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1. Airlab: Μετράµε τη ρύπανση, µετράµε την υποµονή µας 
 
 
Ο Ιούλιος του 1998 ήταν ένας ιδιαίτερα θερµός µήνας. Σύµφωνα µε τους µετεωρολόγους, ο Ιούλιος αυτός 
υπήρξε διεθνώς ο θερµότερος µήνας τα τελευταία 160 χρόνια, ο θερµότερος δηλαδή από την απαρχή των 
συστηµατικών µετρήσεων. Ξέρουµε πλέον καλά, τόσο από την τεκµηριωµένη επιστηµονική θεωρία, όσο και 
εµπειρικά, πως οι ιδιαίτερα υψηλές θερµοκρασίες συνδυαζόµενες µε σηµαντικές εκποµπές αέριων ρύπων, 
µπορούν να οδηγήσουν σε εξάρσεις του φωτοχηµικού “νέφους” µε δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία. Τέτοιες 
καταστάσεις βίωσε δυστυχώς η Αθήνα στις αρχές Ιουλίου του 1998. Καταστάσεις αφόρητες που έστειλαν 
αρκετές εκατοντάδες κόσµο στα νοσοκοµεία µε αναπνευστικά προβλήµατα. Ευτυχώς, η κατάσταση δεν 
άγγιξε τη σοβαρότητα του αντίστοιχου επεισοδίου του 1987, όταν ένας συνδυασµός υψηλών θερµοκρασιών, 
άπνοιας και υψηλών επιπέδων ρύπανσης οδηγούσε σε πρόωρο θάνατο τουλάχιστον 2.000 άτοµα στην 
Αττική. Η επιστηµονική έρευνα έδειξε ότι η ρύπανση ήταν εξ ίσου καθοριστικός παράγοντας µε τον αφόρητο 
κάυσωνα εκείνης της περιόδου. 
 
Η συνειδητοποίηση των προβληµάτων αυτών, δροµολόγησε κάποιες λύσεις ήδη από την περασµένη 
δεκαετία. Η νοµοθεσία έγινε πιο αυστηρή, τα όρια της επιτρεπόµενης ρύπανσης τέθηκαν συχνά σε 
χαµηλότερα επίπεδα, τα καύσιµα βελτιώθηκαν, η τεχνολογία των αυτοκινήτων γνώρισε σηµαντικές 
βελτιώσεις µε τους καταλυτικούς µετατροπείς να γίνονται απαραίτητο εξάρτηµα κάθε νέου οχήµατος. 
 
Όλα καλά λοιπόν; ∆υστυχώς όχι. Παρά τις αναµφισβήτητες βελτιώσεις που επήλθαν σε σχέση µε τη 
δεκαετία του ’80, το πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης συνεχίζει να υφίσταται εξίσου σοβαρό, εξίσου 
απειλητικό. Το νέφος µεταλάσσεται και πάλι. “Νέοι” ρύποι γίνονται κυρίαρχοι. Πάνω που νοµίζαµε ότι 
κατανοούσαµε επαρκώς τη φωτοχηµεία του νέφους, η αλλαγή τεχνολογίας και σύστασης των καυσίµων και 
του στόλου των αυτοκινήτων, έφερε στο προσκήνιο ρύπους όπως τα αναπνεύσιµα µικροσωµατίδια (γνωστά 
και ως PM10) και οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (όπως π.χ. το βενζόλιο), οι οποίοι, εκτός των 
άλλων, είναι και καρκινογόνοι. Τα επίπεδά τους σε όλη την Ευρώπη αγγίζουν απίστευτες τιµές. Η υποδοµή 
για τη συστηµατική καταµέτρησή τους απουσιάζει από τα επίσηµα δίκτυα µέτρησης σε πολλές χώρες 
(ανάµεσά τους και η Ελλάδα), ενώ οι διαπιστώσεις των επιστηµόνων κάθε άλλο παρά καθησυχαστικές είναι. 
∆εν υπάρχει ασφαλές κατώφλι (ασφαλές όριο δηλαδή) για τα εισπνεόµενα µικροσωµατίδια, ούτε 
βέβαια για τις καρκινογόνες ουσίες. Η “λογική των ορίων”, λογική που χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα από τις 
κυβερνήσεις ως άλλοθι για την αποτυχία τους να καταστείλουν και να περιορίσουν την ατµοσφαιρική 
ρύπανση, καταρρέει περίτρανα. Κι αν υπήρξαµε τυχεροί και δεν είχαµε µια επανάληψη του τραγικού 
καλοκαιριού του 1987, τίποτα δεν εγγυάται ότι κάτι τέτοιο δεν θα συµβεί στο µέλλον. Το πιο ανησυχητικό 
όµως δεν είναι τα ακραία συµβάντα. Είναι δυστυχώς ο µιθριδατισµός µας στο τοξικό κοκτέηλ του νέφους. 
 
