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ΣH 

Τ ο 2005 χαρακτηρίσθηκε ως 
το «έτος των φυσικών κατα-
στροφών» καθώς είχαµε το 

τσουνάµι στον Ινδικό Ωκεανό, τον τυφώνα 
Κατρίνα και τους σεισµούς στο Πακιστάν 
και σε άλλα µέρη της Νοτιοανατολικής 
Ασίας. Αλλά και το 2006 δεν υπολείπεται 
καθώς µέχρι σήµερα έχουν γίνει σύµφωνα 
µε στοιχεία του Ο.Η.Ε. 267 καταστροφές 
που επηρέασαν την ζωή 91 εκατοµµυ-
ρίων συνανθρώπων µας. Ο οικονοµικός 
απολογισµός των καταστροφών των 
τελεταίων 12 µηνών αποτιµήθηκε σε 173 
δισεκατοµµύρια δολάρια. 

Παράγοντες που συµβάλλουν στην έκ-
ρηξη των καταστροφών είναι η κλιµατική 
αλλαγή και η παρουσία ανθρώπων σε 
όλο και περισσότερες περιοχές που είναι 
εκτεθειµένες σε φυσικές καταστροφές. 

Με την ευκαιρία της Παγκόσµιας Η-
µέρας για την µείωση των καταστροφών 
(11η Οκτωβρίου), ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Κόφι 
Ανάν, σε µήνυµά του αναφέρει ότι η 
µείωση των κινδύνων από τις φυσικές 
καταστροφές ξεκινάει από το σχολείο και 
υπογραµµίζει την ανάγκη να κρατήσουµε 
τα παιδιά ασφαλή, αλλά και την ανάγκη 
τα παιδιά να εµπλακούν άµεσα στο 
έργο για τη βελτίωση της ετοιµότητας 
σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. 
Σύµφωνα µε τον Γ.Γ.: «Τα παιδιά είναι 
ιδιαιτέρως εκτεθειµένα στους φυσικούς 
κινδύνους. Ταυτόχρονα µπορούν να απο-
τελέσουν ισχυρούς παράγοντες αλλα-
γής, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν 
καλά το πώς πρέπει να προετοιµάζονται 
εκ των προτέρων, πώς να ενεργούν σε 
περιπτώσεις συναγερµού και πώς να 
ελαχιστοποιούν τους κινδύνους στο σπίτι 
και στις κοινότητές τους. Είναι συνεπώς 
απαραίτητο να γίνει η διδασκαλία για 
τους κίνδυνους από τις φυσικές κατα-
στροφές µέρος της διδακτέας ύλης και 
να διασφαλίσουµε ότι τα παιδιά κατα-
νοούν τον τρόπο που οι φυσικές απειλές 

αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον. Οι 
νέοι πρέπει επίσης να συµµετέχουν σε 
ασκήσεις ετοιµότητας και να έχουν την 
ευκαιρία να µοιράζονται τις εµπειρίες 
και τις καλύτερες πρακτικές µε άλλους, 
µεταξύ των οποίων και οι συνοµήλικοί 
τους. Τα ίδια τα σχολικά κτήρια πρέπει να 
ενισχυθούν, ώστε να µπορούν να αντέξουν 
στις δυνάµεις της Φύσης.

Την τελευταία δεκαετία, οι καταστροφές 
που προκλήθηκαν από φυσικούς κινδύ-
νους στοίχισαν πάνω από 600.000 ζωές, 
ενώ έχουν πλήξει πάνω από 2,4 δισεκα-
τοµµύρια ανθρώπους, η πλειοψηφία των 
οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 
χώρες. Κατακτήσεις ετών στον τοµέα 
της ανάπτυξης χάθηκαν, αυξάνοντας τη 
φτώχεια για εκατοµµύρια ανθρώπους, 
που είναι πλέον περισσότερο εκτεθειµένοι 
σε µελλοντικούς φυσικούς κινδύνους. 
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να 
επιταχύνουµε τις προσπάθειές µας για να 
µειώσουµε την έκθεσή τους στον κίνδυνο 
από τις φυσικές καταστροφές.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η παγκό-
σµια κοινότητα έχει δεσµευτεί στις 
προτεραιότητες που τέθηκαν στο Πλαί-
σιο Δράσης του Hyogo 2005-2015: 
Οικοδοµώντας την προσαρµοστικότητα 
των εθνών και των κοινοτήτων. Η Παγκό-
σµια Στρατηγική για τη Μείωση των 
Καταστροφών (ISDR) - ένα παγκόσµιο 
σύστηµα που περιλαµβάνει ευρύ φάσµα 
παραγόντων - επιχειρεί τη βελτίωση του 
συντονισµού και την επιστράτευση πόρων.

