη Austin επηζεκαίλνπλ φηη ε απφθαζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ησλ 

Ζ.Π.Α. λα πξνβνχλ ζηελ εμαίξεζε ηεο δηηηήο ρξήζεο, αληαλαθιάηαη ζην 

Πξσηφθνιιν Η. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πψο αλ θαη ην Πάλζεβν κπνξεί λα απνηεινχζε 

κηα κε ζηξαηησηηθή εγθαηάζηαζε, ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη λα παξάγεη βελδίλε θαη 

άιια πξντφληα γηα ζηξαηησηηθή ρξήζε ππέξ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, έγηλε απηφκαηα γηα 

ηηο Ζ.Π.Α θαη ην ΝΑΣΟ λφκηκνο ζηφρνο ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο. Δπνκέλσο, αλ 

θαη ην άξζξν 52 ηνπ πξσηνθφιινπ Η απαγνξεχεη ηηο επηζέζεηο θαηά πνιηηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη  ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ζηφρσλ, ε παξάγξαθνο 2 επηηξέπεη ηηο 

επηζέζεηο ζε «απηά ηα αληηθείκελα ηα νπνία απφ ηε θχζε, ηε ζέζε ηνπο, ηνλ ζθνπφ ή 

ηε ρξήζε ηνπο ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε ζηξαηησηηθή δξάζε  ζπλνιηθήο ή 

κεξηθήο θαηαζηξνθήο, θαηάιεςεο ή εμνπδεηέξσζεο, θαζψο  παξέρνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζηξαηησηηθφ πιενλέθηεκα» (Bruch θαη Austin, 2000). Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ΝΑΣΟ θαη νη Ζ.Π.Α. ιεηηνχξγεζαλ κε δηάθξηζε θαη 

επηιεθηηθά. Εήηεκα δηάθξηζεο επηπιένλ απνηειεί θαη ε επηινγή ησλ φπισλ θαζψο 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ν Falk, ε πνιηηηθή απφθαζε κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ απσιεηψλ ηνπ ΝΑΣΟ κέζσ ηεο δηεμαγσγήο 

βνκβαξδηζκψλ κεγάινπ πςφκεηξνπ, νδήγεζε ζηελ απψιεηα άκαρνπ πιεζπζκνχ.  

Απφ ηελ άιιε, φπσο επηζεκαίλνπλ νη ζπγγξαθείο, ε Κπβέξλεζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ππεχζπλε γηα ηηο βιάβεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηε ρψξα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εθηνπηζκφ ησλ πξνζθχγσλ. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή 

Απνδεκίσζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, κπνξεί ε εξβία λα κελ ζεσξείηαη ππεχζπλε 

γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Πνιέκνπ (βνκβαξδηζκφο ζην Πάλζεβν) φπσο ην 

ΝΑΣΟ, φκσο παξαβίαζε απζηεξά ηνπο θαλφλεο ηνπ Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ πνπ 

αθνξνχλ ην δήηεκα ηεο γελνθηνλίαο θαη γηα άιιεο ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ.  
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Πίνακαρ 4.8 (Θεζκηθά θελά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο) 

 

ΘΔΜΙΚΑ ΚΔΝΑ ΚΑΙ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

1. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Πξσηφθνιιν Η ηεο 

πλζήθεο ηεο ENMOD απνηεινχλ δηαηάμεηο ηνπ Δζκηθνχ Γηεζλνχο Γηθαίνπ.  

2.  Οη δηαηάμεηο ζηα ζηξαηησηηθά εγρεηξίδηα θαζίζηαληαη αζαθείο θαη αξθεηά 

κεηξηνπαζείο θαζψο δελ εθαξκφδνληαη πάληα. Δπηπιένλ, πεξηνξίδνληαη κφλν 

ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ (Πφιεκνο ηνπ 

Κφιπνπ 1991 θαη Γηνπγθνζιαβίαο 1999) θαη φρη ελ θαηξψ εηξήλεο. 

3. Άκεζε αλάγθε γηα ελίζρπζε ησλ νηθνπκεληθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο 

εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο ιακβάλνληαο ππφςε ην παξαδνζηαθφ ηεθκήξην 

ελάληηα ζηα έζλε πνπ παξεκβαίλνπλ ζηηο εγρψξηεο ππνζέζεηο άιισλ ιαψλ.  

4. Οη δηεζλείο δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο Γηεζλνχο 

Κνηλφηεηαο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ φπισλ φπσο απηή ηνπ 

απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ ηφζν ζηνλ Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ φζν θαη ζηελ 

Γηνπγθνζιαβία, αθήλνπλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ην 

απεκπινπηηζκέλν νπξάλην απνηειεί φλησο απάλζξσπν φπιν. 

5. Δμέηαζε ηνπ θαηά πφζν ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έλνπιε ζχγθξνπζε θαη βξίζθνληαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο εζληθήο δηθαηνδνζίαο 

είλαη ππνρξεσηηθφ λα αλαθέξνληαη νη δεζκεπηηθέο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο. 

6. Καηά πφζν ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζε κηα δηεζλή ζχγθξνπζε ππνρξεψλνληαη 

λα εθαξκφδνπλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο ζηα ζηξαηησηηθά ηνπο εγρεηξίδηα καδί κε 

ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηηο δηεζλείο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο. 

7. Σα θελά ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νξνινγία πνπ εληνπίδνληαη ζηα 

άξζξα 35 θαη 55 ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ 1977 ηεο πλζήθεο ηεο 

Γελεχεο ηνπ 1949 απνδεηθλχνληαη αλαπνηειεζκαηηθά. πγθεθξηκέλα, 

απαηηείηαη ε απνζαθήληζε ησλ φξσλ «δηαδεδνκέλεο», «καθξνπξφζεζκεο» θαη 

«ζνβαξέο» φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζην πεξηβάιινλ 



107 

 

θαζψο θαη ηελ απνζαθήληζε ησλ απζηεξψλ θαη αζαθψλ νξίσλ πνπ 

απαηηνχληαη ψζηε λα ραξαθηεξηζηεί ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. 