Η ρύπανση σκοτώνει. Και τις περισσότερες φορές σκοτώνει, όχι ακαριαία, αλλά αργά, βασανιστικά. 
Στις 13.1.98, το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας παρουσίασε τα αποτελέσµατα µιας έρευνας για τις 
µακροχρόνιες συνέπειες της ρύπανσης στην υγεία των πολιτών της χώρας αυτής. Τα αποτελέσµατα 
υπήρξαν συγκλονιστικά. Κάθε χρόνο, 12.000-24.000 άτοµα στη Βρετανία οδηγούνται σε πρόωρο 
θάνατο, ενώ άλλα 14.000-24.000 άτοµα οδηγούνται εκτάκτως στα νοσοκοµεία, εξ αιτίας της 
ρύπανσης. Οι ρύποι που κατ’εξοχήν συσχετίστηκαν µε αυτά τα εικαζόµενα περιστατικά είναι τα 
µικροσωµατίδια (ΡΜ10), το όζον και το διοξείδιο του θείου. 
 
Αν αυτά συµβαίνουν στη Βρετανία (η οποία σηµειωτέον δεν θεωρείται από τις χώρες µε τα υψηλότερα 
επίπεδα ρύπανσης και µάλιστα σε φωτοχηµικούς ρύπους όπως το όζον), τι συµβαίνει στην Ελλάδα; Τι 
συµβαίνει στην Αθήνα και τις άλλες ελληνικές πόλεις, όπου, τα επίπεδα όζοντος και ΡΜ10 είναι εξόχως 
υψηλά; Ποιό είναι το τίµηµα για τη ζωή και την υγεία µας; 
 
Η Greenpeace αποφάσισε να ασχοληθεί εντατικότερα µε το θέµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, 
προσπαθώντας να πετύχει ένα κυρίως στόχο. Επιδιώκει να καταδείξει, µέσω της καταγραφής των επιπέδων 
ρύπανσης, ότι η πλαστή ευδαιµονία δεν οφελεί τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Ότι το νέφος δεν 
εξαφανίζεται µε νέους δρόµους για περισσότερα καταλυτικά αυτοκίνητα. Ότι το να περιορίσουµε τη ρύπανση 
στα επίπεδα της δεκαετίας του ’80, είναι µεν θετικό, πλην όµως δεν συνιστά και λύση του προβλήµατος. Η 
Greenpeace δεν συµµερίζεται την αισιοδοξία του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Τα στοιχεία των µετρήσεων δεν συνηγορούν 
άλλωστε στην κατεύθυνση της αισιοδοξίας. Ανησυχούµε. Και ανησυχούµε διπλά γιατί η υπόθεση “νέφος” 
κλείνει πλέον µια εικοσαετία στην Αθήνα. Μια νέα γενιά γεννήθηκε και µεγάλωσε µε το νέφος της Αθήνας σε 
σηµείο που να το θεωρεί πλέον “φυσιολογικό”. Μια νέα γενιά στην υπόλοιπη Ελλάδα αρχίζει να ζει µε το δικό 
της νέφος. Η εκστρατεία αυτή της Greenpeace αποσκοπεί στο να ξανανοίξει ένας δηµόσιος διάλογος για την 
ατµοσφαιρική ρύπανση. Ένας διάλογος για τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, έτσι ώστε να αναπνέουµε 
ελεύθερα και άφοβα. Η σηµερινή κατάσταση δεν είναι ανεκτή. Αποδεχόµενοι τα σηµερινά επίπεδα 
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ρύπανσης ως “φυσιολογικά”, “ανεκτά” ή “αναπότρεπτα”, καταδικάζουµε χιλιάδες συνανθρώπους µας σε 
υποβάθµιση της υγείας τους και ενδεχοµένως σε πρόωρο θάνατο. 
 