Στη σηµερινή Παγκόσµια Ηµέρα για τη 
Μείωση των Φυσικών Καταστροφών καλώ 
τις κυβερνήσεις και όλους τους σχετικούς 
παράγοντες - τους εκπαιδευτικούς, τις 
επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών 
- να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 
παιδιών και όλων των άλλων ευπαθών 
πληθυσµών που ζουν στις επίφοβες για 
καταστροφές περιοχές».

Διεθνής Ηµέρα
για την µείωση των καταστροφών
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε µακροπρόθεσµη περιβαλ-
λοντική στρατηγική για τον καθαρισµό και την προστασία 
της Μεσογείου Θαλάσσης. Το µοναδικό αυτό οικοσύστηµα 
υποβαθµίζεται στο βαθµό που εντείνονται οι περιβαλλοντικές 
πιέσεις που υφίσταται, µεταξύ άλλων, λόγω αύξησης της ρύ-
πανσης και των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Οι τερά-
στιες πετρελαιοκηλίδες που δηµιουργήθηκαν µε την πρόσ-
φατη σύρραξη στο Λίβανο κατέδειξαν µε δραµατικό τρόπο τον 
εύθραυστο χαρακτήρα του περιβάλλοντος της περιοχής.

Η παρούσα στρατηγική αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνερ-
γασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των µεσογειακών 
µας γειτόνων και των αντίστοιχων διεθνών οργανισµών, ώστε 
µακροπρόθεσµα να διαφυλαχθεί το περιβάλλον της περιοχής 
και οι φυσικοί πόροι. Αν αποτύχουµε, η κατάσταση στη Με-
σόγειο µπορεί να επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε να είναι µη 
αναστρέψιµη».

Η επιδείνωση της κατάστασης
του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο

Η Μεσόγειος είναι η µεγαλύτερη ευρωπαϊκή θάλασσα, 
εξυπηρετεί 427 εκατοµµύρια κατοίκους που ζουν σε 22 χώρες 
και διαµερίσµατα που την περιβάλλουν, ενώ παράλληλα την 
επισκέπτονται 175 εκατοµµύρια άτοµα ετησίως. Η ποιότητα 
ζωής τους εξαρτάται από την κατάσταση του περιβάλλοντός 
της. Εντούτοις, πρέπει να σηµειωθεί ότι, παρά τις διεθνείς 
προσπάθειες που καταβάλλονται εδώ και 30 χρόνια για την 
προστασία της, η Μεσόγειος εξακολουθεί να είναι εύθραυστο 
σύστηµα και υποβαθµίζεται όσο αυξάνονται οι περιβαλλοντικές 
πιέσεις.

Στις εν λόγω πιέσεις συγκαταλέγονται η ρύπανση από 
τη βιοµηχανία, τις θαλάσσιες µεταφορές και τα νοικοκυριά, 
καθώς και η εξαφάνιση παρθένων περιοχών και η καταστροφή 
παράκτιων οικοσυστηµάτων, όπως των δασών που υποχωρούν 
µπροστά στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Βάσει των 
σηµερινών υπολογισµών, αναµένεται ότι το 50% των ακτών 
της Μεσογείου θα έχει κτισθεί έως το 2025. Η συνολική 
περιβαλλοντική υποβάθµιση υπολογίζεται ότι κοστίζει πλέον του 
3% του ακαθάριστου ετήσιου εγχωρίου προϊόντος σε ορισµένες 
χώρες της Βόρειας Αφρικής.

Μολονότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι γνωστά και 
µολονότι υπάρχουν λύσεις, η δράση που έχει αναληφθεί µέχρι 
σήµερα σε διεθνές επίπεδο ήταν µάλλον αναποτελεσµατική, 
λόγω της έλλειψης χρηµατοδοτικής στήριξης, της χαµηλής 
πολιτικής προτεραιότητας που είχε αποδοθεί στην προστασία 
του περιβάλλοντος σε πολλές χώρες, της περιορισµένης 
ευαισθητοποίησης του κοινού και της ασήµαντης θεσµικής 
συνεργασίας.

