Απόσπασμα από το βιβλίο:

Ο μακρύς και δύζκολος δρόμος ηης Αποκαηάζηαζης: Ανηιδράζεις ηης
ηοπικής κοινωνίας ζε βιομητανικές καηαζηροθές.
Τίτλος πρωτότσποσ Άρθροσ: “Responses to Minamata disease”, Sadami Maruyama, από
την Έκδοση τοσ Ο.Η.Ε., 1996

Τι ζύνδεζη μποπεί να ςπάπσει μεηαξύ μιαρ ελληνικήρ πόληρ ζήμεπα
και μιαρ πόληρ ζηην Ιαπυνία ηο 1956;
--Τι κοινό μποπεί να έσει η Ελληνική βιομησανική ππαγμαηικόηηηα με αςηήν ηηρ
Ιαπυνίαρ;
--Τι κοινό έσοςν οι θόβοι αλλά και οι ζςνέπειερ ηυν ππάξευν ηυν ανθπώπυν ηος
ηόηε και ηος ζήμεπα;
--Ποια μποπεί να είναι η διαθοπά πος μποπεί να αναηπέτει ηην ιζηοπική
επανάλητη;
-------------------------------------------------------------------------------Το παπακάηυ κείμενο-αθοπμή γι ’ αςηά ηα επυηήμαηα, ανακάλςτε ζηο διαδίκηςο ο
Θανάζηρ, ηο μεηάθπαζε η Ανδπιάνα, ηο επιμελήθηκε ο Αλέξανδπορ και θα ηο
μοιπάζοςν με αγυνία πολλοί άλλοι. Μαρ αθοπά όλοςρ γιαηί δείσνει ηο μέλλον μαρ
πος μποπούμε όμυρ να ηο αλλάξοςμε αν…
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Αντιδράσεις στη νόσο Minamata
Sadami Maruyama

Εηζαγ φγή
Ζ Minamata είκαζ ιζα Ηαπςκζηή πόθδ ιε πθδεοζιό 34.000 ηαημίημοξ ζηδ αμνεζμδοηζηή αηηή ημο
κμιανπζαημύ δζαιενίζιαημξ Kumamoto ζημ κδζί Kyushu. Ζ πόθδ απθώκεηαζ πάκς από έκακ ιζηνό πμηαιό πμο
εηαάθεζ ζημκ ηόθπμ Minamata, ιζα δζαηθάδςζδ ηδξ διζπενζθναβιέκδξ εάθαζζαξ Shiranui (Yatsushiro). H εάθαζζα
αοηή έπεζ ιήημξ πενίπμο 80 πζθζόιεηνα, πθάημξ 16 πζθζόιεηνα ηαζ πςνίγεηαζ από ημκ ακμζηηό ςηεακό από ιζα ζεζνά
ιζηνώκ κδζζώκ ιε μνεζκμύξ όβημοξ.
«Λόζμξ» Minamata είκαζ δ μκμιαζία πμο δόεδηε ζηδκ ημλίκςζδ (δδθδηδνίαζδ) οδνανβύνμο δ μπμία
εηδδθώεδηε ζε ακενώπμοξ πμο ηαηακάθςζακ ιμθοζιέκα εαθαζζζκά, αθζεοιέκα από ημκ ηόθπμ Minamata ηαζ ηα
βεζημκζηά πανάηηζα ύδαηα, ζηδκ πενίμδμ πμο αημθμύεδζε ημκ Β΄ Ξαβηόζιζμ Ξόθειμ. Θαηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ
πενζόδμο, απμαθήεδηε ζηδ εάθαζζα ιεεοθοδνάνβονμξ, ςξ ακεπζεύιδημ οπμπνμσόκ επελενβαζίαξ αηεηαθδεΰδδξ
από ηζξ αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ επζπείνδζδξ Chisso Company Limited πμο εδνεύεζ ζηδ Minamata.
Ππεδόκ ζανάκηα πνόκζα έπμοκ πενάζεζ από ημκ Κάζμ ημο 1956, ηόηε πμο ακαβκςνίζηδηε επίζδια δ
κόζμξ Minamata αθθά, πανά ηδκ επείβμοζα ακάβηδ βζα ακαημύθζζδ ηςκ εοιάηςκ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηςκ
πενζμπώκ αθζείαξ, αοηά ηαζ πμθθά άθθα γδηήιαηα παναιέκμοκ ακεπίθοηα. Ακ ηαζ δ επίθοζδ είκαζ πμθύπθμηδ θόβς
ηδξ δζαζπμνάξ ηαζ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ ηςκ εοιάηςκ, δ ανβή ηζ ακεπανηήξ ακηίδναζδ μθείθεηαζ ηονίςξ ζηζξ
εκένβεζεξ αηόιςκ ηαζ μνβακζζιώκ πμο πενζέπθελακ ηαζ ηνάαδλακ ζε ιάηνμξ ηδ δζαδζηαζία απμηαηάζηαζδξ.
Πημ πανόκ ηεθάθαζμ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ πθεονά ηςκ εοιάηςκ ηζ εζηίαζδ ζημκ ηνόπμ ιε ημκ μπμίμ δ
απμθοβή ηδξ ηοαενκδηζηήξ ηζ εηαζνζηήξ εοεύκδξ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή, ιαηαίςζακ ηζξ όπμζεξ πνμζπάεεζεξ πανμπήξ
ηδξ
απαζημύιεκδξ
ακαημύθζζδξ
ηαζ
απμηαηάζηαζδξ. Αηόιδ, πανέπμκηαζ εκδείλεζξ
βζα ημ ηζ ιπμνεί κα βίκεζ, ώζηε κα επζηαποκεεί
δ απμηαηάζηαζδ ζε ηάεε ημπζηή ημζκςκία πμο
έπεζ οπμζηεί γδιζέξ από παναηεηαιέκδ
πενζααθθμκηζηή ηαηαζηνμθή ηαζ πανέπμκηαζ
ηαεμδδβδηζηέξ ζοιαμοθέξ ώζηε κα απμηναπεί
επακάθδρδ πανόιμζςκ ηαηαζηάζεςκ ζε άθθεξ
πενζμπέξ.
Ποηά είλαη
Minamata;

Η περιοτή ηης Minamata
δεοηενμβεκή εύιαηα
ροπμθμβζηώκ).

οπμαθήεδηακ ζε ιζα ζςνεία

ηα

ζύκαηα

ηες

λόζοσ

Δίκαζ ακαβηαίμ κα οπάνλεζ ιζα
πθδνέζηενδ ηαηακόδζδ
ηςκ εοιάηςκ ηδξ
κόζμο Minamata πνμημύ ακαθύζμοιε ηδκ
ακηίδναζδ πμο οπήνλε ζηδκ ηαηαζηνμθή. Ρα
εύιαηα ιπμνμύκ κα δζαζνεεμύκ ζε δύμ μιάδεξ
– πνςημβεκή ηαζ δεοηενμβεκή. Ρα πνςημβεκή
εύιαηα οπέζηδζακ θοζζηέξ ακζηακόηδηεξ ηαζ
βεκζηή
ζςιαηζηή
ελαζεέκζζδ, εκώ
ηα
άθθμο είδμοξ απςθεζώκ (π.π. μζημκμιζηώκ, ημζκςκζηώκ,

Από ηζξ 31 Κανηίμο 1993, μ επίζδιμξ ηοαενκδηζηόξ έθεβπμξ επζαεααζώκεζ 2.255 εύιαηα (εκ γςή ή
κεηνά), άθθα 2.376 άημια πνμζπαεμύκ αηόιδ κα ακαβκςνζζεμύκ επζζήιςξ ςξ εύιαηα, εκώ μ ανζειόξ ηςκ
αηόιςκ πμο ανκμύκηαζ ηδκ ακαβκώνζζδ ακένπεηαζ ζε 12.503. Ν πναβιαηζηόξ ανζειόξ ηςκ εοιάηςκ

3

ακαιθζζαήηδηα οπενααίκεζ ημοξ επίζδιμοξ, αθμύ έκαξ άβκςζημξ ανζειόξ πέεακε από ηδκ κόζμ πςνίξ ακαβκώνζζδ
ή επέθελε κα ιδκ οπμαάθεζ αίηδζδ βζα κα ηδκ απμηηήζεζ. Ννζζιέκμζ παεμθόβμζ οπμθμβίγμοκ όηζ ημοθάπζζημκ μζ
ιζζμί από ημοξ 200.000 ακενώπμοξ πμο έγδζακ ηαηά ιήημξ ηδξ αηηήξ ηδξ εάθαζζαξ Shiranui πνμξ ηα ηέθδ ηδξ
δεηαεηίαξ ημο '50 πνμζαθήεδηακ από ηάπμζα ιμνθή δδθδηδνίαζδξ οδνανβύνμο.
Αζεεκείξ πμο απεαίςζακ όηακ δ κόζμξ πνμπώνδζε ζε μλεία θάζδ οπέθενακ απίζηεοηα, εκώ άθθμζ πμο
επέγδζακ θένμοκ αηόιδ έκημκα ζςιαηζηά ηαζ ροπμθμβζηά ζδιάδζα. ζμζ ειθακίγμοκ δεοηενεύμκηα ζοιπηώιαηα
όπςξ αηαλία (πνμαθήιαηα ζημκ πνμζακαημθζζιό ηαζ ηδκ ζζμννμπία) ηαζ ηαηαημκία, εηδδθώκμοκ ζοπκά εκδείλεζξ
κεονμθμβζηήξ δζαηαναπήξ ηαζ δζακμδηζηήξ οζηένδζδξ. θα αοηά δοζπεναίκμοκ ηάεε πηοπή ηδξ ηαεδιενζκόηδηαξ
ημοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηςκ ημζκςκζηώκ ημοξ ζπέζεςκ. Ξμθθά παζδζά πνμζαθήεδηακ από
ηδκ αζεέκεζα πνμημύ ηακ βεκκδεμύκ ιέζς ιεηάδμζδξ από ημκ πθαημύκηα ηδξ ιδηέναξ ημοξ.
Γοζηοπώξ, δεκ οπάνπεζ απμηεθεζιαηζηή θανιαηεοηζηή αβςβή βζα ηδκ κόζμ ηδξ Minamata. Ξνμ πάκηςκ,
δεκ οπάνπεζ ηαιία δοκαηόηδηα απμηαηάζηαζδξ ηςκ κεονζηώκ ηοηηάνςκ πμο ηαηαζηνάθδηακ από
ιεεοθοδνάνβονμ. Ξναηηζηά, μύηε ιία ένεοκα δεκ έπεζ δζελαπεεί ή δνμιμθμβδεεί βζα ακεύνεζδ πζεακώκ ηνόπςκ
εεναπείαξ. Ρα πνςημβεκή εύιαηα ηδξ κόζμο δεκ ιπμνμύζακ κα ενβαζημύκ ηαζ ήηακ ακαβηαζιέκα κα ηαθύρμοκ
ηα ίδζα ηα οπένμβηα έλμδα ηδξ ζαηνζηήξ αβςβήξ ηαζ πενίεαθρδξ, ηα μπμία ζοκήεςξ ιεηαθένμκηακ ζηζξ
μζημβέκεζεξ ηςκ εοιάηςκ, αθμύ δ αθθδθμαμήεεζα ιεηαλύ ηςκ μζημβεκεζαηώκ ιεθώκ, απμηεθεί πανάδμζδ ζηδ
ζοβηεηνζιέκδ ημζκόηδηα. Έηζζ, πμθθέξ θηςπέξ μζημβέκεζεξ οπμαάθθμκηακ ζε αζιαηδνή μζημκμιία ηαζ ηαηέθεοβακ
ζε ιέζα ή άημια πμο πμηέ δε εα επέθεβακ, πνμηεζιέκμο κα ακηαπελέθεμοκ. Κέπνζ ημ ηέθμξ ημο 1959, ιόκμ ημ
43% ηςκ μζημβεκεζώκ πμο είπακ πνμζαεαθδιέκα από ηδ κόζμ ιέθδ, θάιαακακ ηάπμζμο είδμοξ ηναηζηή αμήεεζα.
Νθόηθδνα κμζημηονζά ανέεδηακ ακηζιέηςπα ιε ηδκ μζημκμιζηή ηαηάννεοζδ.