Για το σκοπό αυτό, η Greenpeace πραγµατοποίησε ένα πρόγραµµα καταγραφής των επιπέδων της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραµµα αυτό πραγµατοποιήθηκε την 
περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 1998 µε τη βοήθεια της κινητής µονάδας µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
(Airlab). Το Airlab της Greenpeace είναι ένα όχηµα ειδικά διασκευασµένο για να κάνει µετρήσεις 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης. ∆ιαθέτει µηχανήµατα για την ανίχνευση και καταγραφή των εξής ρύπων: διοξείδιο 
του θείου, µονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, όζον, σκόνη και ειδικά τα εισπνεόµενα 
µικροσωµατίδια (PM10), βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο και καπνό. 
 
Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε οκτώ σηµεία της Αθήνας (στο κέντρο και τα προάστεια), στον Πειραιά 
και σε τέσσερα σηµεία της Θεσσαλονίκης (κέντρο, δυτική και ανατολική Θεσσαλονίκη). Στόχος του 
προγράµµατος ήταν να καταγράψει κυρίως ρύπους που προέρχονται από την κυκλοφορία των οχηµάτων σε 
πολυσύχναστους δρόµους και στο επίπεδο που ζουν, εργάζονται και κινούνται οι άνθρωποι. ∆εδοµένης της 
σχετικά µικρής διάρκειας του προγράµµατος, θα χαρακτηρίζαµε την πρωτοβουλία αυτή ως µια προσπάθεια 
να “φωτογραφηθεί” το νέφος, να καταγραφεί ένα στιγµιότυπο ενός ευρύτερου προβλήµατος. Σε καµιά 
περίπτωση, η πρωτοβουλία αυτή της Greenpeace δεν φιλοδοξούσε να υποκαταστήσει το ερευνητικό έργο 
άλλων φορέων ή να προσποιηθεί πως αποτελεί ένα µακρόχρονο ερευνητικό πρόγραµµα. Παρόλο όµως ότι 
το  πρόγραµµα του Airlab ήταν σχετικά βραχύχρονο, υπήρξε ιδιαίτερα αποκαλυπτικό για τη φύση του 
νέφους στις ελληνικές µεγαλουπόλεις. Πιστοποίησε µε τον καλύτερο τρόπο τον φωτοχηµικό χαρακτήρα του 
νέφους, την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων ορισµένων ρύπων (όπως τα ΡΜ10 και οι οργανικοί ρύποι 
που δεν µετρώνται συστηµατικά στην Ελλάδα), και κατέδειξε ταυτόχρονα πως, ακόµα και οι σύντοµες 
εξάρσεις του νέφους (η ύπαρξη δηλαδή υψηλών επιπέδων ρύπων για µικρό χρονικό διάσττηµα) µπορεί να 
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία. 
 
