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Σύκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο Wall Street Journal [1], πνπ επηθαιείην δειώζεηο
αλώηαησλ Ακεξηθαλώλ αμησκαηνύρσλ, νη καρεηέο ηνπ Ιζλαμικού Κράηοσς
ρξεζηκνπνίεζαλ ρεκηθνύο παξάγνληεο κνπζηάξδαο [2] ελαληίνλ ησλ ηξαθηλώλ
θνπξδηθώλ δπλάκεσλ (Peshmerga), γεγνλόο πνπ ζπληζηνύζε ηελ πξώηε ζνβαξή
έλδεημε όηη ε ελ ιόγσ ηδηραληηζηηθή νξγάλσζε θαηείρε απαγνξεπκέλεο ρεκηθέο νπζίεο.
Μεηά ηε ρεκηθή επίζεζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 Απγνύζηνπ 2015 πεξίπνπ
40 κίιηα λνηηνδπηηθά ηεο Irbil ζην βόξεην Ιξάθ, εθπξόζσπνο ηνπ γεξκαληθνύ
ππνπξγείνπ Άκπλαο δήισζε όηη «πεξίπνπ 60 Κνύξδνη καρεηέο είραλ ππνζηεί
θαθώζεηο ζην ιαηκό». Καη πξόζζεζε όηη «απηά ήηαλ πξνθαλώο ρεκηθά όπια, όκσο
δελ γλσξίδνπκε ηη αθξηβώο». Από ηελ πιεπξά ηνπ, έλαο αλώηαηνο Ακεξηθαλόο
αμησκαηνύρνο δήισζε όηη νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ ησλ ΗΠΑ εξεπλνύλ γηα ηελ
πεγή ησλ ρεκηθώλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο.
Σηηο 14 Απγνύζηνπ, Ακεξηθαλνί ζηξαηησηηθνί θαη αμησκαηνύρνη ησλ ππεξεζηώλ
πιεξνθνξηώλ αλέθεξαλ ζηα ΜΜΔ όηη νη ηδηραληηζηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ρεκηθό
παξάγνληα ηεο κνπζηάξδαο, θαηά ηε δηάξθεηα επηδξνκήο ηνπο ζηε βνξεηναλαηνιηθή
πόιε ηεο Σπξίαο Hasakah, ζηηο αξρέο Απγνύζηνπ. Δθηηκάηαη όηη, ηνλ Ινύιην ηνπ 2015,
ην Ιζλαμικό Κράηος επηηέζεθε κε ξνπθέηεο πνπ είραλ γόκσζε κνπζηάξδαο θαηά
Κνύξδσλ πνιηηνθπιάθσλ ηεο Σπξίαο, θαζώο ππήξμαλ αλαθνξέο γηα
«απειεπζέξσζε θίηξηλνπ αεξίνπ κε έληνλε κπξσδηά θξεκκπδηνύ».
Σύκθσλα κε καξηπξίεο ησλ αξρώλ ηεο Κοσρδικής Περιθερειακής Κσβέρνηζης
(Kurdistan Regional Government - KRG), ζηηο 31 Απγνύζηνπ 2015, ην Ιζιακηθό
Κξάηνο έθαλε εθ λένπ ρξήζε απαγνξεπκέλσλ ρεκηθώλ νπζηώλ ελαληίνλ ησλ
Peshmerga. Η επίζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ξνπθέηα βόξεηα ηεο Μνζνύιεο θαη
έλαο Κνύξδνο καρεηήο Peshmerga λνζειεύζεθε κε ζπκπηώκαηα αλάινγα κε εθείλα
πνπ πξνθαινύλ ηα ρεκηθά όπια.
Μηα αθόκε ζνβαξή πεξίπησζε ρξήζεο αέξηαο κνπζηάξδαο από ην Ιζλαμικό Κράηος
αλαθέξζεθε ζηε βόξεηα Σπξία, όπνπ, ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ 2015, ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηελ πόιε Mare'e (βόξεηα ηνπ Φαιεπίνπ).
Σύκθσλα κε καξηπξίεο ηνπ Σσριακού Παραηηρηηηρίοσ για ηα Ανθρώπινα Γικαιώμαηα,
πνιινί άκαρνη ηεο Mare'e εηζήρζεζαλ ζην λνζνθνκείν ιόγσ ζνβαξώλ
αλαπλεπζηηθώλ πξνβιεκάησλ, κεηά από βνκβαξδηζκό νβίδσλ ππξνβνιηθνύ πνπ
πεξηείραλ ρεκηθέο νπζίεο. Οη εμεηάζεηο ησλ δεηγκάησλ αίκαηνο 23 πξνζβιεζέλησλ
έδεημαλ όηη ε ρεκηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε αέξηα κνπζηάξδα.