Η διάζημη θωηογραθία ηοσ W.Eugene Smith
Ρδ ηαηάζηαζδ επζδείκςζε αηόιδ πενζζζόηενμ, ημ βεβμκόξ πςξ ηα γμθενά ζοιπηώιαηα ηδξ κόζμο ήηακ
πνςηόβκςνα ηζ επμιέκςξ ζδζαίηενα απεζθδηζηά. Ζ απμηαθμύιεκδ «πανάλεκδ αζεέκεζα» θόαζγε ημοξ ηαημίημοξ
πμο ζηνάθδηακ εκακηίμκ ηςκ εοιάηςκ, εεςνώκηαξ ηα θμνείξ ιεηαδμηζηήξ αζεέκεζαξ. Ζ ηοαενκδηζηή πναηηζηή
απμθύιακζδξ ηζ απμιόκςζδξ ηςκ αζεεκώκ ζε κμζμημιεία, έδςζε αάζδ ζε αοημύξ ημοξ θόαμοξ. Έηζζ, μζ
αζεεκείξ έπαζακ ηδκ οπμζηήνζλδ ιζαξ, ηαηά ηακόκα, θζθζηήξ ηαζ ζοκενβαηζηήξ ημζκόηδηαξ, ζηενήεδηακ ηδκ
αθθδθμαμήεεζα ηαζ μζ μζημβέκεζέξ ημοξ ελμζηναηίζηδηακ από ημοξ βείημκεξ.
ηακ δ αζηία ηδξ αζεέκεζαξ Minamata ηεθζηά εκημπίζηδηε, μζ άκενςπμζ πμο γμύζακ ή ράνεοακ ημκηά ζηδ
ιμθοζιέκδ πενζμπή, δεπηήηακ αηόιδ ιεβαθύηενδ πίεζδ από ηδκ οπόθμζπδ ημζκόηδηα. Ρμ βεβμκόξ όηζ ηα ράνζα
ήηακ ημ ιέζμ δζάδμζδξ ηδξ κόζμο, αηνςηδνίαζε ηδκ αθζεία. πζ ιόκμ ιεζώεδηακ ηα αθζεύιαηα ζηδ πενζμπή
ελαζηίαξ ηδξ νύπακζδξ, αθθά απαβμνεύηδηε αοζηδνά ηαζ δ πώθδζδ ηςκ ημπζηώκ ρανζώκ. Απμηέθεζια ήηακ, μζ
ρανάδεξ κα ηαηαθδθεμύκ από ειιμ κή όηζ δ κόζμξ ίζςξ ελαπθςεεί ηαζ έηακακ ηα πάκηα ώζηε κα ηδκ ηναηήζμοκ
ιαηνζά ημοξ. Νζ αθζεοηζημί ζοκεηαζνζζιμί ζοβηάθοπηακ ιεεμδζηά ηδκ ύπανλδ κέςκ ηνμοζιάηςκ δδθδηδνίαζδξ ηαζ
μζημβέκεζεξ πμο είπακ άημια πνμζαεαθδιέκα από ηδ κόζμ απμλεκώκμκηακ ηαζ απμιμκώκμκηακ μθμέκα ηαζ
πενζζζόηενμ .
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Έκα πνάβια ήηακ λεηάεανμ ζε όθμοξ: ημ θοζζηό πενζαάθθμκ οπμααειζγόηακ. Νζ εκδείλεζξ ηδξ εαθάζζζαξ
ιόθοκζδξ ήηακ μθμθάκενεξ, πνμημύ δ κόζμξ πηοπήζεζ ημοξ ακενώπμοξ. Νζ ρανόημπμζ είπακ ήδδ πνόαθδια.
Κενζημί κηόπζμζ ρανάδεξ πνμζπάεδζακ κα ηαηαπμθειήζμοκ ηδ ιείςζδ ηςκ αθζεοιάηςκ ζηνεθόιεκμζ ζε κέεξ
ηεπκζηέξ αθίεοζδξ ηαζ κέεξ ημπμεεζίεξ, αθθά δίπςξ επζηοπία αθμύ δ νύπακζδ είπε ελαπθςεεί. Έηζζ, άθθμζ
πμύθδζακ ηζξ αάνηεξ ημοξ ηζ ακαγήηδζακ ενβαζία ζηδ ζηενζά, εκώ πμθθμί άθθμζ εβηαηέθεζρακ ηδκ πενζμπή. Ζ
εηηεηαιέκδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ εοιάηςκ εοεύκεηαζ βζα ημ όηζ ηαηαηέεδηακ πμθθέξ δζηαζηζηέξ αβςβέξ ηαηά ηδξ
Chisso, ηδξ Λμιανπίαξ ημο Kumamoto, ηαζ ηδξ εεκζηήξ ηοαένκδζδξ από άημια πμο γμύζακ ζηδκ Νγάηα, ημ Ρόηζμ,
Θζόημ, Φμοημοόηα, ηαζ αθθμύ.
Ζ κόζμξ ηδξ Minamata είκαζ παναηηδνζζηζηή ηδξ ζύβπνμκδξ αζμιδπακζηήξ νύπακζδξ ζημ ααειό πμο
εηδδθώκεζ εονεία βεςβναθζηή δζάδμζδ επζπηώζεςκ ηαζ εοιάηςκ. Δπζπθέμκ, όπςξ άθθεξ ηαηαζηνμθέξ αζμιδπακζηήξ
νύπακζδξ, μζ πενζζζόηενεξ ζοκέπεζεξ επζηεκηνώκμκηαζ ζηζξ ηαηώηενεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ μιάδεξ, όπςξ μζ
ενβάηεξ ζηζξ αζμιδπακίεξ ημο πνςημβεκμύξ ημιέα ηαζ εκ πνμηεζιέκς μζ ρανάδεξ ηαζ μζ μζημβέκεζέξ ημοξ. ιςξ
ημ θοζζηό πενζαάθθμκ πάζπεζ ελίζμο πμθύ, ηαζ ιαγί ημο όζμζ αζμπμνίγμκηαζ από ημκ ημιέα ημο ημονζζιμύ ηαζ ηδξ
ακαροπήξ. Νζ αηηέξ είκαζ ζδζαίηενα επζαανοιέκεξ, εζδζηά εηείκεξ πμο πνμζθένμοκ δοκαηόηδηα βζα εναζζηεπκζηό
ράνεια ηαζ πενίπαημοξ. Κε άθθα θόβζα, δ κόζμξ Minamata μοζζαζηζηά έπεζ επζπηώζεζξ ζε ηάεε πηοπή ηδξ ημπζηήξ
ημζκόηδηαξ. Ρα πενζζζόηενα από αοηά ηα γδηήιαηα πνέπεζ κα επζθοεμύκ, πνμημύ ιπμνέζεζ ηάπμζμξ κα ζζπονζζηεί
όηζ ηα πνμαθήιαηα απμηαηάζηαζδξ έπμοκ ηαηάθθδθα ακηζιεηςπζζηεί.

Επίζεκε αλαγλώρηζε ηες λόζοσ ηες Minamata θαη ε πρώηε αληίδραζε
Ρα πνώηα ζδιάδζα όηζ ηάηζ δε πήβαζκε ηαθά ζηζξ εάθαζζεξ ημκηά ζηδ Minamata ειθακίζηδηακ πενίπμο ημ
1949. Λεηνά ράνζα επέπθεακ ζηδκ επζθάκεζα ημο ηόθπμο ηαζ ηα μζηναηόδενια, όηακ ακμίβμκηακ, ακέδζδακ ιζα
ελαζνεηζηά δοζάνεζηδ ιονςδζά. Πύκημια, ηα αθζεύιαηα άνπζζακ κα ιεζώκμκηαζ. Κέπνζ ημ 1953, μζ κηόπζμζ
ακέθενακ όηζ βάηεξ «πόνεοακ» ζε ηύηθμοξ πνμημύ πέζμοκ ιέζα ζηα κενά ημο ηόθπμο. Δπίζδξ παναηδνήεδηε όηζ
εαθαζζμπμύθζα ηαζ ημνάηζα πεημύζακ ζπεζνμεζδώξ ηζ έπεθηακ, εκηεθώξ απνμζδόηδηα, ζηδ εάθαζζα. Πύκημια,
ζδιεζώεδηακ ηα πνώηα ηνμύζιαηα ηδξ αζεέκεζαξ ζε ακενώπμοξ.
Ζ άιεζδ απάκηδζδ ηδξ ημπζηήξ ηοαένκδζδξ ηαζ ηςκ ηαημίηςκ ήηακ ζεεκανή ηαζ αδζαιθζζαήηδηδ. Από
ηδκ πόθδ ηδξ Minamata ζοζηάεδηε ιζα ενεοκδηζηή επζηνμπή, εκώ αλζςιαημύπμζ ηδξ δδιόζζαξ οβείαξ ηαζ δ ημπζηή
ζαηνζηή έκςζδ ηζκήεδηακ βνήβμνα, πνμηεζιέκμο κα εκημπίζμοκ ηδκ αζηία ηδξ αζεέκεζαξ ηαζ κα ακαγδηήζμοκ
πνμθδπηζηά ιέηνα ηαζ ηαηάθθδθεξ εεναπείεξ βζα ηα εύιαηα. Κέζα ζε δύμ ή ηνεζξ ιήκεξ ήηακ ζαθέξ όηζ μζ πενζμπέξ
πμο είπακ πθδβεί πενζζζόηενμ ήηακ ηα ρανμπώνζα πμο ανίζημκηακ ηαηά ιήημξ ηςκ αηηώκ ημο ηόθπμο. Αηόιδ,
πνμζδζμνίζηδηακ ηα ζοιπηώιαηα ιζαξ ηαεανά ιεηαδμηζηήξ αζεέκεζαξ. Γνήβμνα, θήθεδηακ ιέηνα έηηαηηδξ
ακάβηδξ. Νζ αζεεκείξ εζζάπεδηακ ζε κμζμημιείμ ζε
πηένοβα απμιόκςζδξ. Ννζζιέκμζ ειπεζνμβκώιμκεξ
δζαηύπςζακ ηδκ άπμρδ πςξ ίζςξ πάζπμοκ από encephalitis japonica (ζαπςκζηή εβηεθαθίηζδα – αζεέκεζα ημο
ύπκμο). Άθθμζ έηνζκακ όηζ ίζςξ ζοκδεόηακ ιε ηάπμζα ιεηαδμηζηή αζεέκεζα ηζ έηζζ δ ηοαένκδζδ πνμέαδ ζε
επακεζθδιιέκεξ απμθοιάκζεζξ ζηζξ πενζμπέξ πμο πανμοζίαζακ ιεβάθμ πμζμζηό ηνμοζιάηςκ.

Η «κέγγελε» ηες Chisso ζηε ηοπηθή θοηλφλία
Ζ αθθαβή ζηδκ ηαπύηδηα ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηόηδηα ηςκ ακηζδνάζεςκ άνπζζε, όηακ άνπζζακ ηαζ μζ
οπμρίεξ πςξ δ δδθδηδνίαζδ ηςκ ρανζώκ ιε αανέα ιέηαθθα ήηακ μ ηύνζμξ έκμπμξ. ηακ ηα αζμιδπακζηά απόαθδηα
ηδξ Chisso εεςνήεδηακ ύπμπηα, οπήνλε θακενή ιείςζδ ηςκ πνμζπαεεζώκ κα πνμζδζμνζζηεί δ αζεέκεζα ηαζ κα
απμηναπεί δ επζδείκςζή ηδξ. Ρμ όθμ εέια πέναζε ζηα πένζα ηςκ κμιανπζαηώκ ηζ εεκζηώκ ανπώκ πανά ζηζξ ημπζηέξ
μιάδεξ. Πηδ πμνεία, μζ κηόπζμζ έπαζακ ηδ δοκαηόηδηα κα θύζμοκ άιεζα ημ πνόαθδια. Κένμξ ηδξ εοεύκδξ βζα αοηή
ηδ ιδ απμδμηζηή ζηνμθή πνέπεζ κα απμδμεεί ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ Minamata, είκαζ όιςξ ζαθέξ όηζ μ ηύνζμξ
οπεύεοκμξ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ήηακ μ ζοκδοαζιόξ ηςκ επζπεζνδιαηζηώκ πναηηζηώκ πμο έδςζε πνμηεναζόηδηα
ζηδκ παναβςβή ηαζ αβκόδζε ηδκ πενζααθθμκηζηή νύπακζδ, ηαζ ηδξ επζιμκήξ ηδξ ηοαένκδζδξ κα πνμςεεί ηζξ
αζμιδπακίεξ ιε μπμζμδήπμηε ηόζημξ - ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ επζηίκδοκδξ νύπακζδξ.

Η αλαρρίτεζε ηες Minamata
Ζ πόθδ ηδξ Minamata ακαπηύπεδηε ιε ηδκ επέηηαζδ ηδξ Chisso. κηςξ, δ πόθδ πνδζίιεοζε ςξ ιμκηέθμ
«εηαζνζηήξ» πόθδξ. Ζ δζείζδοζδ ηδξ επζννμήξ ηδξ Chisso ηαζ ηςκ εοβαηνζηώκ εηαζνζώκ ηδξ απμδεζηκύεηαζ από
δζάθμνεξ ζηαηζζηζηέξ. Κεηαλύ ημο 1956 ηαζ ηςκ ανπώκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '70, ημ αζμιδπακζηό ζοβηνόηδια
ηαηαθάιαακε ημ 68% ηδξ εδαθζηήξ έηηαζδξ ηδξ πόθδξ ηαζ ηαηακάθςκε ημ 93% ηςκ οδάηζκςκ πόνςκ. Νζ