8. Οη δηαηάμεηο ηνπ Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηα κέζα θαη ηηο 

κεζφδνπο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο απφ ηηο 

πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ κφλν ηελ έκκεζε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαζψο νη πεξηνξηζκνί ππφθεηληαη κφλν ζηα κέζα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θπξίσο φπισλ, κεζφδσλ θαη ζηξαηησηηθψλ ηαθηηθψλ θαη φρη ζηηο 

ηερλνινγηθέο εθεπξέζεηο (απεκπινπηηζκέλν νπξάλην). πλεπψο, νη γεληθέο 

αξρέο πνπ βαζίδνληαη ζην Γίθαην ηνπ Πνιέκνπ παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο. 

9. Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο 

(ζπκπεξηιαβαλνκέλσλ ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θπζηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ πεξηνρψλ). 

10. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δηεζλψλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ βαζίδνληαη κφλν ζηηο 

εζσηεξηθέο δηελέμεηο θαη φρη απαξαίηεηα ζηηο δηεζλείο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο 

γεγνλφο πνπ ελζαξξχλεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ 

παξαρψξεζή ηνπο ζηνλ αληίπαιν δίλνληάο ηνπ ην δηθαίσκα λα επηθαιεζηεί 

ηελ έιιεηςε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ή λνκηθψλ αξρψλ. 

11. Ο πεξηνξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ελψπηνλ ηνπηθψλ θαη 

δηεζλψλ δηθαζηεξίσλ θαζψο θαη ε έιιεηςε λνκνινγίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ εληείλεη ην δήηεκα ηεο θαηαπάηεζεο ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ θαζψο νη θαλφλεο ηνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο δηεζλείο θαη εζληθέο 

δηθαηνδνζίεο. 

12.  Ζ απνπζία ελφο κφληκνπ δηεζλνχο κεραληζκνχ πνπ λα ειέγρεη ηηο λνκηθέο 

παξαβηάζεηο θαη λα επηβάιιεη απνδεκίσζε εληείλεη ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

13.  Ζ πξαθηηθή δπζθνιία ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηεο Γηάθξηζεο, ηεο 

Αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο Αλαγαθαηφηεηαο πνπ ππφθεηληαη ζην Γηεζλέο 

Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην έγγπηαη ζηελ έιιεηςε Γηεζλψλ πκθσληψλ. 
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14. Ζ έιιεηςε ζαθνχο νξηζκνχ ζρεηηθά κε ηε ζχγθξνπζε εμαηηίαο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνθπγή 

θπξψζεσλ θαη ηε δηαηψληζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζπλερνχο εθκεηάιιεπζήο 

ηνπ γηα νπνηνπζδήπνηε ζθνπνχο (π.ρ. εκπφξην). Δπηπιένλ, νη πξάμεηο 

ιεειαζίαο απνηεινχλ έγθιεκα πνιέκνπ θαη είλαη απαξαίηεην λα 

ελζσκαησζνχλ καδί κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζην Γίθαην 

ηνπ Πνιέκνπ. 

15. Σν Γηεζλέο Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην παξνπζηάδεη αζάθεηεο ζηελ εξκελεία 

επαξθψλ θαη ζαθψλ θαλφλσλ ηνπ Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ην δήηεκα ηεο πξνάζπηζεο θαη ηεο παξαβίαζεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εγείξεη ζεκαληηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα θελά 

πνπ παξνπζηάδνληαη ηφζν ζην Γίθαην ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ φζν θαη 

ζηα έλδηθα κέζα. 

 

Πίνακαρ 4.9 (ΝΑΣΟ θαη Γηνπγθνζιαβία) 

 

ΚΑΣΑΠΑΣΗΗ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

Οη Ζ.Π.Α θαη ε Ηζπαλία δελ αλαγλψξηζαλ ηελ ππνρξεσηηθή δηθαηνδνζία ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαζηεξίνπ θαη ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη δελ έρεη δηθαηνδνζία πάλσ ηνπο. Σν 

Γηθαζηήξην απέξξηςε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Ηζπαλίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α. θαη εμέηαζε ην 

θαηά πφζν ππήξμε δηθαηνδνζία ζηα ππφινηπα 8 θξάηε. 

Αζαθείο δηαηάμεηο γηα ηηο Ζ.Π.Α. θαη ην ΝΑΣΟ θαζψο νη πεξηβαιινληηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ Πξσηνθφιινπ Η δελ έρνπλ εθαξκνζηεί απφ θάπνην Γηεζλέο Γηθαζηήξην θαη νη 

Ζ.Π.Α. δελ έρνπλ επηθπξψζεη ην Πξσηφθνιιν Η.  

Αθαζφξηζηνη νη φξνη ηεο ζνβαξήο, εθηεηακκέλεο θαη καθξνπξφζεζκεο βιάβεο. 

Σν Γηεζλέο Γηθαζηήξην δελ έιαβε ππφςελ ην άξζξν 56 ην νπνίν πξνζηαηεχεη  «ηα 

έξγα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο δπλάκεηο….» 

Αλ θαη ην άξζξν 52 ηνπ Πξσηνθφιινπ Η απαγνξεχεη ηηο επηζέζεηο θαηά πνιηηηθψλ 
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αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ζηφρσλ, νη Ζ.Π.Α. ιεηηνχξγεζαλ επηιεθηηθά 

θαη κε δηάθξηζε επηθαιψληαο ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ην νπνίν επηηξέπεη 

ηηο επηζέζεηο ζε «απηά ηα αληηθείκελα ηα νπνία απφ ηη θχζε ηνπο ζπκβάιινπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηε ζηξαηησηηθή δξάζε ζπλνιηθήο ή κεξηθήο 

θαηαζηξνθήο……θαζψο παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζηξαηησηηθφ πιενλέθηεκα». 

Ζ Γηνπγθνζιαβία παξαβίαζε απζηεξά ηνπο θαλφλεο ηνπ Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ πνπ 

αθνξνχλ ην δήηεκα ηεο γελνθηνλίαο αιιά θαη άιισλ παξαβηάζεσλ ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ. 
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Κεθάλαιο 5: ςμπεπάζμαηα 

5.1 Διζαγυγή 

 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα αλαδείμεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαζθφπεζε νιφθιεξεο ηεο έξεπλαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

δπζθνιία αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ κεζνδνινγηθά 

θαη ζεζκηθά φζν θαη ηελ απνηπρία πξνζηαζίαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξά ζηηο αδπλακίεο 

πξφβιεςεο ησλ καθξνρξφλησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιέκνπ. Ζ έξεπλα 

ζηεξίρζεθε ζε δχν πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο φπσο απηή ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ 

(1991) θαη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (1999). ηε ηέινο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δίδνληαη 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