Τν Ιζλαμικό Κράηος ειέγρεη ζπξηαθά εδάθε θνληά ζε ζέζεηο όπνπ νη δπλάκεηο ηνπ
Bashar al-Assad είραλ απνζεθεύζεη ρεκηθά όπια, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
παξάγνληα κνπζηάξδαο. Τν 2013, ην ζπξηαθό θαζεζηώο είρε δειώζεη όηη ην ζύλνιν
ησλ απνζεκάησλ ηεο κνπζηάξδαο είραλ θαηαζηξαθεί, είηε από ηηο ίδηεο ηηο ζπξηαθέο

δπλάκεηο είηε από ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ OHE θαη ηνπ Οργανιζμού για ηην
Απαγόρεσζη ηων Χημικών Όπλων (OPCW). Ωζηόζν, νη επηζεσξεηέο δελ ήηαλ ζε
ζέζε λα επηβεβαηώζνπλ ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο ζπξηαθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ
θαηαζηξνθή εθαηνληάδσλ ηόλσλ ηνπ παξάγνληα κνπζηάξδαο, θαζόηη ε πξνζέγγηζε
ζε θάπνηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπξηαθνύ ρεκηθνύ νπινζηαζίνπ δελ ήηαλ αζθαιήο.
Καζόινπ απίζαλν ινηπόλ, ε Γακαζθόο λα έθξπςε κέξνο ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ελδερνκέλσο θαη κηαο κηθξήο ή κεγάιεο πνζόηεηαο ηνπ
ρεκηθνύ παξάγνληα ηεο κνπζηάξδαο.
Δθηόο από ηε κνπζηάξδα, ην θαζεζηώο Assad παξαδέρηεθε όηη θαηείρε θαη ρεκηθνύο
παξάγνληεο λεύξσλ (ή λεπξνηνμηθνύο παξάγνληεο), όπσο ην ζαξίλ (Sarin - GB) [3]
θαη ην VX [4]. Όκσο, δελ ππήξμε θάπνην απνδεηθηηθό ζηνηρείν πνπ λα ππνδειώλεη όηη
ην Ιζλαμικό Κράηος είρε ζηελ θαηνρή ηνπ απηνύο ηνπο ρεκηθνύο παξάγνληεο, πνπ
είλαη πνιύ πην ζαλαηεθόξνη ζην πεδίν ηεο κάρεο. Αληίζεηα, ππήξραλ ηζρπξέο
ελδείμεηο όηη, ην 2014 θαη ην 2015, νη καρεηέο ηνπ Abu Bakr al-Baghdadi
ρξεζηκνπνίεζαλ επαλεηιεκκέλα αέξην ριώξην (Chlorine – CL) [5] ζην ζπξηαθό θαη
ηξαθηλό ζέαηξν επηρεηξήζεσλ.
Γίλεηαη αληηιεπηό όηη είλαη αδύλαηνλ λα πξνζδηνξηζζνύλ ηα είδε θαη νη πνζόηεηεο ησλ
ρεκηθώλ παξαγόλησλ, πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην Ιζλαμικό Κράηος. Όκσο, είλαη
πξνθαλέο όηη ε ρξήζε ρεκηθώλ όπισλ από ηνπο καρεηέο ηνπ ζα κπνξνύζε λα
ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηνπο ζηνλ ςπρνινγηθό ηνκέα, θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ
επηρεηξήζεσλ. Δπηπξόζζεηα, ζα επηθέξεη κείσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο δπλαηόηεηαο
ησλ αληηπάισλ ηνπο, θαζόηη ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα θέξνπλ εηδηθό εμνπιηζκό πνπ
πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο θηλήζεηο ηνπο.