5

επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζόηδηεξ ηδξ Chisso απμηεθμύζακ ημ 30% ηςκ θζακζηώκ πςθήζεςκ, απαζπμθμύζακ ημ
19% ημο ενβαηζημύ δοκαιζημύ ηαζ ζοκηδνμύζακ ημ 66% ηδξ καοηζθζαηήξ δναζηδνζόηδηαξ.
Από ημ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '60, ηαεώξ δ Chisso άνπζζε κα επεκδύεζ ζε πεηνμπδιζηέξ επζπεζνήζεζξ ζε
άθθα ιένδ, άνπζζε κα ιεζώκεζ ηα μζημκμιζηά ηδξ ζοιθένμκηα ζηδ Minamata. Ξανόθαοηα, δ επζπείνδζδ
ελαημθμοεμύζε κα είκαζ ηονίανπδ δύκαιδ ζηδκ ημζκόηδηα (Nakamura 1975). Γζα πανάδεζβια, ημ 1960 ηαζ πανά
ηζξ πνμκμιζαηέξ απαθθαβέξ, δ Chisso απμηέθεζε ημ 49% ηςκ ζοκμθζηώκ θμνμθμβζηώκ εζόδςκ ηδξ πόθδξ (Funaba
1973). Ζ Chisso ήηακ μ «ημοιπανάξ» ηδξ Minamata (Chisso 1955). Ωζηόζμ, ηα δβεηζηά ζηεθέπδ ηδξ εηαζνίαξ
εεςνμύζακ πςξ δ επζννμή ηδξ Chisso ζηδ δδιόζζα πμθζηζηή ήηακ ακεπανηήξ, αθμύ δ εηαζνία οπέδεζλε ζηα
ιεβαθμζηεθέπδ κα ειπθέημκηαζ ζε δδιμηζηέξ οπμεέζεζξ ηαζ έηζζ, δζαζθάθζζακ όηζ δ δδιόζζα πμθζηζηή εα
εκανιμκζγόηακ ιε ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζόηδηεξ ηδξ Chisso.
Ζ επέηηαζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηδξ εηαζνίαξ ζηδκ ημπζηή ηοαένκδζδ λεηίκδζε ζηδ πενίμδμ ηδξ ηαπείαξ
ακάπηολδξ ιεηά ημκ Α’ Ξαβηόζιζμ Ξόθειμ. Ρμ 1925, δ επζπείνδζδ ηαηέααζε δζημύξ ηδξ οπμρδθίμοξ ζηζξ ημπζηέξ
εηθμβέξ βζα ημ Γδιμηζηό Ποιαμύθζμ. Ν δζεοεοκηήξ εβηαηαζηάζεςκ ήηακ ιεηαλύ ηςκ επηά αηόιςκ πμο εηθέπεδηακ
ζημ ζοιαμύθζμ, εκώ δήιανπμξ εηθέπεδηε έκαξ πνώδκ δζεοεοκηήξ ημο ενβμζηαζίμο. Πηδκ εζημζαεηία από ημ 1950
έςξ ημ 1969, εηηόξ ιζαξ ζύκημιδξ πενζόδμο, ηδ εέζδ ημο δδιάνπμο ηαηείπε μ δζεοεοκηήξ ημο ενβμζηάζζμο ηδξ
Chisso.
Ζ δζείζδοζδ ζηδ δζαηοαένκδζδ δεκ ήηακ μ ιόκμξ ηνόπμξ ιε ημκ μπμίμ δ επζπείνδζδ Chisso πήνε ζηα
πένζα ηδξ ημκ έθεβπμ ηδξ ημπζηήξ ημζκόηδηαξ. Ακαπνμζδζμνζγόιεκμζ ςξ «Chisso Minamata,» μζ εηαζνζημί δβέηεξ
πνμςεμύζακ ηδκ πεπμίεδζδ όηζ εηαζνία ηαζ ημζκόηδηα ιμζνάγμκηακ έκα «ημζκό πεπνςιέκμ». Αοημί ηαζ άθθμζ
εθζβιμί ελδβμύκ ηδκ επζηοπία ηδξ Chisso κα
ακαθάαεζ ημκ έθεβπμ ημο δήιμο αθθά δεκ
ελδβμύκ ηδκ ακεοεοκόηδηά ηδξ ςξ δζαπεζνίζηνζα
ημο ημπζημύ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ οβείαξ ηςκ
ηαημίηςκ. Από ηδκ ανπή δ επζπείνδζδ είπε
ζζημνζηό
ζηδκ
πνόηθδζδ
γδιζώκ
ζημ
πενζαάθθμκ.
Ρμ 1925, μζ ρανάδεξ ηδξ Minamata
απαίηδζακ απμγδιίςζδ από ηδ Chisso βζα ηδ
γδιία πμο πνμηθήεδηε από ηδ νύπακζδ ηςκ
οδάηςκ. Ρμοξ ελαπάηδζακ δίκμκηαξ ημοξ ιζα
απμγδιίςζδ «ηδξ πανδβμνζάξ» (mimaikin) ηαζ
γδηώκηαξ ημοξ κα
παναζηδεμύκ από ηδ
δζαδζηαζία ηςκ ηαηαββεθζώκ. Ζ νύπακζδ όιςξ,
δεκ ζηαιάηδζε ηζ έηζζ ημ 1943 ηαζ ημ 1954
αημθμύεδζακ κέεξ ηαηαββεθίεξ. Πε όθεξ ηζξ
Περιβαλλονηική καηαζηροθή πριν από ηην νόζο
πενζπηώζεζξ, δ Chisso εηιεηαθθεύηδηε ηδ
δύκαιή ηδξ ώζηε κα πενζμνίζεζ ηα πμζά ηςκ απμγδιζώζεςκ ζημ εθάπζζημ δοκαηό πμζό.
Νζ κηόπζμζ βκώνζγακ ηζ άθθα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα πμο μζ αζηίεξ ημοξ εκημπίγμκηακ ζε δνάζεζξ ηδξ
Chisso, όπςξ δ νίρδ απμαθήηςκ ζημ θζιάκζ ηδξ πόθδξ πμο πνμηάθεζε ημ θνάλζιμ ημο από θοιαημθάζπδ ηαζ
πνμηάθεζε πνμαθήιαηα ζηδ καοηζθία. Θαπκόξ, ζηόκδ, εόνοαμξ ηαζ ηναδαζιμί ήηακ ζοπκά θαζκόιεκα. Δπζηίκδοκα
αένζα επέθενακ απώθεζεξ ζηδ ζοβημιζδή ηαζ ηα δέκηνα.
Νζ ηαηαββεθίεξ βζα ηδ νύπακζδ ακηζιεηςπίγμκηακ πάκηα απεοεείαξ από ηδκ ίδζα ηδκ επζπείνδζδ πςνίξ ηδκ
επέιααζδ ηδξ δδιμηζηήξ Ανπήξ ηδξ Minamata. Θαηά ζοκέπεζα, δεκ οπήνλε ηαιία πανμπή αμήεεζαξ ζημοξ πμθίηεξ
από ηζξ ημπζηέξ Ανπέξ. Αοηό, πμο ζε άθθδ πενίπηςζδ εα είπε ακαδεζπεεί ζε ημζκςκζηό πνόαθδια ηαζ εα έηνζκε
απαναίηδηδ ηδ δζαιόνθςζδ ιζαξ δδιόζζαξ πμθζηζηήξ, εηηνάπδηε ζε ιζα ζεζνά ζδζςηζηώκ νοειίζεςκ ιεηαλύ ηδξ
εηαζνίαξ ηαζ ηςκ εζβμιέκςκ αηόιςκ. Αοηόξ μ ηνόπμξ ακηίδναζδξ ζηδ αζμιδπακζηή νύπακζδ ήηακ πμο έααθε ηζξ
αάζεζξ βζα ημκ ιεηέπεζηα ακεπανηή πεζνζζιό ηδξ κόζμο Minamata.

Ειηγ κοί γ ηα ηελ αποθσγ ή απαγόρεσζες αιίεσζες
Κέηνα ώζηε κα απμηναπμύκ κέεξ ελάνζεζξ ηδξ κόζμο Minamata έπνεπε κα είπακ θήθεεί αιέζςξ ιόθζξ
πνμζδζμνίζηδηε δ αζηία, όιςξ ηαιία ηέημζα εκένβεζα δεκ πναβιαημπμζήεδηε. ηακ έβζκε λεηάεανμ όηζ ηα
ιμθοζιέκα ράνζα ηαζ ηα μζηναηόδενια ήηακ μζ ηύνζμζ θμνείξ ηςκ ημλζκώκ, έπνεπε κα είπε οζμεεηδεεί αιέζςξ δ
ηαεμθζηή απαβόνεοζδ ηδξ αθίεοζδξ. Ακη' αοημύ, δ κμιανπζαηή ηοαένκδζδ ηδξ Kumamoto οπμζηήνζλε όηζ δ
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επζαμθή ιζαξ ηέημζαξ απαβόνεοζδξ εα ήηακ πανάκμιδ, αθμύ δεκ είπακ δδθδηδνζαζηεί όθα ηα εαθαζζζκά ζημκ
ηόθπμ. Έηζζ, δ ηοαένκδζδ γήηδζε από ημοξ ρανάδεξ κα απέπμοκ εημύζζα (!) από ηδκ αθίεοζδ ζημκ ηόθπμ ηαζ κα
ιδ πςθμύκ ράνζα από αοηόκ. Αθθά όζμζ πανέααζκακ ηδκ απαβόνεοζδ μύηε ηζιςνμύκηακ, μύηε επζαθέπμκηακ. Κε
ημκ ηαζνό, δ πενζμπή ηςκ ιμθοζιέκςκ κενώκ επεηηάεδηε ηαζ δ αζεέκεζα δζαδόεδηε ζε όθδ ηδ πανάηηζα πενζμπή
ηδξ εάθαζζαξ Shiranui. Ακ ηαζ οπήνλε δδιόζζα πίεζδ βζα κα αθθάλμοκ μζ ζζπύμκηεξ κόιμζ ηαζ κα επζαθδεεί
οπμπνεςηζηή απαβόνεοζδ, δεκ έβζκε ηαιία εκένβεζα βζα ηνμπμπμίδζδ ηδξ κμιμεεζίαξ.
Δδώ ήηακ ιζα από ηζξ απμηοπίεξ ηδξ ηοαένκδζδξ. Εήηδζε από ημοξ ρανάδεξ κα απμδεπημύκ έκα
ιμκόπθεονμ αοημπενζμνζζιό, εκώ ζηδ Chisso έδςζε έιιεζδ έβηνζζδ κα ζοκεπίζεζ ηδκ απόννζρδ απμαθήηςκ.
Πηδκ πμνεία, ηαιία ακαθοηζηή πνμεζδμπμίδζδ βζα ημκ ηίκδοκμ ηαηακάθςζδξ ιμθοζιέκςκ εαθαζζζκώκ δεκ
δόεδηε ζημοξ κηόπζμοξ. Ρα ηαεδιενζκά αθζεύιαηα ζοκέπζζακ κα
δζακέιμκηαζ ηαζ μ ανζειόξ ηςκ πνμζαεαθδιέκςκ αηόιςκ αολήεδηε. Ακ
είπε επζαθδεεί απαβόνεοζδ ελανπήξ, πζεακόκ δ αζεέκεζα κα είπε εθεβπεεί
ζηα πνώηα ηδξ ζηάδζα. Αηόιδ ηαζ ζήιενα (1996), ηαιία εκένβεζα δεκ έπεζ
βίκεζ πνμξ αοηή ηδ ηαηεύεοκζδ, ακ ηαζ οπάνπμοκ δζηαζηζηέξ ιάπεξ ζε
ελέθζλδ βζα ηδκ απόδμζδ εοεοκώκ αοηήξ ηδξ αιέθεζαξ. Κέπνζ ζηζβιήξ,
ηνεζξ απμθάζεζξ έπμοκ εηδζηαζηεί ζηα ηαηώηενα δζηαζηήνζα, δύμ εη ηςκ
μπμίςκ έηνζκακ ημοξ ηοαενκδηζημύξ δζμζημύκηεξ αιεθείξ.