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος είχαµε όντως τέτοιες εξάρσεις. Ενίοτε είχαµε υπερβάσεις των 
θεσπισµένων εθνικών και κοινοτικών ορίων ή των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας. Σε ότι αφορά στα επίπεδα ορισµένων ρύπων (όπως π.χ. τα ΡΜ10 και το 
βενζόλιο) πρέπει να επισηµάνουµε τα εξής. Πρώτον δεν υπάρχουν θεσπισµένα εθνικά όρια για να κάνουµε 
συγκρίσεις. ∆εύτερον, τα όποια όρια ή κατευθυντήριες οδηγίες άλλων διακρατικών φορέων αφορούν σε 
µέσες ετήσιες τιµές και εποµένως δεν µπορεί να γίνει µια άµεση σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των 
µετρήσεων του Airlab, αφού αυτά αφορούν ένα µικρό χρονικό διάστηµα. Παρόλα αυτά, αν και αδόκιµη, η 
σύγκριση αυτή µπορεί να αποδειχθεί πολύ αποκαλυπτική. Για τα εισπνεόµενα µικροσωµατίδια π.χ., οι 
µετρήσεις του Airlab έδειξαν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εν µέσω του θέρους και ενώ δεν λειτουργούσαν οι 
κεντρικές θερµάνσεις που αποτελούν σηµαντική πηγή αυτού του συγκεκριµένου ρύπου. Είναι απολύτως 
εύλογο συνεπώς να υποθέσει κανείς πως και οι µέσες ετήσιες τιµές του ρύπου αυτού θα είναι ιδιαίτερα 
υψηλές. Μέχρι να ξεκινήσει και στις ελληνικές πόλεις ένα συστηµατικό µακροχρόνιο πρόγραµµα που θα 
πιστοποιήσει αυτές τις διαχρονικές τάσεις, δεν έχουµε άλλη επιλογή πέρα από το χρησιµοποιούµε 
ενδεικτικές τιµές, όπως αυτές που έδωσε το Airlab. Σε τελική ανάλυση, η αρχή της πρόληψης λέει πως, αν 
υπάρχουν ενδείξεις για µακροχρόνιες βλάβες στην υγεία, είναι λάθος να αδρανεί κανείς και να αναβάλει τη 
λήψη µέτρων επειδή δεν υπάρχει κάποιο µακρόχρονο πρόγραµµα συστηµατικών µετρήσεων. 
 
Από το πρόγραµµα µετρήσεων του Airlab προκύπτει ότι η ατµόσφαιρα της Αθήνας και του Πειραιά 
είναι ιδιαιτέρως επιβαρηµένη µε οξείδια του αζώτου, καρκινογόνους ρύπους (όπως π.χ. το βενζόλιο) 
και επικίνδυνα µικροσωµατίδια πετρελαϊκής κυρίως προέλευσης. Επιπλέον, στα βόρεια προάστια 
παρατηρούνται υψηλά επίπεδα όζοντος, γεγονός που έχουν πιστοποιήσει και στο παρελθόν άλλα 
ερευνητικά προγράµµατα. Οι τιµές των παραπάνω ρύπων, όχι µόνο βρίσκονται σε επίπεδα που 
εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά ενίοτε ξεπερνούν τα 
θεσµοθετηµένα εθνικά ή ευρωπαϊκά όρια επιφυλακής ή και λήψης έκτακτων µέτρων. 
 
Στις 25 µέρες των µετρήσεων σε Αθήνα και Πειραιά, είχαµε 9 υπερβάσεις του ευρωπαϊκού ορίου για 
το διοξείδιο του αζώτου, 14 υπερβάσεις της κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΕ για την προστασία της 
υγείας από έκθεση στον ίδιο ρύπο, 5 υπερβάσεις του ορίου για ενηµέρωση του πληθυσµού λόγω 
υψηλών επιπέδων όζοντος και 3 υπερβάσεις του ορίου για το µονοξείδιο του άνθρακα. Αυτές οι 
υπερβάσεις είναι πολλές και σοβαρές και σε καµιά περίπτωση δεν δικαιολογούν την αδράνεια των 
αρµοδίων αρχών. 
 