Η στρατηγική

Οι περιβαλλοντικές ανάγκες της Μεσογείου υπερβαίνουν κατά 
πολύ τα µέσα που διατίθενται σήµερα για την αντιµετώπισή τους. 
Ως εκ τούτου, οι διεθνείς οργανισµοί, η κοινότητα των χορηγών 
και, πρωτίστως, οι παράκτιες χώρες καλούνται να προβούν σε 
σηµαντικές πρόσθετες και συντονισµένες ενέργειες, ώστε η 
Μεσόγειος να καταστεί καθαρότερη. 

Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής έχουν ως εξής:
• Μείωση των επιπέδων της ρύπανσης στην περιοχή 
• Προαγωγή της αειφόρου χρήσης της θάλασσας και των 

ακτών 
• Ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των γειτονικών χωρών 

για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών θεµάτων 
• Βοήθεια στις χώρες - εταίρους για να αποκτήσουν απο-

τελεσµατικά θεσµικά όργανα και πολιτικές µε στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος 
• Συµµετοχή µη κυβερνητικών οργανώσεων και του κοινού στη 

λήψη των περιβαλλοντικών αποφάσεων που τους αφορούν. 
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και την Ευρω-

µεσογειακή Εταιρική Σχέση, οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν µε 
τα εξής τέσσερα µέσα: χρηµατοδοτική αρωγή από υφιστάµενα 
και ήδη εγκριθέντα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την χορήγηση ενισχύσεων, αναβάθµιση του διαλόγου µε 
τους εκπροσώπους της περιοχής, βελτίωση του συντονισµού 
των προσπαθειών που καταβάλλονται από κοινού µε τους 
άλλους οργανισµούς και εταίρους και διάθεση της πείρας 
που έχει συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτους, ώστε 
να αξιοποιηθεί στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της 
Μεσογείου και των άλλων περιοχών.

«Ορίζοντας 2020»: µια νέα αφετηρία

Καθοριστικής σηµασίας σκέλος της στρατηγικής συνιστά η 
πρωτοβουλία «Ορίζοντας 2020», που έχει ως στόχο την αντι-
µετώπιση των κύριων πηγών ρύπανσης στη Μεσόγειο Θάλασσα 
έως το 2020 και η οποία έλαβε την υποστήριξη των ηγετών των 
Ευρωµεσογειακών Χωρών στην περσινή Διάσκεψη Κορυφής 
για τη 10η επέτειο της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας, στη 
Βαρκελώνη. Η Επιτροπή δηµιουργεί συνασπισµό εταίρων µε 
στόχο την προώθηση της εν λόγω πρωτοβουλίας.

Η µεσογειακή στρατηγική υλοποιεί όλες τις λεπτοµερείς 
ρυθµίσεις της πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020», συγκεντρώ-
νοντας τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες σε τέσσερις 
κατηγορίες:
• Έργα που αποσκοπούν στη µείωση των πλέον σηµαντικών 

πηγών ρύπανσης. Αρχικά, οι προσπάθειες θα εστιαστούν στις 
βιοµηχανικές εκποµπές, καθώς και στα αστικά απόβλητα και 
λύµατα, που ευθύνονται σε ποσοστό 80% για τη ρύπανση της 
Μεσογείου Θαλάσσης. 
• Μέτρα δηµιουργίας υποδοµών, ώστε να διευκολυνθούν οι 

γειτονικές χώρες στη συγκρότηση εθνικών διοικητικών δοµών 
σε θέµατα περιβάλλοντος, ικανών να αναπτύξουν και να διασ-
φαλίσουν την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
• Αξιοποίηση του προϋπολογισµού έρευνας της Επιτροπής για 

τη διεύρυνση των γνώσεων που αφορούν περιβαλλοντικά θέµατα 
σχετικά µε τη Μεσόγειο και τη διάθεσή τους σε τρίτους. 
• Ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση της επιτυχίας της 

πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020». 