Εκπόδηα ζηολ προζδηορηζκό ηες αηηίας ηες λόζοσ Minamata
Νζ πνώηεξ ένεοκεξ βζα ηδ κόζμ Minamata δζελήπεδζακ από ηδ Ηαηνζηή
Ππμθή ημο Ξακεπζζηδιίμο Kumamoto. Πύκημια απμηαθύθεδηε όηζ
οπεύεοκεξ βζα ηδ κόζμ ήηακ μζ ημλίκεξ πμο εκημπίζηδηακ ζηα εαθαζζζκά
ημο ηόθπμο, ςζηόζμ μζ αηνζαείξ αζηίεξ δεκ ήηακ εύημθμ κα
πνμζδζμνζζημύκ. Ζ Chisso ηαζ αλζςιαημύπμζ ηδξ ηοαένκδζδξ πήνακ ηδ
εέζδ όηζ, πςνίξ ηδκ αδζάρεοζηδ απόδεζλδ ζοβηεηνζιέκδξ αζηίαξ ή αζηζώκ,
δεκ ιπμνμύζε κα θδθεεί ηακέκα δναζηζηό δδιόζζμ ιέηνμ. Έηζζ, μζ
ενεοκδηέξ ακαβηάζηδηακ κα λεηζκήζμοκ ιζα ζεζνά από ημπζώδεζξ ηαζ
Νόζος Mi namata
πνμκμαόνεξ πεζναιαηζηέξ δμηζιέξ ηάεε πζεακήξ ημλίκδξ. Πηδ δζάνηεζα
αοηήξ ηδξ πενζόδμο, μ δήιανπμξ ηδξ Minamata εκδιένςζε επζζήιςξ ημ πμονβείμ βείαξ ηαζ Θμζκςκζηήξ
Αθθδθεββύδξ όηζ βζα ηδ κόζμ ίζςξ εοεύκμκηακ αβνμημπδιζηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ. Αοηή δ
εκένβεζα ζηενμύηακ επζζηδιμκζηήξ αάζδξ ηαζ είκαζ ακηζπνμζςπεοηζηή ηςκ πμθθώκ πνμζπαεεζώκ κα
απμπνμζακαημθζζηεί δ δδιόζζα πνμζμπή από ηα απόαθδηα ηδξ Chisso.
Πηα ηέθδ ημο 1959, δ ζαηνζηή μιάδα ένεοκαξ ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια όηζ δ οπεύεοκδ ημλίκδ βζα ηδκ
κόζμ Minamata ήηακ έκαξ ζοβηεηνζιέκμξ ηύπμξ μνβακζημύ οδνανβύνμο. Νζ ρανάδεξ ηαζ μζ κηόπζμζ πνόεοια
αβηάθζαζακ αοηό ημ ζοιπέναζια ηαζ άζηδζακ ανηεηή πίεζδ ώζηε κα ακαβηάζμοκ ηδ Chisso κα ζηαιαηήζεζ ηδ
απμννίρδ απόαθδηςκ ζηδ εάθαζζα. ιςξ δ εηαζνία αιθζζαήηδζε ηδκ αλζμπζζηία ηδξ ένεοκαξ ηζ επέιεζκε κα
δζεοηνζκζζημύκ μζ ιδπακζζιμί πμο πνμηάθεζακ ημ ζπδιαηζζιό ημο ιεεοθοδνανβύνμο. Νζ εηπνόζςπμί ηδξ
πνμέααθθακ δζάθμνα ακηεπζπεζνήιαηα, ηα μπμία πανόηζ οπμζηδνίπεδηακ ζοπκά από πακεπζζηδιζαημύξ ηαεδβδηέξ
πμο εηηεθμύζακ πνέδ πθδνςιέκςκ ζύιαμοθςκ ζηδκ επζπείνδζδ, ααζίγμκηακ ζε ρεοδείξ πθδνμθμνίεξ ηαζ
ζηενμύκηακ έβηονδξ επζζηδιμκζηήξ αάζδξ. Ξανόθαοηα, ηαεοζηένδζακ ηδκ επίζδιδ ακαβκώνζζδ ημο
ιεεοθοδνανβύνμο ςξ έκμπδξ μοζίαξ, απμηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ αζηζώδδ ζύκδεζδ ιεηαλύ ηδξ Chisso ηαζ ηδξ κόζμο.
Ξαναδόλςξ, δ ένεοκα ηδξ ίδζαξ ηδξ Chisso είπε ηαηαθήλεζ ζημ ζοιπέναζια όηζ μζ νύπμζ οδνανβύνμο εοεύκμκηακ
βζα ηδκ κόζμ Minamata, αθθά ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ δε δόεδηακ πμηέ πνμξ ηα έλς. θμζ αοημί μζ εθζβιμί
επζανάδοκακ ηδκ απμηεθεζιαηζηή ακηίδναζδ απέκακηζ ζηδ κόζμ.
Ζ δδιόζζα πνμζμπή εηηνάπδηε επίζδξ από ημκ δζαηακμκζζιό ηςκ αβςβώκ πμο είπακ αζηήζεζ δ αθζεοηζηή
αζμιδπακία ηαζ ηα εύιαηα ηδξ κόζμο ηαηά ηδξ Chisso. Ρόηε (Γεηέιανζμξ 1959) επζηναημύζε δ βεκζηή αίζεδζδ όηζ
δ αζεέκεζα οπμπςνμύζε ηαζ δεκ απμηεθμύζε πθέμκ ημζκςκζηό πνόαθδια. Έηζζ, δ δδιόζζα πνμζμπή ιεηαημπίζηδηε
ηαζ πάθζ ζε άθθα εέιαηα.
Ρμ 1963, δ μιάδα ζαηνζηήξ ένεοκαξ ημο Ξακεπζζηήιζμο Kumamoto δδιμζίεοζε ηεθζηά ιζα επίζδιδ έηεεζδ
όπμο βκςζημπμζμύζε όηζ δ οπεύεοκδ μοζία βζα ηδ κόζμ ήηακ μ ιεεοθοδνάνβονμξ πμο εκημπίζηδηε ζηα
αζμιδπακζηά απόαθδηα ημο ενβμζηαζίμο ηδξ Chisso. Θαζ δ επζπείνδζδ ηαζ δ ηοαένκδζδ ειθακίζηδηακ αδζάθμνεξ.
Ζ εέζδ ημοξ ήηακ πςξ δ κόζμξ, ςξ ημζκςκζηό πνόαθδια είπε θοεεί.
Ποιπηςιαηζηά, έκα κέμ λέζπαζια δδθδηδνίαζδξ μνβακζημύ οδνανβύνμο ειθακίζηδηε ζύκημια ζηδ
θεηάκδ ημο πμηαιμύ Agano ημο κμιανπζαημύ δζαιενίζιαημξ Niigata (1965). Θαζ πάθζ μζ νύπμβμκεξ μοζίεξ είπακ
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απμαθδεεί από αζμιδπακία ηαζ πάθζ δ πανααάηδξ εηαζνία - δ Showa Denko K.K. - ανκήεδηε κα ακαβκςνίζεζ όηζ
ήηακ μ δνάζηδξ. Αθθά αοηή ηδ θμνά, δ δδιόζζα ακδζοπία βζα ηδκ πενζααθθμκηζηή νύπακζδ είπε αολδεεί ηαζ δ
εεκζηή ηοαένκδζδ ακαβηάζηδηε κα δζενεοκήζεζ δζελμδζηά ηδ κόζμ. Ρα βεβμκόηα αοηά, μδήβδζακ ζηδ δδιμζίεοζδ
επίζδιδξ δήθςζδξ βζα ηδκ αζηία ηδξ κόζμο Minamata, δ μπμία πενζβναθδηε ςξ «ιεεοθζηέξ εκώζεζξ οδνανβύνμο
πμο πανήπεδζακ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ μλεζημύ ελέμξ αηεηαθδεΰδδξ ηδξ Chisso ζηδ Minamata.»
Πζβά-ζζβά, δ αζηία ηδξ αζεέκεζαξ Minamata ακαβκςνίζηδηε ηζ επίζδια, αθθά δ όθδ δζαδζηαζία δζήνηεζε
12 πνόκζα, αθόημο ειθακίζηδηακ ηα πνώηα ζοιπηώιαηα ζε ακενώπμοξ. Πηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ πενζόδμο, μζ
ηοαενκδηζημί θμνείξ ηαζ μζ δβέηεξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαεοζηένδζακ ηδκ επίζδιδ ακαβκώνζζδ ηαζ ηα πνμζαεαθδιέκα
από ηδ κόζμ άημια δεκ έθααακ απμγδιίςζδ. Νζ ηοαενκδηζημί έθεβπμζ ηαζ μζ ηακμκζζιμί βζα ηα αζμιδπακζηά
απόαθδηα πανααθέθεδηακ πςνίξ ηαιία ζμαανή πνμζπάεεζα κα ακηζιεηςπζζηεί απμηεθεζιαηζηά ημ πνόαθδια.

Προζπάζεηες λα ζηακαηήζεη ε απόρρηυε κοισζκέλφλ αποβιήηφλ
Πηζξ ανπέξ ημο 1957, μ ζοκεηαζνζζιόξ ηςκ ρανάδςκ ηδξ Minamata ηάθεζε ηδ Chisso κα ζηαιαηήζεζ ηδ
νίρδ απμαθήηςκ ιμθοζιέκςκ ιε οδνάνβονμ ζημκ ηόθπμ. Ρμ αίηδια πενζεθάιαακε δύμ ιένδ: (α) όηζ «δ
απόννζρδ απμαθήηςκ ζηδ εάθαζζα πνέπεζ κα ζηαιαηήζεζ » ηαζ (α) όηζ «πνέπεζ κα δδιζμονβδεεί ιδπακζζιόξ
επελενβαζίαξ οδάηζκςκ απμαθήηςκ ηαζ κα οπμαάθθμκηαζ ζημζπεία πμο εα επζαεααζώκμοκ ηδκ ααθααή θύζδ ημοξ
ιεηά ηδκ επελενβαζία.» Ακ αοηέξ μζ πνμηάζεζξ είπακ βίκεζ απμδεηηέξ, δ αζηία ηδξ νύπακζδξ εα είπε ελαθεζθεεί ηαζ
εα είπε ηαεοζηενήζεζ δ πεναζηένς δζάδμζδ ηδξ κόζμο. Αθθά δ Chisso απέννζρε ηαηδβμνδιαηζηά ηα αζηήιαηα ημο
ζοκεηαζνζζιμύ ηαζ δεκ επίζπεοζε ηδκ δδιζμονβία αεθηζςιέκςκ εβηαηαζηάζεςκ επελενβαζίαξ απμαθήηςκ. Κέπνζ
ηόηε, μζ κηόπζμζ πνμηζιμύζακ κα απμθεύβμοκ ηδ ηαηακάθςζδ εαθαζζζκώκ από ημκ ηόθπμ, ιε απμηέθεζια μ
ανζειόξ κέςκ ηνμοζιάηςκ δδθδηδνίαζδξ κα ιεζςεεί. Έηζζ, δ εηαζνία ήηακ ζε εέζδ κα ζζπονζζηεί όηζ ημ εέια ήηακ
οπό έθεβπμ ηαζ πςξ ηα αζηήιαηα ηςκ ρανάδςκ ιπμνμύζακ ιε αζθάθεζα κα αβκμδεμύκ.
ιςξ, έκαξ κέμξ ηύηθμξ ακδζοπίαξ άνπζζε ημ 1958, όηακ κέα ηνμύζιαηα επζαεααζώεδηακ ζηα πςνζά ημο
κμηίμο άηνμο ηδξ Minamata. Ζ Chisso ακηέδναζε αθθάγμκηαξ ηδκ πενζμπή πμο ένζπκε ηα απόαθδηα από ημκ ηόθπμ
ζηα παιδθόηενα ηιήιαηα ημο πμηαιμύ Minamata. Πύκημια, ειθακίζηδηακ κέα πενζζηαηζηά ζηδκ εηαμθή. Πε
αοηό ημ ζδιείμ, μζ πενζζζόηενμζ παναηδνδηέξ εα είπακ ηαηαθήλεζ ζημ ζοιπέναζια όηζ μζ πανάβμκηεξ ηδξ κόζμο
ζοκδέμκηακ ζηεκά ιε ηα απόαθδηα, όπζ όιςξ ηαζ δ Chisso. Από ηδκ ανπή ςξ ημ ηέθμξ έηακακ «ρεοημιπαθώιαηα»
ηαζ απέηοπακ κα ακαθάαμοκ μπμζμδήπμηε ζοβηεηνζιέκμ αήια ηαηά ηδξ ιόθοκζδξ από ηα αζμιδπακζηά απόαθδηα.
Ρδκ επόιεκδ πνμκζά (1959), κέα ηνμύζιαηα πανμοζζαζηήηακ ζε όθεξ ηζξ πανάηηζεξ πενζμπέξ ηαηά ιήημξ
ηδξ εάθαζζαξ Shiranui. Νζ ρανάδεξ μνβάκςζακ ιζα ιεβάθδξ ηθίιαηαξ δζαιανηονία εκάκηζα ζηδ Chisso ηαζ
απαίηδζακ από ηδκ εηαζνία «κα δζαηόρεζ ηδ νίρδ απμαθήηςκ έςξ όημο μθμηθδνςεμύκ μζ εβηαηαζηάζεζξ βζα ηδκ
επελενβαζία ηαζ ημκ ηαεανζζιό.» Ρμ αίζεδια ζηδ κμιανπζαηή ζοκέθεοζδ άνπζζε κα βένκεζ πνμξ ηδ πθεονά ηςκ
ρανάδςκ ηαζ μ ηοαενκήηδξ ζοβηάθεζε ιζα εδζηή ζοκάκηδζδ ηδξ Ποκέθεοζδ πνμηεζιέκμο κα επζθοεεί ημ εέια.
Δκημύημζξ, ημ ζαπςκζηό πμονβείμ Γζεεκμύξ Διπμνίμο ηαζ Βζμιδπακίαξ (MITI) πανεκέαδ, βζα κα δδθώζεζ όηζ «ημ
πνόαθδια ηςκ αζμιδπακζηώκ απμαθήηςκ έπεζ θοεεί.» Θα επζηνεπόηακ ζηδ Chisso κα ζοκεπίζεζ ηζξ θεζημονβίεξ
ηδξ, εάκ ζηαιαημύζε ηδ νίρδ απόαθδηςκ ζημκ πμηαιό Minamata ηαζ ακ μθμηθήνςκε βνήβμνα ηζξ εβηαηαζηάζεζξ
επελενβαζίαξ οδάηςκ.

Προβιήκαηα ζηελ αλαθούθηζε ηφλ ζσκάηφλ θαη ηης αποδεκηώζεης
Κε ιζα απθμσηή ιαηζά, ιπμνεί κα θαζκόηακ πςξ δ Chisso είπε θάαεζ ηάπμζμο είδμοξ ακηίιεηνςκ εκάκηζα
ζηδ νύπακζδ. Κέπνζ ημ ηέθμξ ημο 1959 είπε μθμηθδνώζεζ δύμ εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ απμαθήηςκ, όιςξ
ηαιία από αοηέξ δεκ ήηακ απμηεθεζιαηζηή ζηδκ απμιάηνοκζδ μνβακζηώκ εκώζεςκ οδνανβύνμο. Γκςνίγμκηαξ ηδκ
ακαπμηεθεζιαηζηόηδηά ημοξ, δ εηαζνία δεκ δζμπέηεοζε πμηέ θύιαηα από ηδκ επελενβαζία αηεηαθδεΰδδξ ζε αοηέξ.
Δκημύημζξ, ζηζξ επίζδιεξ ηεθεηέξ έκανλδξ, μ Ξνόεδνμξ Chisso έηακε ηδ πεζνμκμιία κα πζεζ έκα θθζηγάκζ κενό πμο
είπε εεςνδηζηά οπμαθδεεί ζε επελενβαζία! Φοζζηά ηαζ δεκ είπε βίκεζ ηάηζ ηέημζμ, αθθά μ κμιάνπδξ ηαζ μζ
πανεονζζηόιεκμζ πίζηερακ ημ ηόθπμ. Πηδκ πναβιαηζηόηδηα, μζ ρανάδεξ, μζ ηάημζημζ ηδξ Minamata ηαζ μζ
πανεονζζηόιεκμζ είπακ οπμζηεί πθύζδ εβηεθάθμο από ιζα απμηεθεζιαηζηή αθθά παναπθακδηζηή
δδιμζζμζπεηζζηζηή ηαιπάκζα.
Έηημηε, δ Chisso ζοκέθθεβε ημ θύιαηα από ηδκ επελενβαζία ηδξ αηεηαθδεΰδδξ ζε ιζα δελαιεκή ηαζ ηα
επακαδζμπέηεοε πνμξ επακαπνδζζιμπμίδζδ, πςνίξ κα θαιαάκεζ ηακέκα ιέηνμ βζα κα ζηαιαηήζεζ ηδ νμή ημο
ιεεοθοδνανβύνμο. Αοηό πέναζε απαναηήνδημ έςξ ημ 1968 όπμο άθθαλε δ επελενβαζία αηεηαθδεΰδδξ ηαζ
ααειζαία, μ ιεεοθοδνάνβονμξ, απμαθήεδηε ςξ οπμπνμσόκ. Αθθά έκα ηενάζηζμ πμζμζηό ζγήιαημξ ιμθοζιέκμο ιε
οδνάνβονμ είπε ήδδ απμαθδεεί ιέζα ζηδ εάθαζζα, ζοκεπίγμκηαξ κα ιμθύκεζ ηα ράνζα ηαζ ηα μζηναημεζδή .
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Περίζαιυε