Η πξόζθαηε αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο ρξήζεο ρεκηθώλ όπισλ θαηαδεηθλύεη ηελ
πξόζεζε ηεο εγεζίαο ηνπ Ιζλαμικού Κράηοσς γηα κειινληηθέο ρεκηθέο επηζέζεηο. Η
πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ ελ ιόγσ όπισλ ζα κπνξνύζε λα εξκελεπζεί σο κηα
πξνζπάζεηα απόθηεζεο εκπεηξίαο ησλ καρεηώλ ηνπ ζηνλ ρεκηθό πόιεκν ή θαη σο
πεξηνξηζκέλε θαηνρή ρεκηθώλ παξαγόλησλ. Σε θάζε πεξίπησζε, ζε ηνπηθό θαη
πεξηθεξεηαθό επίπεδν ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα αληηκεηώπηζεο
παξόκνησλ επηζέζεσλ ζην πξνζερέο κέιινλ, θαζόηη αθελόο πξνθαινύλ ηξόκν ζην
θνηλσληθό ζύλνιν, αθεηέξνπ όηαλ επαλαιακβάλνληαη επζύλνληαη σο έλα βαζκό γηα
καδηθέο κεηαθηλήζεηο ακάρσλ. Καζόινπ απίζαλν παξόκνηεο επηζέζεηο λα ζεκεησζνύλ
θαη ζε άιιεο πεξηνρέο (αζηηθά θέληξα ηεο Δπξώπεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ),
όηαλ ζα δεκηνπξγεζνύλ νη θαηάιιειεο πξνϋπνζέζεηο. Η πξόζεζε ησλ ηδηραληηζηώλ
είλαη δεδνκέλε. Τν κόλν εκπόδην πνπ θαινύληαη λα μεπεξάζνπλ είλαη ε νπινπνίεζε
ησλ ρεκηθώλ παξαγόλησλ θαη όρη ε απόθηεζή ηνπο. Η πξόζβαζε ζε ρεκηθνύο
παξάγνληεο ζεσξείηαη ζρεηηθά εύθνιε ππόζεζε, θαζώο έλα επξύ θάζκα ησλ
απαξαίηεησλ πιηθώλ δηαηίζεηαη ζην ειεύζεξν εκπόξην.

[1] Adam Entous, The Wall Street Journal, “Islamic State Suspected of Using Chemical
Weapon, U.S. Says”, Aug. 13, 2015
[2] Οη ρεκηθνί παξάγνληεο κνπζηάξδαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά σο ρεκηθά όπια
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη πξνθάιεζαλ
βιάβεο ζε έλα πνιύ κεγάιν αξηζκό ζηξαηησηώλ, θπξίσο ζηνπο πλεύκνλεο θαη ζηα κάηηα…
Σηε δηάξθεηα ηνπ Ιξαλν-Ιξαθηλνύ Πνιέκνπ (1980-1988), ην Ιξάθ ρξεζηκνπνίεζε κεγάιεο
πνζόηεηεο ρεκηθώλ όπισλ, κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο πεξίπνπ 5.000 Ιξαλνί
ζηξαηηώηεο θαη λα ππνζηνύλ βιάβεο 40.000-50.000, κόλν από ην ρεκηθό παξάγνληα ηεο
κνπζηάξδαο… Σηελ θαζαξή ηεο κνξθή, ε κνπζηάξδα είλαη άρξσκε θαη ζρεδόλ άνζκε. Τν
όλνκά ηεο πξνέθπςε από ηελ νζκή κνπζηάξδαο ζηε δηάξθεηα κηαο αξρηθήο κεζόδνπ
παξαζθεπήο ηεο. Η νζκή θάπνησλ άιισλ παξαγόλησλ κνπζηάξδαο είλαη παξόκνηα κε ζάπηα
θξεκκύδηα. Ωζηόζν, κεηά από ιίγεο κόλν αλαπλνέο, ε αίζζεζε ηεο όζθξεζεο ακβιύλεηαη θαη
δελ είλαη δηαθξηηή.
Βαζίιεο Γηαλλαθόπνπινο θαη Γηώξγνο Καξπζηηλόο, «Φεκηθά θαη Βηνινγηθά Όπια – Υπαξθηή
Αζύκκεηξε Απεηιή», Αζήλα, 2013, ζζ. 39-40

[3] Τν ζαξίλ είλαη έλα δηαπγέο, άρξσκν, άγεπζην θαη άνζκν πγξό ζηελ θαζαξή ηνπ κνξθή,
πνπ δελ απαληάηαη ζηε θύζε, αιιά θαηαζθεπάζζεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρεκηθό όπιν.