5.2 ςμπεπάζμαηα 

 

Μεξηθνί επηζηήκνλεο θάλνπλ ιφγν γηα κεγάια πνζνζηά πνιπππξεληθψλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιινη γηα πςειά πνζνζηά πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο. Γηα 

θάπνηνπο άιινπο, ηα ζηνηρεία ησλ ζπγθεληξψζεησλ ησλ επηβιαβψλ νπζηψλ πνπ 

βξέζεθαλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ δελ ππήξμαλ επαξθή αλ θαη νη πξνζπάζεηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ππήξμαλ ζεκαληηθέο. Δπηπιένλ, νη 

καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ππήξμαλ αβέβαηεο θαη αζαθείο θαζψο γηα πνιιά ρξφληα ην 

δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο δελ απαζρφιεζε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

Δπηπιένλ, ε επηζηεκνληθή άπνςε ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο αληαλαθιά ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηα θελά πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην, ζηελ έιιεηςε αζηπλφκεπζεο 

ελ θαηξψ εηξήλεο αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα 

έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ. Δίλαη γεγνλφο παξφια απηά, φηη ην δήηεκα ηεο αζηπλφκεπζεο 

απνηειεί δχζθνιε έσο αθαηφξζσηε δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα, αθφκα θαη αλ ζηφρνη 

ησλ αληηπάισλ απνηεινχλ κφλν θπβεξλεηηθέο ππνδνκέο, νη απψιεηεο είλαη 

αλαπφθεπθηεο θαη ε δηάρπζε νπζηψλ ζηελ αηκφζθαηξα αλακθίβνιε. 
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Παξάιιεια, νξηζκέλνη επηζηήκνλεο, ζεσξνχλ φηη δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ 

πιήξσο νη ζπλέπεηεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Οη αξρηθέο ηηκέο ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ελ θαηξψ εηξήλεο θαη νθείινληαη ζηνλ 

ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο είλαη δχζθνιν λα ζπγθξηζνχλ κε ηα ζηνηρεία 

ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη κεηά ηε ξήςε 

ηνπ απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ.  

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ελ θαηξψ πνιέκνπ ην δήηεκα 

θαζίζηαηαη αθφκα πην πεξίπινθν έσο αδχλαην. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

αζαθείο δηαηάμεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα 

έλνπιεο ζχγθξνπζεο θαη θαζίζηαληαη αλεπαξθείο θαη ειιεηπείο αθνχ ζηα 

ζηξαηησηηθά εγρεηξίδηα δελ πεξηιακβάλνληαη εθείλα ηα κέηξα ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ πθίζηαηαη ην πεξηβάιινλ ζε καθξνπξφζεζκεο ρξνληθέο πεξηφδνπο.  

Αλαπάληεηα εξσηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην 

πεξηβάιινλ απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ. Σν δήηεκα νθείιεηαη θπξίσο ζηηο 

ζεζκηθέο αδπλακίεο ηνπ Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ θαζψο ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ 

ηίζεηαη  αθνξά ην θαηά πφζν ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην δηέζεηε ηε δηθαηνδνζία λα 

εγθξίλεη ηελ παξαβίαζε ηνπ λφκνπ, ησλ πνιεκηθψλ θαλφλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ. Σα  εξσηήκαηα γηα ην αλ ηειηθά ε Γηνπγθνζιαβία θέξεη ηελ 

επζχλε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ή ην ΝΑΣΟ παξακέλνπλ αλαπάληεηα.  

 

5.3 Αδςναμίερ 

 

Οη πξνζπάζεηεο αμηνιφγεζεο απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο εμαηηίαο ησλ αλεπαξθψλ 

κεζνδνινγηθψλ θαη ζεζκηθψλ εξγαιείσλ. Παξάιιεια, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αλάθακςεο ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη είλαη ηδηαίηεξα πςειφ θαη ην επσκίδεηαη πάληα 

ν αδχλακνο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ φπνπ ε Δπξψπε 

θιήζεθε λα θαιχςεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ χζηεξα απφ ηε ιήμε ησλ 

βνκβαξδηζκψλ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ησλ Ζ.Π.Α., ε έιιεηςε πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ εκπεηξνγλσκφλσλ κε εμεηδίθεπζε ζηα δεηήκαηα 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε δεηήκαηα πνιέκνπ εληείλεη ην πξφβιεκα ησλ 
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καθξνρξφλησλ θαη αβέβαησλ επηπηψζεσλ κε απνηέιεζκα ε θαηάζηαζε λα παξακέλεη 

ζηάζηκε. 

 

5.4 Θέμαηα για πεπαιηέπυ έπεςνα 

 

Τπάξρεη ε άπνςε πνπ ζεσξεί φηη ν πφιεκνο ελδέρεηαη λα πξνβεί απνηειεζκαηηθφο θαη 

κε ζεηηθέο ζπλέπεηεο έηζη ψζηε λα παξακείλνπλ ηα άηνκα ελφο θξάηνπο εληφο ησλ 

παξαγσγηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε αθνξά ην θαηά πφζν είλαη εζηθφο έλαο πφιεκνο ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ 

φζν θαη γηα ηνλ άλζξσπν;  

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ ηνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάζηεθε ε ρξήζε ηνπ 

απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ ηφζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Πεξζηθνχ φζν θαη ηνπ 

πνιέκνπ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη αθνξά ην θαηά πφζν 

κπνξεί κηα λέα χκβαζε θαηά ηεο απαγφξεπζεο ρξήζεο ησλ ππξεληθψλ φπισλ λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη θαηά πφζν νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζα ήηαλ ρξήζηκεο λα αμηνινγήζνπλ ηα πνιπάξηζκα δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηε δπζθνιία αμηνιφγεζεο (ζεζκηθά θαη 

κεζνδνινγηθά); Πφζν κπνξεί λα εμηνζνξξνπήζεη ην Γίθαην ηνπ Πνιέκνπ πνπ 

επεξεάδεη ην πεξηβάιινλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ; Μηα λέα 

Γηάζθεςε θαηά ηεο νηθνθηνλίαο αληίζηνηρε ηεο γελνθηνλίαο θαηά πφζν απνηειεί κηα 

ηνικεξή πνξζέγγηζε;  

Καηά πφζν έρεη επηηεπρζεί ε πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο κέζσ ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ζπλεξγαζίαο; Καηά πφζν ζα κπνξνχζε κηα λέα χκβαζε λα 