Νόζος Mi namata

Κεηά ηδκ άιεζδ εζζαβςβή αζεεκώκ ζε κμζμημιεία ζηα
ανπζηά ζηάδζα ηδξ ηαηαζηνμθήξ ηδξ Minamata, οπήνλακ εθάπζζηεξ
ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα ηδξ πενίεαθρδξ. Κέπνζ πμο άνπζζε δ εζζαβςβή
ημοξ ζημ δδιμηζηό κμζμημιείμ ηδξ Minamata ημ 1958, μζ ζαηνζηέξ
δαπάκεξ επζαάνοκακ απμηθεζζηζηά ηα εύιαηα, εκώ ηναηζηή ιένζικα
βζα ηα ηθζκήνδ εύιαηα δεκ οπήνλε βζα ιζα πενίμδμ πέκηε εηώκ. Ρμκ
Ημύθζμ ημο 1959, δδιζμονβήεδηε ιζα εζδζηή πηένοβα ζημ δδιμηζηό
κμζμημιείμ πμο εα πανείπε εεναπεία ζηα εύιαηα ηδξ κόζμο, όιςξ
μζ ηθίκεξ δεκ επανημύζακ ηαζ ημοθάπζζημκ 19 επζαεααζςιέκεξ
πενζπηώζεζξ πενζεάθθεδηακ ηεθζηά, ζπίηζ ημοξ. Λήπζα ιε ζοββεκή
ιμνθή ηδξ κόζμο Minamata οπμαθήεδηακ ζε ιεβάθεξ ακαιμκέξ,
πνμημύ επζαεααζςεμύκ ςξ επίζδια πενζζηαηζηά, επεζδή δ ζαηνζηή
δζάβκςζδ αοηώκ ηςκ πενζπηώζεςκ ήηακ ανβή, εκώ πμθθά
πνμζαεαθδιέκα κήπζα δεκ έθααακ πμηέ ηαιία αμήεεζα.

Νζ αθθαβέξ ζηζξ ιεεόδμοξ δζενεύκδζδξ ηδξ κόζμο ηαζ ηα ηνζηήνζα βζα ηδ εεναπεοηζηή αβςβή, είπακ
επίζδξ ακηίηηοπμ ζηα εύιαηα. Πηδκ ανπή, πναβιαημπμζήεδηε έκα εονύ επζδδιζμθμβζηό πείναια, πνμηεζιέκμο κα
εκημπζζημύκ ηα αίηζα ηδξ αζεέκεζαξ. Αθθά ιόθζξ έβζκε ακηζθδπηό όηζ ηα αίηζα αθμνμύζακ ηνμθέξ ιμθοζιέκεξ ιε
αανέα ιέηαθθα, μζ ιαγζημί πνμζοιπηςιαηζημί έθεβπμζ (screening procedures) «πάβςζακ» ηαζ ιειμκςιέκα
πενζζηαηζηά παναπέιθεδηακ ζε ημπζημύξ παεμθόβμοξ. Κε αοηά ηα ιέζα, ηα πνόηοπα βζα ηδ δζάβκςζδ απμηέθεζακ
μζ μλείεξ πενζπηώζεζξ πμο εηδήθςκακ πνόκζα ζοιπηώιαηα ηζ έηζζ, πμθθά άημια πμο πανμοζίαγακ δπζόηενα
ζοιπηώιαηα αθέεδηακ πςνίξ ζαηνζηή παναημθμύεδζδ.
Πηα πνόκζα πμο ιεζμθάαδζακ από ημ 1956, δ ηοαένκδζδ έπεζ εθανιόζεζ ζηαδζαηά πζμ μθμηθδνςιέκα
ιέηνα βζα ηδ κόζμ Minamata. Γζα πανάδεζβια, ζημοξ αζεεκείξ πμο εηδδθώκμοκ ζοιπηώιαηα ηδξ κόζμο αθθά δεκ
έπμοκ αηόιδ επζαεααζςεεί επίζδια ςξ εύιαηα, ημοξ πανέπμκηαζ μζ δαπάκεξ ζαηνζηήξ πενίεαθρδξ ηαζ έκα ιδκζαίμ
επίδμια κμζδθείαξ. πάνπεζ επίζδξ έκα κέμ πνόβναιια ζαηνζηήξ ελέηαζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ, ημ μπμίμ ζημπεύεζ ζηδ
αεθηίςζδ ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ οβζεζκήξ ηςκ μιάδςκ ηζκδύκμο. Κέκεζ κα απμδεζπεεί εάκ ημ πνόβναιια εα ηαθύρεζ
απμηεθεζιαηζηά ηζξ ακάβηεξ ηςκ εοιάηςκ ηδξ κόζμο. Ήδδ, είκαζ λεηάεανμ όηζ οπάνπεζ βναθεζμηναηζηή πίεζδ
ώζηε κα ιεζςεεί μ ανζειόξ ηςκ αηόιςκ πμο οπμαάθθμοκ αίηδζδ βζα ηδκ πζζημπμίδζδ ημοξ ςξ εύιαηα, ηαζ ίζςξ
ηεθζηά, ημ πνόβναιια «ελοπδνεηεί» ζηδκ απμεάννοκζδ όζςκ πνέπεζ κα δεπεμύκ εεναπεία.

Αποδεκηώζεης
Νζ πνμζπάεεζεξ ηςκ εοιάηςκ κα ελαζθαθίζμοκ απμγδιζώζεζξ από ηδ Chisso ηαζ ηδκ ηοαένκδζδ
ζοκεπίζηδηακ ηαε' όθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ ζανάκηα εηώκ πμο αημθμύεδζακ ημ 1956, εθάπζζηα όιςξ επζηεύπεδηακ.
Ζ «απμγδιίςζδ ηδξ πανδβμνζάξ» έπεζ ήδδ ηαηαβναθεί ςξ πανάδεζβια ηςκ πνμζπαεεζώκ ηδξ εηαζνίαξ κα
ειθακζζηεί ςξ ιεβαθόροπδ, πςνίξ όιςξ, μύηε κα ακαβκςνίγεζ ηδκ εοεύκδ ηδξ, μύηε κα απμδέπεηαζ ηδκ επζαάνοκζδ
άθθςκ, πζμ ζδιακηζηώκ ελόδςκ. Δλαζηίαξ ημο ελμζηναηζζιμύ ημοξ από ηδκ ημζκόηδηα, ηα εύιαηα ανέεδηακ ζε
αδύκαιδ εέζδ ηαζ δε ιπμνμύζακ κα ακηζπαθέρμοκ απόπεζνεξ ηέημζμο είδμοξ επίθοζδξ ηδξ δναιαηζηήξ ημοξ
ηαηάζηαζδξ. Δάκ δεκ είπε οπάνλεζ δ ειθάκζζδ ηδξ «δεύηενδξ αζεέκεζαξ Minamata» ζηδ Niigata, δ πμθζηζηή «ηδξ
ηςθοζζενβίαξ» ηδξ Chisso εα είπε απμδώζεζ. Κόθζξ ημ 1973, ζοιθςκήεδηε έκα
εθανιόζζιμ ζύζηδια
απμγδιζώζεςκ - 17 πνόκζα αθόημο ακαβκςνίζηδηε επίζδια δ αζεέκεζα.
Νζ απμγδιζώζεζξ ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδ δζαδζηαζία πζζημπμίδζδξ ηδξ κόζμο, αθμύ ιόκμ ηα άημια πμο
έπμοκ επζζήιςξ ακαβκςνζζηεί, έπμοκ δζηαίςια μζημκμιζημύ αμδεήιαημξ. Αοηό αθήκεζ έλς από ημ ζύζηδια
ανςβήξ πμθθμύξ πάζπμκηεξ, όπςξ επίζδξ όζμοξ ανκμύκηαζ ή είκαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ πζζημπμίδζδξ ηαζ όζμοξ δεκ
έπμοκ αηόιδ οπμαάθθεζ αίηδζδ. Ρα ηνζηήνζα βζα ηδκ πζζημπμίδζδ είκαζ πμθύ αοζηδνά ηαζ ζοκδέμκηαζ ζηεκά ιε ηδκ
ειθάκζζδ ημο ζοκδνόιμο Hunter and Russell's. Κέπνζ ημ 1970, είπακ πζζημπμζδεεί ςξ εύιαηα θζβόηενα από 121
άημια. Ρα εύιαηα πμο απμννίθεδηακ, έπμοκ ηαηαεέζεζ πνμζθοβέξ ηαηά ηςκ ιεεόδςκ screening (δμηζιαζία
δζαθμβήξ). Δκημύημζξ, πανά ηδ πνμθακή παθάνςζδ ηςκ ηνζηδνίςκ , ημ κέμ ζύζηδια ελέηαζδξ πμο ηαεζενώεδηε
ημ 1977, έπεζ μδδβήζεζ ζε ιζα ζπεδόκ μθζηή άνκδζδ πζζημπμίδζδξ ζημοξ οπμρδθίμοξ.
Απμβμδηεοιέκμζ πνώηα από ηδ Chisso ηαζ έπεζηα από ηζξ επίζδιεξ δζαδζηαζίεξ βζα ημκ μνζζιό πμζόξ ιπμνεί
κα εεςνδεεί εύια ηδξ κόζμο, μζ αδζημύιεκμζ πμθίηεξ εκέηεζκακ ηζξ πνμζπάεεζέξ δζεηδίηδζδξ απμγδιίςζδξ ηαζ από
ηδκ επζπείνδζδ ηαζ από ηδκ ηοαένκδζδ. Ν ανζειόξ εκαβόκηςκ ζε όθα ηα πενζθενεζαηά δζηαζηήνζα οπενέαδ ηεθζηά
ηα 2.000 άημια. Πύκημια, ηα δζηαζηήνζα εέθδζακ κα πενάζμοκ ηδκ δζηή ημοξ ηνίζδ βζα ηδ κόζμ ηδξ Minamata,
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ηζ έηζζ βεκκήεδηε ιζα κέα ηαηδβμνία εοιάηςκ - εηείκμζ πμο πζζημπμζήεδηακ από ηδ δζηαζηζηή απόθαζδ πανά από
ηα ζαηνζηά ζημζπεία.
Κένμξ ημο αζηίαξ πμο δ Chisso ηαζ δ ηοαένκδζδ ηςθοζζένβδζακ βζα ηδ ηαηααμθή απμγδιζώζεςκ, ήηακ
μζ εκηοπςζζαηέξ μζημκμιζηέξ επζαανύκζεζξ πμο εα δεπόηακ δ εηαζνία ελαζηίαξ ηδξ κόζμο. Ρμ ζοκμθζηό πμζό ηςκ
απμγδιζώζεςκ πνμξ ηα εύιαηα ηαζ ημ πνόβναιια απμιάηνοκζδξ θοιαημθάζπδξ από ημκ ηόθπμ ηδξ Minamata
«ηαηέθαβακ» ηα εηαζνζηά ηεθάθαζα ηαζ ηαηέζηδζακ δύζημθδ ηδ ζοκέπζζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ Chisso. Ζ πνμμπηζηή
κα ηθείζεζ δ αζμιδπακία ηαζ δ εηδήθςζδ εονείαξ δδιόζζαξ οπμζηήνζλδξ βζα ηδκ πνόθδρδ ηδξ νύπακζδξ ζηδκ
Ηαπςκία, ηέκηνζζακ ηδκ ηοαένκδζδ κα πνμζηνέλεζ ζε εκίζποζδ ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ κμιανπζαηή ηοαένκδζδ ημο
Kumamoto ελέδςζε έκημηα βναιιάηζα δδιμζίμο, ηαζ ημ ηεθάθαζμ πμο ζοκέθελε ημ δάκεζζε ζηδ Chisso ςξ
επζδόηδζδ βζα ηζξ απμγδιζώζεζξ. Αηόιδ, ζοιθςκήεδηε όηζ δ Chisso εα έπνεπε κα ελμθθήζεζ ημ δάκεζμ ζηδ
κμιανπία ιε 150 δζζεηαημιιύνζα βζεκ (ζδιενζκά πνήιαηα 970.489.020 εσρώ) ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 1992, ιε ηδκ
πνόαθερδ κα αημθμοεήζμοκ επζπθέμκ πθδνςιέξ απμγδιζώζεςκ ακάθμβα ιε ημ απμηέθεζια ηςκ εηδζηάζεςκ πμο
εα αημθμοεμύζακ.

