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Συµβολή του ΕΜΠ στην αποτίµηση της περιβαλλοντικής κατάστασης από 

τον πόλεµο στη Γιουγκοσλαβία και συνακόλουθες δράσεις 

Το θέµα του πολέµου στη Γιουγκοσλαβία έχει απασχολήσει ιδιαίτερα στο παρελθόν 

το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Σύγκλητος του οποίου διετύπωσε έγκαιρα και 

κατ'επανάληψιν καταδικαστικά ψηφίσµατα. Εξάλλου, αποστολή του Ιδρύµατος, µε 

επικεφαλής τον Πρύτανη Καθηγητή Θ.Σ.Ξανθόπουλο επισκέφθηκε το 

βοµβαρδιζόµενο Βελιγράδι και συµπαραστάθηκε στον άδικα δοκιµαζόµενο 

Γιουγκοσλαβικό λαό.  

Με συνέπεια και συνέχεια το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως Ανώτατο 

Τεχνολογικό Ιδρυµα της χώρας ευαισθητοποιήθηκε έγκαιρα από τη ραδιολογική, 

χηµική και τοξική επίθεση στη Γιουγκοσλαβία, η οποία προκάλεσε αδιαµφισβήτητες 

επιπτώσεις στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων, πιθανότατα συµπεριλαµβανοµένης 

και της Ελλάδας, δικαιώνοντας τις θέσεις του Ιδρύµατός µας περί ενός 

καταδικαστέου και εκ των επιπτώσεών του στον άµαχο πληθυσµό, πολέµου.  

Υλοποιώντας στην πράξη την πιοπάνω ευαισθησία, το καθ'ύλην αρµόδιο Εργαστήριο 

του Ιδρύµατος πραγµατοποίησε, κατά τη διάρκεια του πολέµου στο Κόσοβο, τις 

επιστηµονικά ενδεδειγµένες µετρήσεις στα σύνορα της χώρας µας µε την Αλβανία, τη 

FYROM και τη Βουλγαρία, ενώ παράλληλα συνεχώς καταγράφει µε τις κατάλληλες 

µεθοδολογίες την ραδιενέργεια στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Από τις 

µετρήσεις αυτές στην Ελλάδα προέκυψε το συµπέρασµα ότι δεν υπήρξε µετρήσιµη 
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αύξηση της ραδιενέργειας κατά τη διάρκεια του πολέµου αυτού. Εξάλλου, στα 

πλαίσια της µακροχρόνιας συνεργασίας του πιοπάνω Εργαστηρίου µε οµόλογά του 

Γιουγκοσλαβικά έχουν διενεργηθεί µετρήσεις των εδαφών του Κοσόβου πριν και 

µετά από τον πόλεµο από τις οποίες προκύπτει αδιαµφισβήτητα τοπική ρύπανση 

εξαιτίας των βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου (DU) και συνακόλουθη 

ραδιοβιολογική επίπτωση στο οικοσύστηµα των περιοχών που ερυπάνθησαν. Το 

Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ προνόησε και εκάλεσε έγκαιρα 

διακεκριµένη Γιουγκοσλάβα επιστήµονα η οποία την 25.10.2000 έδωσε διάλεξη, 

στην οποία είχαν προσκληθεί και τα ΜΜΕ, παρουσιάζοντας τις συνέπειες του 

πολέµου. 

Από τα πιοπάνω, αλλά και τις µελέτες του ΕΜΠ, διαπιστώνεται ότι στον πόλεµο της 

Γιουγκοσλαβίας παραβιάσθηκε – εκτός άλλων – µια βασική νοµοθετηµένη στις 

χώρες της ΕΕ αλλά και αλλού αρχή της ακτινοπροστασίας, η αρχή της 

αιτιολόγησης, σύµφωνα µε την οποία κάθε δόση ακτινοβολίας πρέπει να είναι 

αιτιολογηµένη και τα προσδοκώµενα οφέλη να είναι µεγαλύτερα από την ενδεχόµενη 

βλάβη. ∆ιαπιστώνεται εξάλλου ότι είναι απαραίτητο να ακολουθήσει συστηµατική 

παρακολούθηση των σχετικών µε τις ρυπάνσεις µεγεθών, ραδιολογικών, χηµικών και 

τοξικών στο οικοσύστηµα, τόσο στην περιοχή που επλήγη όσο και στις γειτονικές, 

συµπεριλαµβανοµένου του ελληνικού χώρου. Οι αρχές της χώρας και οι αρµόδιοι 

επιστηµονικοί φορείς οφείλουν να επιτηρούν την κατάσταση και να ενηµερώνουν 

έγκυρα, νηφάλια και τεκµηριωµένα το κοινωνικό σύνολο.  