πξνζηαηέςεη ηηο πςεινχο ζεκαζίαο πεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έλνπισλ 

ζπξξάμεσλ θαζψο θαη ε απαγφξεπζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελ θαηξψ 

εηξήλεο; Πψο ζα κπνξνχζε ην αλαπνηειεζκαηηθφ δίθαην ηνπ πνιέκνπ ην νπνίν έρεη 

επηθεληξσζεί θπξίσο ζηα δεηήκαηα γελνθηνλίαο θαη φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο λα 

δηαρεηξηζηεί ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα πςίζηεο ζεκαζίαο; Καηά πφζν ην 

απεκπινπηηζκέλν νπξάλην ζεσξείηαη απάλζξσπν φπιν; 
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Δίλαη επηπιένλ γεγνλφο φηη ε Γηεζλήο Κνηλφηεηα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη νη 

εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο πξνθαινχλ εζσηεξηθή αζηάζεηα ηνπ θξάησλ. Σν εξψηεκα 

πνπ γελάηαη αθνξά ην θαηά πφζν ε εμσηεξηθή επέκβαζε απνβαίλεη απνηειεζκαηηθή 

λα ιχζεη ηηο εζλνηηθέο δηαθνξέο δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνζφβνπ ε 

επέκβαζε ζηάζεθε θαηαζηξνθηθή γηα ην πεξηβάιινλ; Πνηεο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ ψζηε λα θαζνξηζηνχλ νη ζεκηθέο δηαηάμεηο θαη ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία 

ζε παγθφζκην επίπεδν; Αλ θαη ε δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ πξνζηαζία, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλάθακςε, εληνχηνηο νη πξνζπάζεηεο απηέο 

είλαη αλαγθαίν λα εληζρπζνχλ πεξαηηέξσ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ άκεζνπ 

απνδεθηή πνπ είλαη ν άλζξσπνο. 

 



114 

 

Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ 

1. Austin, J., & Bruch, C. E. (2000). The environmental consequences of war: 

legal, economic, and scientific perspectives. (J. E. Austin & C E Bruch, Eds.) 

(p. 691). Cambridge University Press. Balkans, U., & Force, T. (1999). The 

potential effects on human health and the environment arising from possible 

use of depleted uranium during the 1999 Kosovo conflict. A preliminary 

assessment. October, (October), 1-76. 

2. Bem, H., & Bou-Rabee, F. (2004). Environmental and health consequences of 

depleted uranium use in the 1991 Gulf War. Environment international, 30(1), 

123-34.  

3. Bertell, R. (2006). Depleted uranium: all the questions about DU and Gulf 

War syndrome are not yet answered. International journal of health services 

planning administration evaluation, 36(3), 503-520. 

4. Biswas, A K. (2000). Scientific Assessment of the Long-Term Environmental 

Consequences of War. In J. E. Austin & C E Bruch (Eds.), The environmental 

consequences of war Legal economic and scientific perspectives (pp. 303-

315). Cambridge University Press. 

5. El-Baz, F. (2004). Environmental Impacts of Gulf War. Iraq, 3, 107-117. 

6. Esposito, M., Polić, P., Bartolomei, P., Benzi, V., Martellini V, Cvetković, O., 

Damjanov, V., et al. (2002). Survey of natural and anthropogenic radioactivity 

in environmental samples from Yugoslavia. Journal of environmental 

radioactivity, 61(3), 271-82.  

7. Gerges, M. (1993). On the impacts of the 1991 Gulf War on the environment 

of the region: General observations. Marine Pollution Bulletin, 27(June 1991), 

305-314.  

8. Husain, T. (1998). Terrestrial and atmospheric environment during and after 

the Gulf War. Environment International, 24(1-2), 189-196. Ignatieff, M. 

(1999). The Virtual Commander. The New Yorker (pp. 30-36). 

9. International, G. C. (1998). An Environmental Assessment of Kuwait seven 

years after the Gulf War. Green Cross International Geneva Switzerland and 

Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences Kuwait. 

10. Klánová, J., Kohoutek, J., Kostrhounová, R., & Holoubek, I. (2007). Are the 

residents of former Yugoslavia still exposed to elevated PCB levels due to the 

Balkan wars? Part 1: Air sampling in Croatia, Serbia, Bosnia and 

Herzegovina. Environment international, 33(6), 719-26.  

11. Schmitt, M. (1996). Green War:An assessement of the Environmental Law of 

International Coflict (p. 223). 

12. Modak, P., & Biswas, Asit K. (1999). Conducting Environmental Impact 

Assessment in Developing Countries (pp. 1-278). New York: The United 

Nations University Press. 



115 

 

13. Nations, U., & Programme, E. (2004). From Conflict to Sustainable 

Development Assessment and Clean-up United Nations Environment 

Programme. Environment (Vol. DEP-0523-G, pp. 6-55). Switzerland: United 

Nations University Press.  

14. Nations, U., & Programme, E. (2005). Assessment of Environmental “Hot 

Spots” in Iraq United Nations Environment Programme. Production (Vol. 

755, pp. 8-163). Switzerland: United Nations University Press.  

15. Omar, S. A. S. E. A. (2000). The Gulf War Impact on the Terrestrial 

Environment of Kuwait: An Overview. In J. E. Austin & C E Bruch (Eds.), 

The environmental consequences of war Legal economic and scientific 

perspectives (pp. 316-337). Cambridge University Press. 

16. Poonian, C. (2003). The effects of the 1991 Gulf War on the marine and 

coastal environment of the Arabian Gulf :  Impact, recovery and future 

prospects. Management, 44. 

17. Price, A. R. G. (1998). Impact of the 1991 Gulf War on the coastal 

environment and ecosystems: Current status and future prospects. 

Environment International, 24(1-2), 91-96.  

18. Proctor, S. P., Heaton, K. J., Heeren, T., & White, R. F. (2006). Effects of 

sarin and cyclosarin exposure during the 1991 Gulf War on neurobehavioral 

functioning in US army veterans. Neurotoxicology, 27(6), 9-931.  

19. Settlements, H. (1999). Kosovo Conflict Consequences for the Environment. 

Environment (Vol. ISBN 92-80, pp. 3-104). Switzerland: United Nations 

Environmental Programme Centre for Human Settlements (Habitat).  

20. Shaw, K. (2004). APA Research Paper (Shaw). Language, 1-9. 

21. Squibb, K. S., & McDiarmid, M. a. (2006). Depleted uranium exposure and 

health effects in Gulf War veterans. Philosophical transactions of the Royal 

Society of London. Series B, Biological sciences, 361(1468), 639-48.  