Το διήµερο του καύσωνα µάλιστα (2-3/7/98), οι ρύποι έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια και 
ξεπέρασαν τα µέτρα λήψης έκτακτων µέτρων. Παρόλα αυτά, κι ενώ αυξήθηκαν σηµαντικά οι εισαγωγές 
ατόµων µε αναπνευστικά προβλήµατα στα νοσοκοµεία, το ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν προχώρησε στη λήψη έκτακτων 
µέτρων, παραβιάζοντας στην πράξη τις ρυθµίσεις τις οποίες το ίδιο έχει θεσπίσει. 
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Από τις µετρήσεις της Greenpeace επιβεβαιώνεται για ακόµη µία φορά ότι η κύρια πηγή 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα είναι η κυκλοφορία των οχηµάτων. Τους καλοκαιρινούς µάλιστα 
µήνες, η κυκλοφορία ευθύνεται για το 80% περίπου του νέφους. Τα όποια µέτρα έχουν εξαγγελθεί ή και 
εφαρµοστεί µέχρι σήµερα, δεν κατάφεραν να περιορίσουν σηµαντικά την διογκούµενη κυκλοφορία κι αυτό 
γιατί δεν στοχεύουν στο Ι.Χ. λόγω του περίφηµου πολιτικού κόστους. Είναι επίσης σαφές ότι  σοβαρό 
πρόβληµα υπάρχει και µε τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα (λεωφορεία, φορτηγά, ταξί). Αυτό καταδεικνύεται από 
το γεγονός ότι τα επίπεδα των εισπνεόµενων µικροσωµατιδίων (PM10) και ιδιαίτερα των σωµατιδίων 
πετρελαϊκής προέλευσης είναι πολύ υψηλά στην Αθήνα, από τα υψηλότερα µάλιστα που έχουν µετρηθεί 
στην Ευρώπη. 
 
Από το πρόγραµµα µετρήσεων στη Θεσσαλονίκη προκύπτει ότι η ατµόσφαιρα της πόλης είναι 
ιδιαιτέρως επιβαρυµένη µε µικροσωµατίδια (ΡΜ10), καρκινογόνους ρύπους (όπως π.χ. το βενζόλιο), 
οξείδια του αζώτου, αλλά και ρύπους βιοµηχανικής κυρίως προέλευσης όπως το διοξείδιο του θείου. 
Οι τιµές πολλών ρύπων, βρίσκονται σε επίπεδα που εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους για τη 
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. 
 
Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε µια περίοδο κατά την οποία περιµέναµε θεωρητικά τα µικρότερα 
επίπεδα ρύπανσης. Το µεγαλύτερο µέρος του στόλου των αυτοκινήτων απουσίαζε λόγω των θερινών 
διακοπών. Παρόλα αυτά, τα επίπεδα της ρύπανσης ήταν πολλές φορές απογοητευτικά και ξεπέρασαν ενίοτε 
τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για την 
προστασία της δηµόσιας υγείας. 
 
Η Θεσσαλονίκη έχει αναµφισβήτητα πρόβληµα µε τα εισπνεόµενα µικροσωµατίδια. Αυτά 
προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία και τη βιοµηχανία. Η παρουσία πάντως υψηλών 
συγκεντρώσεων µικροσωµατιδίων πετρελαϊκής προέλευσης µαρτυρά τη σηµαντική συµβολή των 
πετρελαιοκίνητων οχηµάτων σ’αυτό το πρόβληµα. Η κυκλοφορία ευθύνεται επίσης κατά κύριο λόγο 
για τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου (τα οποία ξεπέρασαν τα ευρωπαϊκά όρια δύο 
τουλάχιστον φορές κατά τη διάρκεια των µετρήσεών µας) και βενζολίου, ενώ για τις  αυξηµένες 
συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου, υπεύθυνη είναι κυρίως η βιοµηχανία. 
 