Μέηρα γ ηα ηελ ελίζτσζε ηες αιηείας
Ζ πενζμπή ενβαζίαξ ηςκ ρανάδςκ ιμθύκεδηε αιέζςξ από ημκ οδνάνβονμ, αθθά ζηδκ ανπή - εηηόξ από
ηδκ αύλδζδ ημο ανζειμύ ηεπκδηώκ
ζημπέθςκ
ηαζ
ηδκ
επέηηαζδ
ηδξ
επζηνεπόιεκςκ πενζμπώκ βζα αθίεοζδ –
ηαιία άθθδ εκένβεζα εκίζποζδξ δεκ έβζκε.
Ρα ιέηνα απμδείπεδηακ αηεθέζθμνα ηαζ δ
ημπζηή
αθζεοηζηή
αζμιδπακία
ήνεε
ακηζιέηςπδ
ιε
επαπεζθμοιέκδ
ηαηάννεοζδ. Ρόηε, δ Λμιανπία ημο
Kumamoto απμθάζζζε κα εκεαννύκεζ ημοξ
ρανάδεξ κα αθθάλμοκ ηδκ ενβαζία ημοξ
από ηδ αθίεοζδ ρανζώκ ζηδ ημπζηή
πανάηηζα πενζμπή, ιε ηδκ αθίεοζδ
ηαθαιανζώκ ηαζ ζμοπζώκ ζημ ακμζηηό
πέθαβμξ. Αθθά μζ ρανάδεξ δεκ ήηακ
ελμζηεζςιέκμζ
ιε
ημκ
πεζνζζιό
ιεβαθύηενςκ
ζηάθςκ
ηαζ
ημο
απαναίηδημο
ελμπθζζιμύ
ηαζ
μζ
πενζζζόηενμζ δεκ ήεεθακ κα πενκμύκ πμθύ
ώνα
ζηδκ
ακμζηηή
εάθαζζα.
Ωξ
απμηέθεζια, δ πνμζπάεεζα «καοάβδζε».
Γμηζιάζηδηακ δίπςξ επζηοπία ηζ άθθεξ Νόζος Mi namata
ζδέεξ βζα ηδ δζάζςζδ ηδξ αθζεοηζηήξ
αζμιδπακίαξ, αθθά ημ επίπεδμ δναζηδνζόηδηαξ ήηακ ανηεηά ζηακμπμζδηζηό ώζηε κα πείζεζ ηδκ εεκζηή ηοαένκδζδ
ηαζ ημ ζαπςκζηό Θμζκμαμύθζμ πςξ ημ γήηδια ήηακ οπό παναημθμύεδζδ. Νζ πενζζζόηενεξ ζδέεξ ζπεδίςκ, ζηδκ
πναβιαηζηόηδηα, εβηαηαθείθεδηακ δίπςξ πμηέ κα οθμπμζδεμύκ.
Ζ ζοκέπεζα ηδξ ζζημνίαξ ηςκ πνμζπαεεζώκ ηςκ ρανάδςκ κα θάαμοκ απμγδιζώζεζξ απμηαηάζηαζδξ είκαζ
πανόιμζα ιε αοηήκ ηςκ εοιάηςκ ηδξ κόζμο Minamata. Ανπζηά, δ Chisso ανκήεδηε κα ακηαπμηνζεεί ζηα αζηήιαηά
ημοξ (1958). Αθμύ ακαβκςνίζηδηε δ νύπακζδ οδνανβύνμο ςξ αζηία ηδξ αζεέκεζαξ, οπμαθήεδηε από ημοξ
ρανάδεξ έκαξ κέμξ ηύηθμξ πνμζθοβώκ βζα εκίζποζδ (Ημύθζμξ 1959). Ρεθζηά, ημ βναθείμ ημο Γδιάνπμο
δζαπναβιαηεύηδηε ιζα ζοιαμθζηή απμγδιίςζδ από ηδ Chisso, πμο όιςξ, δεκ εα έπνεπε κα εεςνδεεί ςξ
απμγδιίςζδ βζα ηα πνμαθήιαηα πμο ζοκδέμκηακ ιε ηδκ αζεέκεζα Minamata. Θαεώξ ειθακίγμκηακ μθμέκα ηαζ
πενζζζόηενα ηνμύζιαηα ηδξ κόζμο, μζ ζπέζεζξ ιεηαλύ ρανάδςκ ηζ εηαζνίαξ επζδεζκώεδηακ, ζε ζδιείμ πμο μζ
ρανάδεξ εζζέααθθακ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ Chisso, ηαζ ιε αοηόκ ημκ ηνόπμ ιεηέηνερακ ηδ δζαιάπδ ιεηαλύ ημοξ
ζε ιείγμκ πμθζηζηό πνόαθδια. Αθθά βζα ιζα αηόιδ θμνά, ημ απμηέθεζια ήηακ δ ηαηααμθή ιζηνώκ απμγδιζώζεςκ
από ηδκ επζπείνδζδ, αοηή ηδ θμνά ιε ηδ ιεζμθάαδζδ ημο Θοαενκήηδ ημο Kumamoto.

Πώς ε ηοπηθή θοηλόηεηα αποκόλφζε ηα ζύκαηα
Ζ ζηακόηδηα επζαίςζδξ ηδξ ημπζηήξ ημζκόηδηαξ ζε Minamata οπμζηάθεδηε ανβά από ηζξ
επακαθαιαακόιεκεξ απμηοπίεξ κα οπάνλεζ θύζδ ζηα πνμαθήιαηα πμο πνμηάθεζε δ κόζμξ Minamata. ιςξ,
ηαζ μζ ίδζμζ μζ κηόπζμζ ζοκέααθθακ ζημ κα ηνααήλεζ αοηή δ οπόεεζδ ζε ιάηνμξ. Ζ Chisso καζ ιεκ ηναημύζε ηα
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δκία ηδξ πμθζηζηήξ δύκαιδξ ζηδ Minamata αθθά, ζηζξ ακηζδζηίεξ ηδξ ιε όζμοξ πνμζαθήεδηακ από ηδ κόζμ,
ιπμνμύζακ κα ααζίγμκηαζ βζα εκίζποζδ ηαζ ζημοξ κηόπζμοξ. Νζ ενβαγόιεκμζ ζηδ Chisso ηαζ ηζξ ζοιαεαθδιέκεξ
επζπεζνήζεζξ βύνζζακ ηζξ πθάηεξ ημοξ ζηα εύιαηα, επεζδή εεώνδζακ όηζ ηάεε επίεεζδ ζηδκ εηαζνία απεζθμύζε ηα
ιέζα αζμπμνζζιμύ ημοξ. Κε ηδ πθεζμρδθία ηςκ πμθζηώκ κα ηδκ αημθμοεεί, δ Chisso είπε οπό ηζξ δζαηαβέξ ηδξ
δδιόζζμοξ θεζημονβμύξ ηαζ ακενώπμοξ επζννμήξ. Ωξ ηαεζενςιέκμξ ημπζηόξ πανάβμκηαξ από παθζά, δ επζπείνδζδ
εηιεηαθθεύηδηε ημοξ δεζιμύξ ηδξ, βεςβναθζημύξ, μζημκμιζημύξ, ηαζ μζημβεκεζαημύξ ζηδκ πενζμπή ηαζ ηαηόνεςζε
κα ηαηαζηείθεζ ηα αζηήιαηα ηςκ εοιάηςκ. Ακ ηαζ μζ αλζώζεζξ ημοξ βζα ηζξ απμγδιζώζεζξ ήηακ ζπεηζηά ιεηνζμπαεείξ,
μζ δζαιανηονόιεκμζ βηεημπμζήεδηακ απμηεθεζιαηζηά ζε ιζα απμιμκςιέκδ μιάδα. Γζα πανάδεζβια, όηακ μζ
ρανάδεξ δζαιανηονήεδηακ ζηδ Chisso ημ 1959, μ δήιανπμξ ηαζ μ πνόεδνμξ ημο Γδιμηζημύ Ποιαμοθίμο ηδξ
Minamata δβμύκηακ ιζαξ ακηζπνμζςπείαξ 28 μιάδςκ πμο πίεζακ ημκ Θοαενκήηδ κα ιδκ απμζύνεζ ηζξ αζμιδπακζηέξ
απαθθαβέξ πνμξ ηδ Chisso, επεζδή ιζα ηέημζα εκένβεζα «εα οπέβναθε ημκ αέααζμ εάκαημ ηδξ ημπζηήξ ημζκόηδηαξ»,
ηαζ ζοκέπζζακ αζηώκηαξ από ηδ Λμιανπία κα πανάζπεζ «άπθεηδ οπενάζπζζδ εκάκηζα ζηζξ πνάλεζξ αίαξ», εκώ
εενιμπαναηάθεζακ ημ πμονβείμ βείαξ ηαζ Θμζκςκζηήξ Αθθδθεββύδξ κα αβκμήζεζ ηάεε ζζπονζζιό πμο εα
έδεζπκε ηδ Chisso ςξ αζηία ηδξ ηαηαζηνμθήξ.

Ακ ηαζ μζ δζαιανηονίεξ ηςκ εοιάηςκ ελεθίζζμκηακ
ζ’ όθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο '60 ζε έκα απμθύηςξ
ώνζιμ ημζκςκζηό ηίκδια έπμκηαξ ηδ αιένζζηδ οπμζηήνζλδ
ελςηενζηώκ μιάδςκ άζηδζδξ πίεζδξ, δ επίηθδζδ ηδξ Chisso
βζα ηδκ ύπανλδ εκόξ «ημζκμύ πεπνςιέκμο» πμθζηώκ ηζ
επζπείνδζδξ ήηακ ακοπέναθδημ ειπόδζμ. Αηόια ηαζ ηόζμ
ανβά όπςξ ημ 1968, όηακ είπε πζα δζαζθαθζζηεί δ επίζδιδ
ακαβκώνζζδ ηςκ αζηζώκ ηδξ αζεέκεζαξ ηδξ Minamata, δ
Chisso ηαηόνεςζε κα ζοβηεκηνώζεζ πενζζζόηενα από
2.500 άημια πμο ακηζπνμζώπεοακ 53 ημπζηέξ μιάδεξ οπέν
ιζαξ ημζκήξ πνμζπάεεζαξ κα ακμζημδμιδεμύκ μζ
εβηαηαζηάζεζξ ηδξ Chisso ζηδ Minamata. Ν Ξνόεδνμξ ηδξ
Νόζος Mi namata
Chisso επζπείνδζε κα αιαθύκεζ ημκ πακδβονζζιό ηςκ
εοιάηςκ βζα ηδκ πνόμδμ πμο ζδιείςκακ βζα απαίηδζδ δεζιεύζεςκ από ηδκ εηαζνία, δδθώκμκηαξ όηζ «δ
ακμζημδόιδζδ ημο ενβμζηαζίμο εα ελανηζόηακ από ημ ακ εα επζηοβπακόηακ δ ζοκενβαζία ιε ηα ενβαηζηά
ζοκδζηάηα ηαζ ηδ ημπζηή ημζκόηδηα.»
Μακά, ημ 1971, όηακ μζ ημπζηέξ μιάδεξ ιάπμκηακ ζε άιεζεξ δζαπναβιαηεύζεζξ βζα απμγδιζώζεζξ
απμηαηάζηαζδξ, μ δήιανπμξ ηδξ Minamata ακαημίκςζε όηζ «εα οπενάζπζγε ηδ Chisso αηόιδ οπό ηδ ηνίζδ ιζαξ
εεκζηήξ ζοκαίκεζδξ». (Ανβόηενα δζεοηνίκζζε όηζ ακαβηάζηδηε κα ηάκεζ αοηήκ ηδκ δήθςζδ «πάνζκ ηδξ δδιζμονβίαξ
ηαζ ηδξ δζαηήνδζδξ εέζεςκ ενβαζίαξ βζα ημοξ ακενώπμοξ»). Γζα αηόιδ ιζα θμνά, ημ 1975, ημ Γδιμηζηό
Ποιαμύθζμ ηδξ Minamata γήηδζε επίζδια ηαζ από ημ ηνάημξ ηαζ από ηδ Λμιανπία κα ιεηνζάζεζ ημ θόνημ ημο
ένβμο ηδξ Chisso βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ θοιαημθάζπδξ από ημκ ηόθπμ Minamata. Θαζ αηόια ιζα θμνά, ημ
1977, ιζα μνβάκςζδ πμο δδιζμονβήεδηε ηαζ πνδιαημδμηήεδηε από ημ Γδιμηζηό Ποιαμύθζμ έηακε εηζηναηεία
ζοθθμβήξ οπμβναθώκ οπέν ηδξ ακαδδιζμονβίαξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ Chisso.
Δκ μθίβμζξ, μ πνμζεηηζηά ηαθθζενβδιέκμξ ιύεμξ ημο «ημζκμύ πεπνςιέκμο» ιεηαλύ πόθδξ ηαζ επζπείνδζδξ
είπε νζγώζεζ ααεζά ζηδκ ημζκόηδηα. Ακηίπαθμζ «ηδξ αιμζααζόηδηαξ» δζαπςνίζηδηακ ηαζ ηαηαδζηάζηδηακ. Ρα εύιαηα
ηαζ όπζ δ αζεέκεζα εεςνμύκηακ ηώνα ςξ απεζθή ηαζ ηαηέθδλακ κα βίκμοκ μζ απμδζμπμιπαίμζ ηνάβμζ βζα ηα
πνμαθήιαηα ηδξ ημζκόηδηαξ. Κέζα ζ’ αοηήκ ηδκ πανάδμλδ ηαζ πνμαθδιαηζηή ακηζζηνμθή ηδξ πναβιαηζηόηδηαξ, δ
κόζμξ Minamata έβζκε δ ίδζα έκα ηαιπμύ.
Ακ πνόηεζηαζ κα βίκεζ ηάηζ μοζζαζηζηά απμηεθεζιαηζηό βζα ημκ πνόκζμ ακηίηηοπμ ηδξ κόζμο Minamata, δ
ανπή πνέπεζ κα βίκεζ από ηδ δζαιόνθςζδ ιζαξ κέαξ ακηίθδρδξ ζηδ ημζκόηδηα. Ζ ζδέα ημο «ημζκμύ πεπνςιέκμο»
πμο ελοπδνέηδζε ηα ζοιθένμκηα ηδξ Chisso ηαζ πμθθμί από όζμοξ ενβαζηήηακ βζα αοηά ηζξ πνμδβμύιεκεξ
δεηαεηίεξ, πνέπεζ κα απεκενβμπμζδεμύκ. Δίκαζ απαναίηδημ μζ ηάημζημζ ηδξ Minamata κα απμδεζιεοημύκ από ηδκ
ελάνηδζδ ζε ιζα ηαζ ιόκδ εηαζνία ηαζ ηα μζημκμιζηά εειέθζα ηδξ ημζκόηδηαξ εα πνέπεζ κα δζαθμνμπμζδεμύκ.
Κέπνζ ηώνα, μζ οπάνπμοζεξ πνμζεββίζεζξ δεκ έπμοκ πανάβεζ ιζα θύζδ ζηα δεζκά πμο ελαημθμοεμύκ κα
ηαηαζηνέθμοκ ηζξ γςέξ ηαζ ημ ημπίμ ζηδ Minamata. Αοηή δ εκαθθαηηζηή θύζδ ιέκεζ κα δμηζιαζηεί.
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σκπεράζκαηα
Ρα εύιαηα ηδξ κόζμο ηδξ Minamata πνμζθένμοκ ηα αηόθμοεα
ιαεήιαηα ζημκ ηόζιμ:
1. Ζ αζμιδπακζηή νύπακζδ πνμηαθεί αζεέκεζεξ, ηαηαζηνέθεζ ηα
μζημζοζηήιαηα, ηαζ πνμηαθεί άθθεξ ιμνθέξ ιδ ακαζηνέρζιςκ
γδιζώκ. Αοηό ζδιαίκεζ όηζ δ πθήνδξ απμηαηάζηαζδ από ηδ
αζμιδπακζηή νύπακζδ είκαζ αδύκαηδ. Ποκεπώξ, ηα απόαθδηα πμο
πανάβμκηαζ ςξ απμηέθεζια ηςκ αζμιδπακζηώκ επελενβαζζώκ δεκ
πνέπεζ κα απμννίπημκηαζ ζε ηαιία πενζααθθμκηζηή θεηάκδ έςξ
όημο ηαηαζημύκ πακηεθώξ ααθααή.
2. Ζ παβηόζιζα πδιζηή αζμιδπακία ασηήλ ηελ περίοδο
απμννίπηεζ ζημ πενζαάθθμκ ςξ απόαθδηα πνόζθαηα
δδιζμονβδιέκεξ μοζίεξ, μζ ζοκέπεζεξ ηςκ μπμίςκ δεκ είκαζ
πθήνςξ ηαηακμδηέξ. Δπεζδή πνεζάγεηαζ ζδιακηζηόξ πνόκμξ
πνμημύ ιπμνέζμοιε κα εκημπίζμοιε ηδκ πανμοζία ηαζ ηζξ
επζπηώζεζξ ηςκ ημλζηώκ μοζζώκ, είκαζ ακαβηαίμ κα πνμθδθεεί
δ δζάδμζδ ηδξ νύπακζδξ ελ ανπήξ.
3. Ζ αζμιδπακζηή οπμαάειζζδ ημο πενζαάθθμκημξ πανάβεζ
απμηεθέζιαηα πμο ελαπθώκμκηαζ βνήβμνα. Δίκαζ, επμιέκςξ,
απαναίηδημ κα εθεβπεεί δ επίδναζδ ηςκ νύπςκ ηαζ κα ιεηνδεεί
δ γδιζά, δζαθμνεηζηά εα ηαεοζηενήζεζ δ ακαημύθζζδ ηςκ
εοιάηςκ ηαζ δ απμηαηάζηαζδ ημο πενζαάθθμκημξ.
4. ηακ ιζα ημπζηή ημζκόηδηα δεκ έπεζ ηακέκακ έθεβπμ ηςκ
θεζημονβζώκ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο επδνεάγμοκ ημ πενζαάθθμκ
ηδξ, δ πζεακόηδηα ημ πενζαάθθμκ κα ηαηαζηναθεί ή κα οπμααειζζηεί είκαζ πναβιαηζηή ηαζ νεαθζζηζηή.
Νόζος Mi namata