22. Tarasofsky, R. G. (2000). Protecting Specially Important Areas during 

International Armed Conflict: A Critique of the IUCN Draft Convention on 

the Prohibition of Hostile Military Activities in Protected Areas. In J. E. 

Austin & C E Bruch (Eds.), The Environmental Consequences of War Legal 

Economic and Scientific Perspectives (pp. 567-578). Cambridge University 

Press. 

23. UNEP. (2003). Environment in Iraq: UNEP Progress Report. Environment 

(pp. 2-38). Switzerland: United Nations Environmental Porgramme. 

24. UNEP. (2009). Protecting the Environment during Armed Conflict An 

Inventory and Analysis of International Law. Conflict (p. 88). 

25. UNEP, A. (2007). Post-Conflict Environmental Assessment. Nairobi: United 

Nations Environment Programme. Nairobi, KENYA: United Nations 

Environmental Porgramme.  

26. Van, S. (1997). Guide to Methods for Students of Political Science. (C. 

Paperbacks, Ed.)Political Science (p. 144). New York: Cornell University 

Press. 



116 

 

27. Westing. (1997). Environmental Protection from Wartime Damage: The Role 

of International Law (p. 20). Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 

28. Westing, A H. (1992). Protected Natural Areas and the Military. 

Environmental Conservation (Vol. 19, pp. 343-348). 

29. Westing, Arthur H. (1984). Environmental warfare: a technical, legal, and 

policy appraisal (p. 261). Taylor & Francis. 

30. Sadiq.  (1993). The Gulf War Aftermath. An Environmental Tragedy (Vol.4), 

1-253  



117 

 

Παπάπηημα 

Πςπηνικά Όπλα 

  Ο ηζρπξηζκφο φηη δηάθνξεο κνξθέο ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ εκθαλίζηεθαλ 

γηα πξψηε θνξά ζηελ αξραηφηεηα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ηζηνξία ησλ πνιεκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πξηλ ηνλ 20
ν
 αηψλα δελ επαιεζεχεηαη. Απνηειεί απζηεξά πξντφλ 

αλαθάιπςεο ηεο αηνκηθήο βφκβαο δηφηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ρσξίο 

ηελ ζχγρξνλε κεραληθή θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1940. Ζ αηνκηθή βφκβα εκθαλίζηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β‟ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, θαζφηη είρε δηαξξεχζεη φηη ε 

Ναδηζηηθή Γεξκαλία θαηαζθεχαδε αηνκηθέο βφκβεο. Ζ Γεξκαλία, είρε παξαδνζεί ζηνλ 

Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν πνιχ πξηλ πέζεη ε πξψηε αηνκηθή βφκβα. Ζ  Ηαπσλία, ην 1945 

παξαδίδεηαη νινθιεξσηηθά ζηνλ πφιεκν  κε ηελ ξήςε ηεο πξψηεο αηνκηθήο βφκβαο 

ζηε Υηξνζίκα θαη ην Ναγθαζάθη ζηηο 6 θαη 9 Απγνχζηνπ αληίζηνηρα. Σα ππξεληθά 

φπια, φπσο θαη ηα ζπκβαηηθά, πξνθαινχλ βιάβεο φηαλ εθξήγλπληαη. Αλεμαξηήησο αλ 

πεηπραίλνπλ ην ζηφρν ηνπο, ζεσξνχληαη βφκβεο. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζε έλα 

ζπκβαηηθφ θαη ζε έλα φπιν καδηθήο θαηαζηξνθήο επίθεηηαη ζην φηη νη εθξήμεηο ζηα 

ζπκβαηηθά φπια πξνθαινχληαη απφ αηνκηθέο αληηδξάζεηο. Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

απειεπζέξσζεο αηνκηθήο ελέξγεηαο ησλ ππξεληθψλ φπισλ ζε ζρέζε κε ηα 

ζπκβαηηθά, ηα ππξεληθά, παξάγνπλ αλά κνλάδα πιηθνχ, ρηιηάδεο αθφκα θαη 

εθαηνκκχξηα θνξέο πεξηζζφηεξε δχλακε απφ φηη ηα ζπκβαηηθά φπια.  

Γηα ηελ  θαηαζθεπή κηαο ππξεληθήο βφκβαο, απαηηνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο 

ζράζηκνπ πιηθνχ γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη. Σν παξαπάλσ, απνηέιεζε  

πξφθιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ φπνπ θαηαζθεπάζηεθαλ νη 

πξψηεο αηνκηθέο βφκβεο θαη  πνπ απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εκπφδην κέρξη 

ζήκεξα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απνηειεί ην πην δχζθνιν κέξνο  ηεο ζπλνιηθήο 

δηαδηθαζίαο ηεο απφ κεραληθήο απφςεσο θαη ηνλ κνλαδηθφ θαη βαζηθφ παξάγνληα 

ζηελ απνηξνπή θαηαζθεπήο ελφο λένπ απφ ηξνκνθξάηεο. Οη ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο, δελ δηαζέηνπλ απαξαίηεηα ηηο βηνκεραληθέο ππνδνκέο ή ηηο 

επηζηεκνληθέο ηθαλφηεηεο ψζηε λα παξάγνπλ ζράζηκν πιηθφ. Ζ παξαγσγή ζράζηκνπ 

πιηθνχ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξαγσγή θαζαξνχ  U-235  απφ θαζαξφ 

κεηάιιεπκα νπξαλίνπ πνπ απνηειεί ην 99% ηνπ U-238 ή ηελ  δεκηνπξγία θαζαξνχ 

Pu-239 (νπξαλίνπ). Ζ δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ ηνπ νπξαλίνπ U 235 απφ ην U 238 
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έηζη ψζηε ην νπξάλην 235 λα είλαη επαξθψο ακηγέο γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζε κηα αηνκηθή 

βφκβα, νλνκάδεηαη εμπλοςηιζμόρ. Όζν πην ακηγέο είλαη ην νπξάλην 235, ηφζν ε 

αλάγθε γηα παξαγσγή βφκβαο κεηψλεηαη.  Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, νη Ζ.Π.Α., ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ ιεγφκελνπ δηαρσξηζκνχ 

ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ ηζνηφπσλ. Παξφια απηά, ε πξνζπάζεηα απηή κεηά ηνλ 