Χρονοδιάγραµµα δράσης

Η στρατηγική προτείνει σχέδιο χρονοδιαγράµµατος για 
την ανάληψη δράσης στο πρώτο στάδιο της πρωτοβουλίας 
«Ορίζοντας 2020» έως το 2013.

Η προστασία της Mεσογείου Θαλάσσης
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Παρατηρητήριο για τους Ταγαράδες

M ε απόλυτη διαφάνεια και ανοικτές διαδικασίες 
θα πρέπει να αντιµετωπισθούν τα ζητήµατα δη-

µόσιας υγείας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, που 
προέκυψαν από τη πυρκαγιά των Ταγαράδων, ώστε 
να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση φορέων 
και πολιτών, πλήρης διασφάλιση της δηµόσιας υγείας 
αλλά και προστασία του κοινού από υπερβολές και 
κινδυνολογία. 

Με αυτό το στόχο, το ΤΕΕ/ΤΚΜ* σε συνεργασία µε το 
Συµβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλονίκης, συγκρότησε Παρατηρητήριο για την 
αντιµετώπιση και τη πρόληψη των επιπτώσεων από τη 
πυρκαγιά και τη λειτουργία της χωµατερής των Ταγα-
ράδων.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στη λειτουργία ενός 
κέντρου αναφοράς και συντονισµού για την απογραφή 
και αντιµετώπιση των επιπτώσεων από την αέρια ρύ-
πανση, όπου παρουσιάζονται κενά και σηµαντικές καθυ-
στερήσεις.

Το 6µελές Παρατηρητήριο ενηµέρωσε σχετικά τους 
εµπλεκόµενους στο θέµα φορείς, δηλαδή τις Νοµαρ-
χιακές Αυτοδιοικήσεις Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Εθνικό 
Φορέα Ελέγχου Τροφίµων, το Σύνδεσµο ΟΤΑ Μείζονος 
Θεσσαλονίκης και τις δηµοτικές αρχές των γειτονικών 
περιοχών.

Όπως επισηµαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι βασικές αναγκαιό-
τητες περιλαµβάνουν:

• την πλήρη και γρήγορη αποτύπωση της κατάστασης, 

• το σχεδιασµό και την εγκατάσταση ενός συστήµατος 
µετρήσεων σε βάθος χρόνου για τις επιπτώσεις στις 
περιβαλλοντικές παραµέτρους και τη βιοποικιλότητα,

• µέτρα για την αποφόρτιση των λιµνών διασταλαζόντων 
µέχρι την κατασκευή της µονάδας επεξεργασίας τους 

• µέτρα για την αντιµετώπιση της επικινδυνότητας 
της χωµατερής, τόσο για το υπόλοιπο της λειτουργίας 
της όσο και για την περίοδο αποκατάστασης που θα 
ακολουθήσει.

Στην κατεύθυνση αυτή συγκροτήθηκε και το Παρα-
τηρητήριο το οποίο, µε ανοικτές και διαφανείς δια-
δικασίες θα ασχοληθεί µε την επεξεργασία τεχνικών 
οδηγιών για την ασφάλεια και την παρακολούθηση του 
χώρου. Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου στοχεύει 
παράλληλα στην επιτάχυνση των µέτρων προστασίας 
της δηµόσιας υγείας, προσδιορίζοντάς τα στα απολύτως 
απαραίτητα είδη και σε συγκεκριµένες ζώνες γύρω από 
τη Χωµατερή.

______________________
*Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας/Τµήµα Κεντρικής 

Μακεδονίας.

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας
σε απόσταση 500 µ. από σχολεία

Σύµφωνα µε πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας, που καθορίζει τα κριτήρια καταλληλότητας και 
επιλογής χώρων για την ανέγερση σχολικών µονάδων, οι 
κεραίες κινητής τηλεφωνίας θεωρούνται ασύµβατες µε 
τα σχολεία.

Η υπουργική απόφαση αποτελεί ουσιαστική 
«ένσταση» στις διατάξεις του νοµοσχεδίου του 
υπουργείου Μεταφορών για την κινητή τηλεφωνία. 
Ετσι, ενώ ο νόµος 3431/06 όρισε ότι σε περίπτωση 
εγκατάστασης κεραίας µέχρι 300 µέτρα από την 
περίµετρο σχολείων (βρεφονηπιακών σταθµών, 
γηροκοµείων και νοσοκοµείων) τα όρια έκθεσης του 
κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των 
τιµών ακτινοβολίας που καθορίζονται στα άρθρα κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΠΕΧΩΔΕ, Μεταφορών), η 
απόφαση του υπουργείου Παιδείας επιβάλλει, µεταξύ 
άλλων, την απόσταση των 500 µέτρων από κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας.

Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε 
ότι «ο προτεινόµενος χώρος για την ανέγερση 
διδακτηρίων πρέπει να απέχει τουλάχιστον 500 µέτρα 
από χώρους ή λειτουργίες που αποτελούν εστίες 
ηχορρύπανσης, ατµοσφαιρικής ρύπανσης, επικίνδυνης 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, πυρκαγιάς, εκρήξεων 
και λοιπών µολύνσεων, ώστε να αποτρέπονται 
ενδεχόµενοι κίνδυνοι που απορρέουν από τη γειτνίαση 
µε:
✔  Κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ, πυλώνες και 

κέντρα υψηλής τάσης της ΔΕΗ.
✔  Πρατήρια υγρών καυσίµων, χώρους στάθµευσης 

αυτοκινήτων.
✔  Βιοµηχανικές 

ή εµπορικές 
δραστηριό-
τητες, αποθήκες 
επικίνδυνων 
εµπορευµάτων.

✔  Καταστήµατα όπως 
µπαρ, καφετέριες, 
καφενεία, 
µπιλιάρδα, καζίνο.

✔  Σωφρονιστικά 
ιδρύµατα, 
νοσοκοµεία, 
νεκροταφεία.

✔  Κτηνοτροφικές 
µονάδες.»
Επισηµαίνει 

δε ότι µόνο σε 
πυκνοδοµηµένες 
αστικές περιοχές, η απόσταση µπορεί να µειωθεί στα 
200 µέτρα κατ’ ελάχιστον.
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NEEΣ EKΔOΣEIΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Περιβαλλονικοί πρόσφυγες

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του OHE, 
µέσα στα επόµενα 5 χρόνια θα υπάρ-
ξουν τουλάχιστον 50 εκατοµµύρια περι-
βαλλοντικοί πρόσφυγες στον κόσµο, ενώ 
µέχρι το τέλος του αιώνα θα φτάσουν τα 
150 εκατοµµύρια. Tο ένα εκατοµµύριο εξ 
αυτών, προέρχονται µόνο από τα αρχι-
πέλαγα των ωκεανών, που ενδέχεται ακό-
µη και να εξαφανιστούν από τον χάρτη, 
καθώς η στάθµη της θάλασσας ανεβαίνει. 
Οι ακραίες φυσικές καταστροφές που τα 
τελευταία χρόνια κάνουν την εµφάνισή 
τους µε καταιγιστικό ρυθµό και που 
αποτελούν, κατά πολλούς επιστήµονες, 
την «εκδίκηση» του πλανήτη προς την 
ανθρώπινη απληστία, έχουν προσθέσει στο 
λεξιλόγιο της ανθρωπότητας µια ακόµη 
φράση: τον περιβαλλοντικό ή οικολο-
γικό πρόσφυγα. Oπως προκύπτει από τα 
στοιχεία που δηµοσιοποιούν κατά καιρούς 
τα Hνωµένα Eθνη, το 60% των προσφύγων 
ανά τον κόσµο δεν εγκαταλείπουν τις 
εστίες τους διωγµένοι από τις πολεµικές 
συρράξεις αλλά από την αλλαγή των 
κλιµατολογικών συνθηκών. 

Περίπου 150.000 άνθρωποι πεθαίνουν 
κάθε χρόνο εξαιτίας της υπερθέρµανσης 
του πλανήτη και άλλα 11 εκατοµµύρια 
νοσούν από αυτήν ακριβώς την αιτία. 
Πολλές φτωχές χώρες υφίστανται ήδη 

τις επιπτώσεις, µε την αύξηση επιδηµιών, 
όπως το Περού και το Mπαγκλαντές. 
H υποβάθµιση της ποιότητας του περι-
βάλλοντος στο οποίο ζουν ολόκληρες 
κοινότητες, είναι µια σκληρή πραγ-
µατικότητα, είτε πρόκειται για φυσικές 
καταστροφές, είτε για την αργή αλλά στα-
θερή καταστροφή του χώρου από ξηρα-
σίες ή πληµµύρες ετών. H πρώτη φορά 
που η ανθρωπότητα συνειδητοποίησε την 
ύπαρξη περιβαλλοντικών προσφύγων ήταν 
µετά την τραγωδία της Nέας Oρλεάνης, 
ωστόσο ο όρος υφίσταται από το 1940. 