5. Νπμζαδήπμηε επζπείνδζδ ηαηαζηνέθεζ ημ πενζαάθθμκ πνέπεζ κα ακαθαιαάκεζ ηδκ εοεύκδ ηδξ απμγδιίςζδξ
ηςκ εοιάηςκ ηαζ ηδξ επακόνεςζδξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ ηαηαζηνμθήξ.

Τζηερόγραθο ηοσ ζσληάθηε
Κεθεηδηέξ θοζζηώκ ηαηαζηνμθώκ έπμοκ παναηδνήζεζ όηζ μζ ημζκόηδηεξ ζοκήεςξ πενκμύκ από
ζοβηεηνζιέκα ζηαδία ακάκδρδξ έπεζηα από ιζα ζδιακηζηή ηαηαζηνμθή. Ρμ ηεθεοηαίμ από αοηά, είκαζ ιζα
πενίμδμξ πμο παναηηδνίγεηαζ από ένβα ζοιαμθζηώκ ηαηαζηεοώκ ηζ άθθεξ πνςημαμοθίεξ πμο ικδιμκεύμοκ ημ
βεβμκόξ ηαζ αεααζώκμοκ ηδκ έκανλδ ιζαξ «κέαξ ανπήξ». Πε έκα πνόζθαημ ηαλίδζ ζηδ Minamata (Λμέιανζμξ 1992),
μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημ Γεύηενμ Γζεεκέξ Ποκέδνζμ ηδξ Minamata (πμο ζημπεύεζ κα είκαζ ιζα εεναπεοηζηή ακηίδναζδ
ζηα πνμαθήιαηα ηδξ ημζκόηδηαξ) επζζηέθηδηακ δζάθμνεξ ηέημζεξ εβηαηαζηάζεζξ. Κεηαλύ αοηώκ, ήηακ έκα πάνημ
ζηδ πνμηοιαία, ζημ απμλδναιέκμ έδαθμξ πμο ηάθοπηε ηδ πώνμ απόεεζδξ θοιαημθάζπδξ από ηδ Chisso, έκα
ηήπμ δζαημζιδιέκμξ ιε ιπαιπμύ, έκα εηεεζζαηό ηέκηνμ ιπαιπμύ πμο ζημπό έπεζ κα πνμαάθθεζ ηζξ αζζεδηζηέξ
δοκαηόηδηεξ ηδξ εθεβπόιεκδ απόεεζδξ απμαθήηςκ (andfills) αθθά ηαζ κα πνμαάθθεζ ιζα πμθύηζιδ ςζηόζμ,
παναιεθδιέκδ αζμιδπακία πεζνμηεπκίαξ ιπαιπμύ. Δπίζδξ επζζηέθεδηακ ηδκ Αίεμοζα Πημζπείςκ ηδξ Λόζμο
Minamata πμο εβηαζκζάζηδηε πνόζθαηα ηαζ ζηδκ μπμία εηηίεεκηαζ επίζδια επζθεβιέκεξ θςημβναθίεξ ηαζ
πανέπμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ κόζμ ηαζ ηζξ ζοκέπεζέξ ηδξ.
Ωξ έκα μνζζιέκμ ααειό, δ ύπανλδ ηέημζςκ ένβςκ, απεζημκίγεζ ηδκ αολακόιεκδ πνμεοιία ηδξ ημζκόηδηαξ
κα απμηζκάλεζ ημκ παναηηδνζζιό ημο «πανία» πμο είπε δ Minamata ιεηαλύ ηςκ ζαπςκζηώκ πόθεςκ, κα
δζαιμνθώζεζ ιζα κέα ζοθθμβζηή αοηό-εζηόκα ηαζ ιζα κέα μζημκμιζηή αάζδ ιε ημκ ηνόπμ πμο πνμηείκεζ μ
Maruyama. Ωζηόζμ, ιάθθμκ εα πνεζαζηεί πμθύξ πνόκμξ βζα κα μθμηθδνςεεί δ ιεηάααζδ ηδξ πόθδξ από
πνμαθδιαηζηή αζμιδπακζηή πόθδ ζε εηεεζζαηό ηέκηνμ «ημονζζιμύ ηαηαζηνμθήξ», παναδμζζαηώκ αζμηεπκζώκ, ηαζ
μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ. Ρμ ροπμθμβζηό ηαζ πμθζηζηό πάζια πμο πςνίγεζ ηα εύιαηα ηαζ ηα ιδ-εύιαηα είκαζ ιεβάθμ.
Ξμθθά εύιαηα είκαζ ελαζνεηζηά ηαπύπμπηα βζα ηα ηίκδηνα ηοαένκδζδξ ηαζ ηςκ οπεοεύκςκ ηςκ αζμιδπακζώκ πμο
πνμςεμύκ αοηή ηδ κέα εζηόκα ηδξ ημζκόηδηαξ. Ζ ύπανλδ εκόξ «ιμοζείμο εοιάηςκ» ζδζςηζηήξ πνδιαημδόηδζδξ,
πμο αιθζζαδηεί ηζξ επίζδιεξ εηδμπέξ ηδξ ημπζηήξ ζζημνίαξ, είκαζ ιόκμ έκα πανάδεζβια. Άθθα ζδιάδζα ηδξ έθθεζρδξ
εκζαίαξ εέζδξ θάκδηακ από ιζα ηαηαζβίδα ηνζηζηώκ ζπμθίςκ ακαθμνζηά ιε ηδ δζαδζηαζία απμηαηάζηαζδξ πμο
έβζκακ από ημοξ κηόπζμοξ ζηδκ ακμζηηό δζεεκέξ ζοκέδνζμ. Πηδκ Ηαπςκία, ηέημζεξ δδιόζζεξ επζδείλεζξ αζοιθςκίαξ
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είκαζ ελαζνεηζηά αζοκήεζζηεξ. Ακ ηαζ μζ εηπνόζςπμζ ηδξ εηαζνίαξ Chisso είπακ πνμζηθδεεί από ημοξ δζμνβακςηέξ,
δ απμοζία ημοξ έβζκε αζζεδηή.
Δίκαζ ίζςξ πμθύ κςνίξ βζα κα πεζ ηακείξ ακ αοηέξ μζ πνόζθαηεξ ελεθίλεζξ ζδιαημδμημύκ ηδκ ανπή ημο
ηέθμοξ ζηδ ιαηνόπνμκμ αβώκα ηδξ Minamata ιε ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ζοκμκόιαηδξ κόζμο. Αοηό πμο θαίκεηαζ
ανηεηά λεηάεανα, είκαζ πςξ δ δζαδζηαζία ακάηαιρδξ έπεζ εζζέθεεζ ζε έκα κέμ ζηάδζμ. Ρμοθάπζζημκ, δ άνκδζδ ηαζ
δ ηςθοζζενβία έπμοκ ακηζηαηαζηαεεί από ηδκ ακαβκώνζζδ ηαζ ηδκ πνμεοιία κα βίκεζ ιζα ανπή βζα ηδκ ακαβέκκδζδ
ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ. Ζ ακάβηδ κα ακηζιεηςπζζηεί δ πναβιαηζηόηδηα ημο αζμιδπακζημύ ηζκδύκμο ημ ζοκημιόηενμ
δοκαηόκ ηαζ κα ανπίζεζ ιζα δζελμδζηή ακαγήηδζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ θύζεςκ είκαζ έκα από ηα ακαπόθεοηηα ιαεήιαηα
ηδξ Minamata.
Υρολοιογ ηθή ζεηρά ηφλ γεγολόηφλ

1908

• Ζ Chisso πηίγεζ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ ζηδ Minamata.

1926

• Ζ Chisso ηαηααάθεζ ηα πνώηα πνόζηζια βζα ηδ γδιία πμο
πνμηάθεζε ζηδκ ημπζηή αθζεία θόβς ηδξ αζμιδπακζηήξ νύπακζδξ.

1932

•
Μεηζκμύκ μζ δζαδζηαζίεξ
επελενβαζίαξ αηεηαθδεΰδδξ ζημ
ενβμζηάζζμ ηδξ Chisso όπμο πνδζζιμπμζείηαζ οδνάνβονμξ ςξ
ηαηαθύηδξ.

1956
• Ζ κόζμξ Minamata ακαβκςνίγεηαζ δδιόζζα. Ωξ αζηία ηδξ αζεέκεζαξ
πνμζδζμνίγεηαζ δ δδθδηδνίαζδ ιε αανέα ιέηαθθα ιέζς ηδξ
ηαηαθάκςζδξ ρανζώκ ηαζ μζηναηόδενιςκ. Ρα αζμιδπακζηά απόαθδηα
ηδξ Chisso εεςνμύκηαζ ύπμπηα ςξ δ πδβή ιόθοκζδξ.

1957

• Αλίςζεζξ ηςκ αθζεοηζηώκ ζοκεηαζνζζιώκ ηδξ Minamata κα πάρεζ
δ απόννζρδ αζμιδπακζηώκ απμαθήηςκ ζηα ημπζηά ύδαηα ηαζ βζα
επελενβαζία ηςκ απμαθήηςκ πνμημύ απμαθδεμύκ.