πφιεκν εγθαηαιείθζεθε. ήκεξα, ππάξρνπλ δχν  βαζηθέο κέζνδνη, νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ ην Πξφγξακκα Ππξεληθήο Βφκβαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ 

ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ νπξαλίνπ  235: ε διάσςζη 

αεπίυν απφ ηελ θαη ε δηαδηθαζία ρξήζεο εηδηθψλ κεραλψλ, ησλ ιεγφκελσλ 

θςγόκενηπυν απφ ηελ άιιε. Καη νη δχν δηαδηθαζίεο, δηαρσξίδνπλ ην  235 αέξην απφ ην 

ειαθξψο βαξχηεξν 238 αέξην. Παξφια απηά, ε θπγφθεληξνο δηαδηθαζία είλαη πην 

νηθνλνκηθή θαη απνηειεζκαηηθή εθηνπίδνληαο ζηαδηαθά ηελ δηάρπζε αεξίσλ. Ζ 

θπγφθεληξνο, απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί γλψζε πςειήο ηερλνινγίαο, 

θαζψο νη ρηιηάδεο θπγφθεληξνη πνπ απαηηνχληαη γηα λα παξαρζνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

πξνο ρξήζε ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ νπξαλίνπ 235, πεξηζηξέθνληαη ζε πνιχ πςειέο 

ηαρχηεηεο. Ο εκπινπηηζκφο ηνπ νπξαλίνπ απαηηεί ηνπιάρηζηνλ ηνλ 20%  γηα ηε 

δεκηνπξγία ππξεληθνχ φπινπ αιιά ην νπξάλην 235 ζπλήζσο εκπινπηίδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ ζην 85-90%. Σν νπξάλην πνπ εκπινπηίδεηαη κε 20% νπξάλην 235, 

νλνκάδεηαη ςτηλώρ εμπλοςηιζμένο οςπάνιο.  Σν νπξάλην πνπ έρεη εκπινπηηζηεί ζε 

πνζνζηφ 85-90% κε νπξάλην 235, νλνκάδεηαη οπλικό οςπάνιο. Δλ αληηζέζεη κε ην 

νπξάλην, ε παξαγσγή ηνπ πλοςηυνίος  απνηειεί επθνιφηεξε δηαδηθαζία. Σν 

πινπηψλην δεκηνπξγείηαη, φηαλ ην νπξάλην 235 «αηρκαισηίδεη» δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξα αθφκα λεηξφληα ελψ κεηαηξέπεηαη ζε πινπηψλην 239, έλα απφ ηα 15 

ηζφηνπα ηνπ πινπησλίνπ. Σν πινπηψλην πνπ παξάγεηαη ζε έλαλ αληηδξαζηήξα, πξέπεη 

λα δηαρσξηζηεί απφ άιια ηνμηθά απφβιεηα, πνιιά απφ ηα νπνία πεξηέρνπλ πςειά 

πνζνζηά ξαδηελέξγεηαο θαη είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλα. Ζ δηαδηθαζία απηή 

επηηπγράλεηαη κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ ήδε ρξεζηκνπνηεκέλσλ ππξεληθψλ θαπζίκσλ 

απφ ηνλ αληηδξαζηήξα. Οη ξάβδνη απηνί ησλ θαπζίκσλ, απνζηέιινληαη ζε κηα 

θαηλνχξγηα κνλάδα επεμεξγαζίαο φπνπ θαη ηεκαρίδνληαη ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα. ηε 

ζπλέρεηα, κηα ζεηξά ρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ, δηαρσξίδεη ην πινπηψλην απφ ηα ηνμηθά 

απφβιεηα θαη ηηο ξάβδνπο θαπζίκσλ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία, πξαγκαηνπνηείηαη 

θάησ απφ αζθαιείο ζπλζήθεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ ηζρπξή ζσξάθηζε ηνπ κφιπβδνπ. 
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Σέινο ην πινπηψλην κεηψλεηαη ζε κνξθή κεηάιινπ θαη ζε απηή ηε κνξθή είλαη έηνηκν 

γηα ρξήζε σο ππξεληθφ φπιν. 

χκθσλα κε ην ζρέδην Μαλράηαλ, ππάξρνπλ δχν ήδε φπισλ : ε βφκβα ηχπνπ φπιν 

θαη ε βφκβα ηχπνπ θαηάξξεπζεο. Οη φξνη απηνί αλαθέξνληαη ζην πψο νη βφκβεο 

πξνθαινχλ κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε κέζα ζε έλα ππξεληθφ πιηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ 

θαηαιήγεη ζε έθξεμε. Τπάξρνπλ δχν είδε βνκβψλ δηάζπαζεο εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νπξαλίνπ 235 θαη ηνπ πινπησλίνπ. ε κηα νπιν-

ππξνδνηνχκελε βφκβα, έλα κηθξφ πνζνζηφ νπξαλίνπ 235 «βνκβαξδίδεηαη» 

θπξηνιεθηηθά απφ κηα ζπζθεπή ηχπνπ φπιν, θάησ απφ έλα ζσιήλα, κέζα ζε κηα 

ηεξάζηηα κάδα νπξαλίνπ 235. Όηαλ ζπκβεί ην παξαπάλσ, ε ππνθξίζηκε κάδα 

κεηαηξέπεηαη ζε ππεξθξίζηκε, μεθηλά ε αληίδξαζε ζράζεο θαη ηειηθά ε έθξεμε ηεο 

βφκβαο. Σέηνηνπ είδνπο βφκβα ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Υηξνζίκα. Παξφια απηά ε 

παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ πθίζηαηαη θαη γηα ην πινπηψλην θαζψο νη επηζηήκνλεο 

κέρξη ην 1944 νλφκαδαλ απηφκαηε ζχληεμε ηελ ηάζε ησλ αηφκσλ λα δηαζπψληαη 

κφλα ηνπο παξφιν πνπ ε ηαρχηεηα ηεο  δηάζπαζήο ηνπο δελ είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε 

λα πξνθαιέζνπλ κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε ρσξίο θακηά εμσηεξηθή παξέκβαζε. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεη ν ηζηνξηθφο Ρίηζαξλη Ρφνπληο «ε πξνζπάζεηα 