Πξνζβάιιεη ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, αλ έξζεη ζε επαθή κε ην δέξκα ή εηζέιζεη ζηνπο
πλεύκνλεο κέζσ ηεο αλαπλνήο ή αθόκε από ηελ θαηαλάισζε κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ θαη
λεξνύ. Η έθζεζε ζε κεγάιεο δόζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη απώιεηα ηεο ζπλείδεζεο,
ζπαζκνύο θαη παξάιπζε, ελώ ε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ζάλαην.
Ibid, ζζ. 52-53
[4] Τν VX αλαπηύρζεθε ζηε Βξεηαλία, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Πηζαλόλ, ηε
δεθαεηία ηνπ 1980, λα ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ πόιεκν Ιξάλ-Ιξάθ. Πξόθεηηαη γηα έλα άνζκν θαη
άγεπζην ειαηώδεο πγξό, κε θερξηκπαξέλην ρξώκα, πνπ εμαηκίδεηαη πνιύ αξγά.
Φξεζηκνπνηείηαη κόλν σο ρεκηθόο παξάγνληαο, γηα ηελ θαηαζθεπή ρεκηθώλ όπισλ. Τα
ζπκπηώκαηα πνπ πξνθαιεί (πόλν ζηα κάηηα, θπάλσζε ηνπ δέξκαηνο, ηαρπθαξδία ή θαη
βξαδπθαξδία, έληνλν πόλν ζην ζηέξλν, έληνλν βξνγρόζπαζκν ζηνπο πλεύκνλεο, εκέηνπο,
θηι) εκθαλίδνληαη κέζα ζε κεξηθά δεπηεξόιεπηα κεηά ηελ έθζεζε ζε αηκνύο VX ή θαη κέζα ζε
ιίγα ιεπηά έσο θαη 18 ώξεο, κεηά ηελ έθζεζε ζε πγξή κνξθή. Δίλαη ν πιένλ ηνμηθόο ρεκηθόο
παξάγνληαο λεύξσλ θαη ηαπηόρξνλα ε παξαζθεπή ηνπ ζεσξείηαη σο ε πιένλ δπζθνιόηεξε
ζηελ θαηεγνξία ησλ λεπξνηνμηθώλ παξαγόλησλ… Γηα ηνλ άλζξσπν, ε ζαλαηεθόξνο δόζε
ηνπ VX είλαη κόιηο 15 ρηιηνζηά ηνπ γξακκαξίνπ (15 mg), δειαδή 300 θνξέο κηθξόηεξε από
εθείλε ηνπ ππεξίηε (αέξηα κνπζηάξδα), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ Πξώην Παγθόζκην
Πόιεκν. Μόιηο 300 θηιά VX αξθνύλ γηα λα πξνθαινύλ επί εβδνκάδεο ην ζάλαην, ζε έθηαζε
ελόο ηεηξαγσληθνύ ρηιηνκέηξνπ.
Ibid, ζ. 53
[5] Σήκεξα, ην ριώξην δελ επηιέγεηαη σο ρεκηθόο παξάγνληαο γηα ηελ θαηαζθεπή ρεκηθώλ
όπισλ, σζηόζν δελ είλαη απίζαλε ε ρξήζε ηνπ από ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο, ιόγσ ησλ
δηαβξσηηθώλ ηδηνηήησλ θαη ηεο ηνμηθόηεηάο ηνπ. Τε δηεηία 2006-2007, ηξνκνθξαηηθέο
νξγαλώζεηο πξαγκαηνπνίεζαλ ρεκηθέο επηζέζεηο ζην Ιξάθ, ρξεζηκνπνηώληαο ζπκβαηηθέο
εθξεθηηθέο ύιεο ζε ζπλδπαζκό κε αέξην ριώξην. Τν γεγνλόο απηό θαηαδεηθλύεη ην ελδηαθέξνλ
ησλ ελ ιόγσ νξγαλώζεσλ γηα ρξήζε ρεκηθώλ νπζηώλ, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζην
εκπόξην. Η έληνλε νζκή ηνπ παξέρεη επαξθή πξνεηδνπνίεζε, αιιά ε παξαηεηακέλε έθζεζε
πξνθαιεί νζθξεηηθή θόπσζε θαη αλνρή ζηελ έθζεζή ηνπ. Η θύξηα νδόο έθζεζεο ζην αέξην
ηνπ ρισξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εηζπλνή. Τν ζπκπηεζκέλν πγξό ριώξην κπνξεί λα
πξνθαιέζεη εγθαύκαηα ζηα κάηηα θαη ζην δέξκα.
Ibid, ζ. 37