Oι δραστικές κλιµατολογικές αλλαγές, 
όµως, έχουν αρχίσει να χτυπούν και την 
πόρτα των ανεπτυγµένων χωρών της 
Δύσης. H Yπάτη Aρµοστεία του OHE για 
τους πρόσφυγες, ήδη τον Φεβρουάριο του 
2005 προειδοποιούσε ότι: «ενώ κάποιοι 
θεωρούν ότι η λύση είναι η ενίσχυση των 
συνόρων, άλλοι, µε µεγαλύτερο αίσθηµα 
αλληλεγγύης, πιστεύουν ότι ο Bορράς 
πρέπει να πληρώσει το οικολογικό του 
χρέος και να λύσει τα προβλήµατα που 
πηγάζουν από το περιβάλλον και τις 
κλιµατολογικές συνθήκες και πλήττουν 
τον Nότο, γιατί δηµιουργήθηκαν από τους 
ίδιους τον Bορρά, λόγω της αλόγιστης 
και µη διατηρήσιµης οικονοµικής ανά-
πτυξης».

Έκδοση ΕΚΑ για τους ελεύθερους χώρους

Το ΕΚΑ έχει ως πάγια πολιτική του την ταυτόχρονη διεκδίκηση καλλίτε-
ρων εργασιακών συνθηκών και καλλίτερης ποιότητας ζωής. Για τον λόγο 
αυτό και µε δεδοµένη την κατάσταση σε σχέση µε το πράσινο κα τους 
ελεύθερους χώρους στην Αθήνα, οργάνωσε ηµερίδα µε την συµµετοχή 
όλων των εµπλεκοµένων µε αυτό το θέµα.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να αναπτυχθεί ένας γόνιµος διάλογος 
για τα θέµατα που αφορούν στην προάσπιση των χώρων αυτών και την 
θεσµοθέτησή τους. Στην παρούσα έκδοση ο αναγνώστης µπορεί να 
σχηµατίσει εικόνα για την υπάρχουσα κατάσταση και να αξιολογήσει τις 
προτάσεις των συµµετεχόντων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.

Pεκόρ απώλειας όζοντος πάνω 
από την Aνταρκτική

Σε σηµείο ρεκόρ έχει φτάσει η απώλεια 
του όζοντος πάνω από την Aνταρκτική 
αυτή τη χρονιά, γεγονός που καθιστά 
ακόµη πιο καταστρεπτική την ασπίδα που 
προστατεύει τη γη από την καρκινογόνο 
υπεριώδη ακτινοβολία. Oπως προκύπτει 
από µετρήσεις από δορυφόρο της Eυ-
ρωπαϊκής Διαστηµικής Yπηρεσίας (ESA) 
στο βάθος της τρύπας του όζοντος η 
απώλεια του όζοντος στις 2 Oκτωβρίου 
έφτανε τους 40 εκατοµµύρια τόνους, ένα-
ντι της απώλειας των 39 εκατοµµυρίων 
τόνων που είχε καταγραφεί το 2000, 
χρονιά ρεκόρ σε ό,τι αφορά το µέγεθος της 
τρύπας του όζοντος, που είχε φτάσει τα 
29 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα. 
Η απώλεια αποδίδεται στις πολύ χαµηλές 
θερµοκρασίες που επικρατούν στη στρα-
τόσφαιρα πάνω από την Aνταρκτική, που 
θεωρούνται οι χαµηλότερες που έχουν 
καταγραφεί στην περιοχή από το 1979. Tο 
λεπτότερο στρώµα του όζοντος τη χρονιά 
που διανύουµε θα οδηγήσει περισσότερη 
υπεριώδη ακτινοβολία στο έδαφος, δή-
λωσαν οι επιστήµονες που προβλέπουν 
ότι η τρύπα του όζοντος δεν πρόκειται να 
κλείσει πριν από το 2065.