ζπγθέληξσζεο δχν θνκκαηηψλ πινπησλίνπ καδί δελ ζα επέθεξαλ θακία έθξεμε. Σν 

πξφβιεκα ηεο πεγαίαο έθξεμεο δελ πξνθχπηεη απφ ην πινπηψλην 239 αιιά απφ ην 

ηζφηνπν ηνπ πινπησλίνπ 240. Καη ηα δχν απηά ηζφηνπα ζρεκαηίδνληαη ζε ππξεληθνχο 

αληηδξαζηήξεο θαη γηα πνιιαπινχο ιφγνπο ν δηαρσξηζκφο ηνπο απνηειεί δχζθνιε 

πξαθηηθή. Δπηπιένλ, γηα ηε δεκηνπξγία ππεξθξίζηκεο κάδαο πινπησλίνπ απαηηείηαη ε 

ζπκπίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο ππνθξίζηκνπ ζηνηρείνπ κε ηεξάζηηα 

ηαρχηεηα πνπ νλνκάδεηαη καηάππεςζη. Οη εθξεθηηθέο χιεο απαηηείηαη λα είλαη 

αθξηβψο βαζκνλνκεκέλεο έηζη ψζηε ην ηεξάζηην θαηεπζπλφκελν  θχκα πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί λα ζπκπηέζεη ηελ ππνθξηηηθή κάδα ηνπ πινπησλίνπ ζε ζεκείν λα 

γίλεηαη ηφζν ππθλφ ψζηε λα θηάζεη ζηελ ππεξθξίζηκε  κάδα θαη  πξαγκαηνπνηείηαη 

ππξεληθή έθξεμε. Ο ηχπνο ηεο βφκβαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηή ηε κέζνδν 

απνηειεί ηελ βφκβα ηχπνπ καηάππεςζηρ θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γλψξηζκα είλαη ε 

πνιππινθφηεηά ηεο ζρέζε κε ηελ βφκβα ηχπνπ όπλος. Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο 

ηνπ ζρεδίνπ Μαλράηαλ νη επηζηήκνλεο απνθάζηζαλ φηη δελ ήηαλ απαξαίηεην λα 

επηρεηξήζνπλ λα δνθηκάζνπλ ηελ βφκβα νπξαλίνπ ηχπνπ φπιν πξηλ ηε 
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ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα πνιεκηθή επηρείξεζε αιιά ηελ βφκβα θαηάξξεπζεο 

πινπησλίνπ. Ζ πξψηε ξίςε βφκβαο ζηελ ηζηνξία πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1945 ζην Αιακνγθφξλην ηνπ Νένπ Μεμηθνχ. Ζ έθξεμε πξνθάιεζε έθξεμε κεγέζνπο 

δεθανθηψ(18) κεγαηφλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ζε 18,000 ηφλνπο ηξηληηξνηνινπφιεο. 

Παξφκνηα βφκβα πινπησλίνπ θαηέπεζε ζην Ναγθαζάθη.  

Απφ ηελ άιιε, νη βφκβεο ζχληεμεο ή νη ιεγφκελεο ζεξκνππξεληθέο βφκβεο ή βφκβεο 

ζχληεμεο ζεσξνχληαη πνιχ ηζρπξφηεξεο θαη πεξίπινθεο ζηελ θαηαζθεπή ζε ζρέζε κε 

ηηο βφκβεο δηάζπαζεο. Δθηφο ηνπ φηη απνηεινχληαη απφ δηάθνξα ππξεληθά πιηθά, 

εκπεξηέρνπλ θαη κε-ππξεληθά ηκήκαηα φπσο κπαηαξίεο, θαιψδηα, ππθλσηέο, 

ππξνθξνηεηέο αζθάιεηαο. Ζ πξψηε ζεξκνππξεληθή ζπζθεπή πνπ δνθηκάζηεθε γηα 

πξψηε θνξά δχγηδε πάλσ απφ εμήληα (60) ηφλνπο θαη εμεξξάγε κε δχλακε δέθα 

εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ηξηληηξνηνινπφιεο. Με άιια ιφγηα, ππήξμε 500 θνξέο πην 

ηζρπξή απφ φηη ε δνθηκή ηεο  πξψηεο βφκβαο δηάζπαζεο θαη νρηαθφζηεο θνξέο (800) 

ηζρπξφηεξε απφ απηή πνπ θαηάζηξεςε ηε Υηξνζίκα. Οιφθιεξν ην θνξαιιηνγελέο 

λεζί ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δνθηκέο θπξηνιεθηηθά 

εμαθαλίζηεθε. Όπσο είρε δειψζεη ραξαθηεξηζηηθά ν αξρεγφο ησλ ζπκκαρηθψλ 

δπλάκεσλ ζηελ Δπξψπε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ  θαη 

πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α. Άτδελραφπεξ «ν πφιεκνο δελ έρεη απνιχησο θακία ινγηθή» 

επηρεηξψληαο λα ηνλίζεη ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθηθήο δξάζεο ησλ ζεξκνππξεληθψλ 

φπισλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα ζπληξίςνπλ φιε ηελ πνιηηηζκέλε δσή πάλσ ζηνλ 

πιαλήηε. Ζ ηζρπξφηεξε έθξεμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ απφ ηνλ άλζξσπν 

ππήξμε ε δνθηκή απφ νβηεηηθνχο ην 1961. Ζ δχλακή ηεο μεπεξλνχζε ηνπο πελήληα-

νθηψ(58) κεγαηφλνπο, δειαδή 58 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ηξηληηξνηνινπφιεο. Σν 

κέγεζφο ηεο αλαινγνχζε κε απηφ ηεο αηνκηθήο βφκβαο πνπ θαηάζηξεςε ηελ πφιε ηεο 

Υηξνζίκα κε δχλακε δψδεθα(12) θηινηφλσλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1945.  

Ζ ελέξγεηα πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηηο ππξεληθέο εθξήμεηο, είηε απφ ηελ ππξεληθή 

ζράζε είηε απφ ηελ ζχληεμε εκθαλίδεηαη είηε κε ηε κνξθή έθξεμεο, είηε σο 

θξνπζηηθφ θχκα αιιά θαη κε ηελ κνξθή ζεξκφηεηαο. Σα παξαπάλσ, είλαη ηθαλά λα 

ζθνηψζνπλ αλζξψπνπο, λα θαηαζηξέςνπλ πιηθά αληηθείκελα φπσο γέθπξεο ή θηίξηα 

φπσο ηα ζπκβαηηθά φπια ζε κεγαιχηεξε φκσο θιίκαθα. Παξφια απηά, νη ππξεληθέο 

απηέο εθξήμεηο εθπέκπνπλ κφλν ην δεθαπέληε(15) ηνηο εθαηφ ζε κνξθή ξαδηελέξγεηαο. 