1958
Η έκηαζη ηης καηαζηροθής

• Ζ Chisso δζαηζκεί ηα απμαθδηα πμο πανάβμκηαζ από ημ ενβμζηάζζμ
αηεηαθδεΰδδξ από ημκ ηόθπμ Minamata ζε άθθμ ζδιείμ, ημκηά ζηδκ
εηαμθή ημο πμηαιμύ Minamata. Ζ νύπακζδ δζαδίδεηαζ ζε ιεβάθμ

ηιήια ηδξ εάθαζζαξ Shiranui

1959

• Δλαηνζαώκεηαζ πςξ δ μοζία πμο πνμηαθεζ ηδκ κόζμ είκαζ μ μνβακζηόξ οδνάνβονμξ. Νζ ρανάδεξ
οζμεεημύκ αίαζεξ ιεεόδμοξ ζηδκ πνμζπάεεζα κα ζηαιαηήζεζ δ απόννζρδ αζμιδπακζηώκ απμαθήηςκ ηαζ
κα δζηαζςεμύκ ηα αζηήιαηά ημοξ βζα απμγδιζώζεζξ. Ρα ζοιπηώιαηα ηδξ κόζμο Minamata ακαπηύζζμκηαζ
ζε ιία βάηα εκόξ ενβαζηδνίμο, ζηδκ μπμία πεζναιαηζηά πμνδβήεδηακ απόαθδηα από ημ ενβμζηάζζμ ηδξ
Chisso, ζημ ενεοκδηζηό ενβαζηήνζμ ηδξ ίδζαξ ηδξ επζπείνδζδξ, αθθά δεκ έβζκε πμηέ ηαιία επίζδιδ
ακαημίκςζδ ηςκ πμνζζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ. Ζ ζύιααζδ Mimaikin (ιζα απθή έηθναζδ ζοιπόκμζαξ
ζοκμδεοόιεκδ ιε πεκζπνή μζημκμιζηή απμγδιίςζδ) ζοκάπηεηαζ ιεηαλύ ηδξ Chisso ηαζ ηςκ μζημβεκεζώκ
ηςκ εοιάηςκ. (Πύιααζδ πμο αηονώκεηαζ ανβόηενα, ζηδκ πνώηδ δίηδ ηαηά ηδξ Chisso, 1969-1973.)

1965
• Ακαβκςνίγμκηαζ επίζδια πενζζηαηζηά δδθδηδνίαζδξ μνβακζημύ οδνανβύνμο ζε ηαημίημοξ ημο
κμιανπζαημύ δζαιενίζιαημξ Λζβηάηα, ζηδκ απμηαθμύιεκδ δεύηενδ αζεέκεζα Minamata.

1968
• Πηαιαημύκ μζ θεζημονβίεξ ημο ενβμζηαζίμο επελενβαζίαξ αηεηαθδεΰδδξ ηδξ Chisso. Ζ ηοαένκδζδ
ακαημζκώκεζ επίζδιδ δήθςζδ όηζ «δ Chisso (είκαζ) δ αζηία.»
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1969

1973

1977

• Θύιαηα ηαζ μζημβέκεζεξ οπμαάθθμοκ αζηζηέξ αβςβέξ ηαηά ηδξ Chisso απαζηώκηαξ
απμγδιίςζδ. Ρμ βεβμκόξ αοηό βίκεηαζ βκςζηό ςξ δ Ξνώηδ Αβςβή ηαηά ηδξ Chisso.
• Ζ πνώηδ αβςβή ηαηά ηδξ Chisso ηνίκεηαζ οπέν ηςκ εκαβόκηςκ. Ποκάπηεηαζ ζοιθςκία απμηαηάζηαζδξ
ιεηαλύ εοιάηςκ ηαζ Chisso, δ μπμία επνόηεζημ κα βίκεζ ημ ακηαπμδμηζηό ζύζηδια πμο ζζπύεζ έηημηε.
• Ανπίγεζ δ απμιάηνοκζδ ηδξ θοιαημθάζπδξ από ημκ ηόθπμ ηδξ Minamata. Ρμ ένβμ μθμηθδνώκεηαζ ημ
1990.

1980
• Θύιαηα ηαζ μζημβέκεζεξ οπμαάθθμοκ αζηζηή αβςβή ηαηά ηδξ Chisso, ηδξ εεκζηήξ ηοαένκδζδξ, ηαζ ηδξ
κμιανπζαηήξ ηοαένκδζδξ ημο Kumamoto. Ρμ βεβμκόξ ιέκεζ βκςζηό ςξ δ Ρνίηδ Γίηδ.

1987

• Ζ ηνίηδ δίηδ ηνίκεηαζ οπέν ηςκ εκαβόκηςκ. Ζ εεκζηή ηοαένκδζδ ηαζ δ κμιανπζαηή ηοαένκδζδ ημο
Kumamoto ηαηαδζηάγμκηαζ βζα αιέθεζα ηςκ
εοεοκώκ ημοξ βζα ηδ πνμζηαζία ηςκ πμθζηώκ. Νζ
ηαηδβμνμύιεκμζ (Chisso, κμιανπζαηή ηοαένκδζδ ημο Kumamoto ηαζ εεκζηή ηοαένκδζδ) αζημύκ έθεζδ
ηαηά ηδξ απόθαζδξ.

1987
• Ν πνώδκ Ξνόεδνμξ ηδξ Chisso ηαζ μ δζεοεοκηήξ Δνβζηαζίμο ηδνύζμκηαζ έκμπμζ βζα επαββεθιαηζηή
αιέθεζα πμο μδδβεί ζε αημύζζα ακενςπμηημκία.

1992
• Ζ Θναηζηή πδνεζία Ξενζαάθθμκημξ ηδξ Ηαπςκίαξ εβηζακζάγεζ έκα μθμηθδνςιεκμ πνόβναιια βζα ηδκ
ακαημύθζζδ ηδξ αζεέκεζαξ Minamata.
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ΟΦΟΙ ΔΕ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ

Θεμί ιεκ βαν ιεθθόκηςκ, άκενςπμζ δε βζβκμιέκςκ, ζμθμί δε πνμζζόκηςκ αζζεάκμκηαζ.
ΦΗΙΝΠΡΟΑΡΝΠ, ΡΑ ΔΠ ΡΝΛ Ρ ΑΛΔΑ ΑΞΝΙΙΩΛΗΝΛ VIII, 7
Νζ άκενςπμζ βκςνίγμοκ ηα βζκόιεκα.
Ρα ιέθθμκηα βκςνίγμοκ μζ εεμί,
πθήνεζξ ηαζ ιόκμζ ηάημπμζ πάκηςκ ηςκ θώηςκ.
Δη ηςκ ιεθθόκηςκ μζ ζμθμί ηα πνμζενπόιεκα
ακηζθαιαάκμκηαζ. Ζ αημή
αοηώκ ηάπμηε εκ ώναζξ ζμαανώκ ζπμοδώκ
ηανάηηεηαζ. Ζ ιοζηζηή αμή
ημοξ ένπεηαζ ηςκ πθδζζαγόκηςκ βεβμκόηςκ.
Θαζ ηδκ πνμζέπμοκ εοθααείξ. Δκώ εζξ ηδκ μδόκ
έλς, μοδέκ αημύμοκ μζ θαμί.

Κφλζηαληίλος Καβάθες, 1915

“…Μεηαθράδοληας ηο θείκελο έτφ κείλεη άλασδε!
Δείτλεη οιοθάζαρα ηο παρόλ θαη ηο κέιιολ ηες περηοτής ζας!...”
(Αλδρηάλα, άββαηο 3 Μαρη ίοσ 2008)
Ακ ζε ηάηζ ιαξ είκαζ πνήζζιδ δ ζζημνία είκαζ όηακ ηαηαθένκμοιε κα δζδαπημύιε απ’ αοηήκ, κα βίκμοιε
«ζμθμί» ώζηε κα δζαζζηακεμύιε ηα «πνμζενπόιεκα». Ίζςξ έηζζ ιπμνέζμοιε κα ηα αθθάλμοιε.
πμο Κζκαιάηα αάθηε Αζςπόξ ηαζ ζοιπθδνώζηε ιε μθόηθδνδ ηδκ πενζμπή απ’ ημκ Ωνςπό ιέπνζ ηδκ
Θήαα. Κζα πενζμπή ιε εκζαίμ οπόβεζμ οδνμθόνμ μνίγμκηα.
πμο Chisso Company Limited αάθηε ηδκ εθθδκζηή αανζά αζμιδπακία πμο απ’ ημ 1969 ακαπηύζζεηαζ
ηαζ θεζημονβεί άκανπα ζηζξ πανα-Αζώπεζεξ πενζμπέξ.
πμο «ιεεοθοδνάνβονμξ » αάθηε «ελ αζεεκέξ πνώιζμ» ηαζ άθθεξ μοζίεξ…
πμο «κόζμξ Κζκαιάηα» αάθηε ημοξ ηανηίκμοξ πμο εενίγμοκ ζηζξ πενζμπέξ ιαξ ημοξ μπμίμοξ όιςξ
έπμοιε ζοκδείζεζ ηαζ δεκ πνμηαθμύκ ημ ζμη πμο πνμηαθεί ιζα ηεναημβέκκεζ δ.
πάνπμοκ ηζ άθθεξ μιμζόηδηεξ: 200.000 μζ ηάημζημζ πμο έγδζακ ηαηά ιήημξ ηδξ αηηήξ ηδξ εάθαζζαξ
Shiranui ηαζ άθθμζ ηόζμζ πενίπμο αοημί πμο γμοκ ηαζ ενβάγμκηαζ πάκς ζημκ οδνμθόνμ μνίγμκηα πμο
ηνμθμδμηεί μ Αζςπόξ πμηαιόξ.
πςξ ηαζ ιε ηδκ κόζμ Κζκαιάηα έηζζ ηαζ ιε ημκ ηανηίκμ: δεκ βθζηώκεζξ…
Κζα μοζζώδδξ δζαθμνά όιςξ πμο ηάκεζ πνήζζιδ βζα ειάξ ηδκ ζζημνία ηδξ Κζκαιάηα ανίζ ηεηαζ ζημκ
ΣΟΝΛΝ. Απ’ ημ 1908 πμο λεηίκδζε ηδκ δναζηδνζόηδηα ηδξ δ Chisso ιέπνζ ημ 1956 όπμο δ «κόζμξ»
ακαβκςνίζηδηε επίζδια (πενίμδμξ πνώηδ) ιεζμθάαδζακ 48 πνόκζα. Από ημ 1956 ιέπνζ ηαζ ημ 1992
(πενίμδμξ δεύηενδ-εηεί ζηαιαηά ημ ηείιεκμ ηδκ ελζζηόνδζ δ) ιεζμθάαδζ ακ άθθα 42 πνόκζα δζηαζηζηώκ
αβώκςκ ηαζ άθθςκ δνάζεςκ ηαζ γοιώζεςκ.
Πηα Νζκόθοηα ηαζ ηζξ άθθεξ πενζμπέξ ιόθζξ ηεθεζώκμοιε ηδκ πνώηδ πενίμδμ. Από ημ 1969 πμο μ
Αζςπόξ παναηηδνίζηδηε απμδέηηδξ αζμιδπακζηώκ θοιάηςκ ιέπνζ ηαζ ημ Αύβμοζημ ημο 2007 όπμο
«ακαηαθύραιε» ελαζεεκέξ πνώιζμ ζημ κενό ιαξ, ιεζμθάαδζακ 38 πνόκζα εβηθδιαηζηήξ ηναηζηήξ
αδζαθμνίαξ, εβηθδιαηζηήξ αζμιδπ ακζηήξ δναζηδνζόηδηαξ ηαζ ημλίκςζδξ ηςκ πμθζηώκ. Ρ ώνα ιπαίκμοιε
ζζβά-ζζβά ζηδκ δεύηενδ πενίμδμ ηαζ ιεθεηώκηαξ ηδκ ζζημνία ηδξ Κζκαιάηα ιπμνμύιε κα βίκμοιε πζμ
απμηεθεζ ιαηζημί ζηδκ δζεηδίηδζδ ημο ααζζημύ ηαζ πνςηανπζημύ δζηαζώιαημξ ιαξ ζηδκ γςή.
πάνπμοκ ηαζ άθθεξ ζδιακηζηέξ μιμζόηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ όπςξ ζημκ ηνόπμ πμο ακηζδνά ημ
«εζβόιεκμ» ημιιάηζ ηδξ ημζκςκίαξ, ημ «ιδ εζβόιεκμ», μζ ελμοζίεξ, δ αζμιδπακία ηθπ ια εάκ ηάκαιε
εηηεκή ακαθμνά ζ’ αοηά εα ζηενμύζαιε απ’ ημκ ακαβκώζηδ ηδκ δοκαηόηδηα κα αθμοβηναζηεί ημ
ηείιεκμ ηαζ κα ηάκεζ ιόκμξ ημο ηζξ απαναίηδηεξ ακηζζημζπίεξ.

Αοηή δ δζαδζηαζία, θρηηηθή ζθέυε θέβεηαζ… Θαζ είκαζ ηάηζ, πμο εάκ δεκ είπαιε
εβηαηαθείρεζ ςξ πμθίηεξ αοηήξ ηδξ πώναξ πμθθά-πμθθά πνόκζα πνζκ, δεκ εα
ακηζηνίγαιε ζήιενα ημκ εθζάθηδ.
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Από τον πρόλογο τθσ ζκδοςθσ:
[…]
Ο ςυγγραφζασ χαρακτθρίηει τθν υπόκεςθ τθσ Μιναμάτα, τόςο ςαν…
…μία αποτυχία των Αρχϊν να προςτατζψουν τθν υγεία και τθν ποιότθτα
ηωισ των κατοίκων που είχαν ελάχιςτθ δφναμθ για να τθν χρθςιμοποιιςουν
για το ςυμφζρον τουσ…
όςο και…
…ςαν το αποτζλεςμα μίασ «ελαςτικισ» κοινωνικισ θκικισ που προιγαγε
τθν άναρχθ, τθν ακατάςχετθ οικονομικι «ανάπτυξθ» ςε βάροσ του
δικαιϊματοσ των πολιτϊν ςε ζνα αςφαλζσ περιβάλλον.

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ και ηην επικαιπόηηηα ηηρ ηεπάζηιαρ πεπιβαλλονηικήρ καηαζηποθήρ ηος
Αζυπού ποηαμού, επιζκεθηείηε ηο blog:
AsoposSOS.wordpress.com
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