Το ΕΜΠ φρονεί ότι δεν δικαιολογούνται για τη χώρα µας ούτε πανικός αλλά ούτε και 

εφησυχασµός και θέτει στη διάθεση της Πολιτείας συντεταγµένες τις συγκεκριµένες  

επιστηµονικές του δυνάµεις για την αντιµετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης : 

• Τα Εργαστήρια του Τοµέα Υδατικών Πόρων Υδραυλικών και Θαλασσίων Εργων 

του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών για µετρήσεις τοξικών ρύπων στο νερό, 

αξιολόγηση των επιπτώσεών τους και εκτίµηση των φαινοµένων µεταφοράς της 

ρύπανσης µέσω των υδατίνων αποδεκτών. 

• Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

για την : 

 Ανάλυση δειγµάτων εδάφους για τον προσδιορισµό του φυσικού ουρανίου και 

του DU, 
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 Ανάλυση δειγµάτων ούρων για τον προσδιορισµό ουρανίου, και 

 Χαρτογράφηση της ραδιενεργού επιπτώσεως και της δοσιµετρίας στο 

Κόσοβο, η υλοποίηση της οποίας είναι εφικτή σε εύλογα ταχύ χρονικό 

διάστηµα. 

• Εργαστήριο Αεροδυναµικής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών, για την 

εκτίµηση της έκτασης της ατµοσφαιρικής διασποράς σωµατιδίων και της ακτίνας 

επικινδυνότητας γύρω από βληθέντα σηµεία. 

• Εργαστήριο Βιοϊατρικής Οπτικής και Εφαρµοσµένης Βιοφυσικής του Τµήµατος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, για µετρήσεις σε 

δείγµατα αίµατος προκειµένου να καταγραφούν µεταβολές από έκθεση σε DU και 

στατιστικές επιδηµιολογικές µελέτες. 

• Εργαστήριο Ακτινοχηµείας και Βιοφασµατοσκοπίας του Τµήµατος Χηµικών 

Μηχανικών, για τον υπολογισµό της δόσης από ακτινοβολία µε χρήση χηµικών 

δοσιµέτρων και τη µέτρηση της περιεκτικότητας DU σε φυτά. 

• Εργαστήρια Τµήµατος Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, για 

χαρτογραφικές απεικονήσεις µετρήσεων και χωρικές αναλύσεις / συσχετίσεις 

µέσω κατάλληλων µοντέλων. 

• Εργαστήρια Τοµέα Φυσικής του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & 

Φυσικών Επιστηµών, για τη βαθµονόµηση ανιχνευτών µέτρησης των επιπέδων 

ραδιενέργειας σε θαλάσσιο ή άλλο υγρό περιβάλλον καθώς και για τη µέτρηση 

θραύσεων του DNA λεµφοκυττάρων. 

Εκπρόσωποι των πιοπάνω ερευνητικών µονάδων θα συνέλθουν σε σύσκεψη εντός 

της εβδοµάδος προκειµένου να συντάξουν σε τεύχος τις συγκεκριµένες προτάσεις του 

Ιδρύµατος, τις οποίες η Πρυτανεία θα υποβάλει αµέσως προς την Πολιτεία. Πέραν 

αυτού, το ΕΜΠ προτείνει προς την Κυβέρνηση τη συγκρότηση µιας Ειδικής 

Επιτροπής που θα διαχειρισθεί σε µονιµότερη βάση το θέµα που έχει δηµιουργηθεί, 

µε τη συµµετοχή : 

1. Ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, 

2. Ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Αµυνας, 

3. Ενός εκπροσώπου της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, 

4. Ενός εκπροσώπου των σχετικών µε το θέµα Πανεπιστηµιακών Εργαστηρίων, που 

θα ορισθεί από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, και 
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5. Ενός εκπροσώπου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κατά προτίµηση 

διακεκριµένου Καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής. 

Στην Επιτροπή αυτή θα πρέπει να διαβιβασθούν και όλες οι συγκεκριµένες προτάσεις 

ή/και ανησυχίες των επιστηµόνων προκειµένου να αξιολογηθούν, να κωδικοποιηθούν 

και να προωθηθούν στα αρµόδια Κυβερνητικά Οργανα. Για τη διεκπεραίωση του 

έργου της η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει επικοινωνίες µε τη Γιουγκοσλαβική 

Κυβέρνηση και τους εµπλεκόµενους ∆ιεθνείς Οργανισµούς. 

 

 

 

 

 

 