Κάπνηα απφ ηελ ελέξγεηα πνπ δηαρέεηαη ηελ ψξα ηεο έθξεμεο κε ηε κνξθή «γάκκα» 
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θαη ηε κνξθή λεηξνλίσλ. Ζ ππφινηπε δηαρέεηαη απφ ξαδηελεξγά αληηθείκελα κέζσ ηεο 

επίδξαζεο ηεο ξαδηελεξγήο έθξεμεο. Με ηνλ έλα ηξφπν ή ηνλ άιιν, ε ξαδηελέξγεηα 

πξνθαιεί βιάβεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία, αιιά αθφκα θαη λα ζθνηψζεη ζε δηάζηεκα 

εκεξψλ, εβδνκάδσλ, κελψλ αθφκε θαη ρξφλσλ κεηά ηελ εθπνκπή ηεο. ε αληίζεζε κε 

ηελ θαηαζηξνθηθή δξάζε ηεο αηνκηθήο βφκβαο ζηε Υηξνζίκα θαη ην Ναγθαζάθη, ην 

επνλνκαδφκελν ξαδηελεξγφ φπιν ή βφκβα λεηξνλίνπ, δηαρέεη ηελ κηζή ελέξγεηα ζε 

κνξθή ξαδηελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ αηνκηθή βφκβα θαη απηφ δηθαηνινγείηαη 

εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο  θαη ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ ελέξγεηαο πνπ 

απειεπζεξψλεη. Με ηελ κνξθή ζεξκφηεηαο θαη έθξεμεο, ε βφκβα λεηξνλίνπ πξνθαιεί 

θαηαζηξνθέο ζε ζπίηηα θαη άιιεο θαηαζθεπέο κφλν ζε αθηίλα κεξηθψλ εθαηνληάδσλ 

γηαξδψλ απφ ην ζεκείν φπνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε έθξεμε. Ο θίλδπλνο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλνο, θαζψο κηα βφκβα λεηξνλίνπ κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί ζηε ρξήζε ελαληίνλ δεμακελψλ πεδηθνχ αιιά λα κελ επεξεάζεη 

θαηνηθήζηκεο πεξηνρέο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ, νη Ζ.Π.Α. αλέπηπμαλ ηελ ρξήζε ηεο βφκβαο λεηξνλίνπ ψζηε λα ειέγρνπλ ην 

ηζρπξφ πιενλέθηεκα ησλ νβηεηηθψλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο ζην πιαίζην ησλ 

ζπκβαηηθψλ ζσξαθηζκέλσλ δπλάκεσλ. θνπφο, ππήξμε ε απνηξνπή ησλ νβηεηηθψλ 

απφ ηηο ζπκβαηηθέο δπλάκεηο, ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ ην ζάλαην ζε θνληηλνχο ακάρνπο 

αιιά νχηε θαη λα θαηαζηξέςνπλ ηελ πεξηνρή φπνπ νη Ζ.Π.Α. θαη ην ΝΑΣΟ 

επηρεηξνχζαλ λα πξνζηαηέςνπλ.  χκθσλα κε ην ζηξαηησηηθφ δφγκα, ε βφκβα 

λεηξνλίνπ ζεσξείηαη ηαθηηθφ φπιν πνπ ζεκαίλεη φηη απνηειεί έλα κηθξφ φπιν κε 

πεξηνξηζκέλε θαηαζηξνθηθή δχλακε ζρεδηαζκέλν γηα ην πεδίν ηεο κάρεο. 

 Πξφθεηηαη γηα έλα ακθηιεγφκελν ζεκείν θαζψο ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί 

απφ ηε κηα, φηη ε βφκβα λεηξνλίνπ δελ απνηειεί φπιν καδηθήο θαηαζηξνθήο  θαη απφ 

ηελ άιιε, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε βφκβα λεηξνλίνπ απνηειεί φπιν ζχληεμεο, απηφ ζα 

κπνξνχζε λα  απνηειέζεη έλα ηζρπξφ επηρείξεκα. Σα πεξηζζφηεξα φπια καδηθήο 

θαηαζηξνθήο, αθξηβψο επεηδή έρνπλ θαηαζθεπαζζεί γηα λα πξνθαινχλ βιάβεο 

κεγάιεο θιίκαθαο, είλαη γλσζηά θαη σο ζηπαηηγικά όπλα. Παξφια απηά, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο έρνπλ απνθηήζεη  πην επξεία έλλνηα θαη 

ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν ζηηο Γηεζλείο πλζήθεο, ηα ζηξαηεγηθά ππξεληθά 

φπια έρνπλ θαζηεξσζεί σο φπια ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θηάλνπλ ζην 

ζηφρν ηνπο ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 5,500  ρηιηφκεηξα απφ ηε ρψξα πνπ ηα 
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ππξνδνηεί. Αλ ην δεη θαλείο φκσο απφ ηελ άιιν θάζκα, έλα ξαδηελεξγφ φπιν δελ 

απνηειεί ππξεληθφ φπιν αιιά ρξεζηκνπνηεί ξαδηελεξγά πιηθά γηα πξνθαιέζεη βιάβεο. 

Ζ επνλνκαδφκελε «βξψκηθε βφκβα» απνηειεί έλα ζπκβαηηθφ εθξεθηηθφ πνπ 

ζπλδπάδεηαη κε ξαδηελεξγφ πιηθφ. Όηαλ ε βφκβα εθξήγλπηαη, δηαρέεη ξαδηελεξγά 

πιηθά  κνιχλνληαο θάζε πεξηνρή ζηελ νπνία θηάλνπλ ηα πιηθά απηά. Σα ξαδηελεξγά 

φπια, πξνθαινχλ ηνλ θφβν θαη απνηεινχλ φπια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πηζαλψο 

ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο κηαο θαη ε ρξήζε ηνπο δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο. Σα 

«επράξηζηα» λέα ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο φηη ηα πιηθά ηα 

νπνία θαη θαζηζηνχλ ηελ βφκβα πην απνηειεζκαηηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

αλαιψζηκα θαχζηκα απφ έλαλ αηνκηθφ αληηδξαζηήξα είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξά γηα 

ηνπο ηξνκνθξάηεο ζην λα ηα απνθηήζνπλ. 