Οι µετρήσεις της Greenpeace επιβεβαιώνουν αφενός τις µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιήσει στο 
παρελθόν άλλοι φορείς (ΥΜΑΘ, ∆ήµος Θεσσαλονίκης, Πανεπιστηµιακά εργαστήρια, κ.λ.π), ενώ 
καταδεικνύουν τον φωτοχηµικό χαρακτήρα του “νέφους”. ∆ιαπιστώθηκαν επίσης κάποιες διαφορές από την 
Αθήνα σε ότι αφορά την “ποιότητα” του νέφους. Στο κέντρο της Αθήνας η ρύπανση προέρχεται κυρίως από 
την κυκλοφορία, ενώ στη Θεσσαλονίκη, εκτός της κυκλοφορίας, είναι εµφανής και η επίδραση της 
βιοµηχανικής δραστηριότητας. 
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2. Οι προτάσεις της Greenpeace 
 
 
Προφανώς δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την αντιµετώπιση ενός τόσο σύνθετου περιβαλλοντικού 
προβλήµατος. Ως ελάχιστα µέτρα για την καταπολέµηση του νέφους, η Greenpeace προτείνει: 
 
• Την εφαρµογή ενός προγράµµατος που θα συµβάλλει στη µείωση των οχηµατοχιλιοµέτρων που 

διανύονται συνολικά. Ένα τέτοιο πρόγραµµα θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ενίσχυση των συλλογικών 
µέσων µεταφοράς και όχι στη δηµιουργία νέων δρόµων ταχείας κυκλοφορίας που µακροπρόθεσµα 
επιτείνουν αντί να λύνουν το πρόβληµα. 

 
• Την αναθεώρηση του προγράµµατος “Αττική SOS”, στην παραπάνω κατεύθυνση µείωσης των 

οχηµατοχιλιοµέτρων που διανύονται συνολικά. Η αναθεώρηση θα πρέπει επίσης να εξετάσει τους 
µηχανισµούς και τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορέσουν να εφαρµοστούν στην πράξη ορισµένα 
µέτρα που προτείνονται σ’ αυτό το πακέτο και τα οποία δεν  απέδωσαν τα αναµενόµενα µέχρι σήµερα 
(π.χ. κάρτα καυσαερίων, έλεγχοι, πολιτική αντικατάστασης καταλυτών κ.λ.π). 

 
• Την κατάργηση της πετρελαιοκίνησης στα ταξί. Η χρήση του ντήζελ στα ταξί ήταν ένα µείζον πολιτικό 

σφάλµα της περασµένης δεκαετίας. Θα πρέπει να δοθούν επειγόντως κίνητρα στους κατόχους ταξί για 
την αλλαγή των οχηµάτων τους. Απαιτείται µια καινούργια, συνεκτική πολιτική για το ταξί, η οποία θα 
διασφαλίζει ταυτοχρόνως τρία πράγµατα: την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, το 
εισόδηµα των εργαζοµένων στα ταξί και βεβαίως την εξυπηρέτηση των πολιτών. Θα πρέπει να δοθούν 
µάλιστα ιδιαίτερα κίνητρα για τη χρήση ως ταξί οχηµάτων χαµηλής κατανάλωσης, ενώ θα πρέπει να 
αυξηθούν και οι έλεγχοι στα ταξί, δεδοµένης της ιδιαίτερης καταπόνησης αυτών των οχηµάτων. 

 
• Την άµεση εξεύρεση πόρων για τη δηµιουργία τραµ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι 

απαράδεκτο να παραπέµπεται η κατασκευή του πλέον φιλικού προς το περιβάλλον µέσου στο άγνωστο 
µέλλον και να δίνεται προτεραιότητα στη χρηµατοδότηση νέων λεωφόρων για τα Ι.Χ. που επιτείνουν αντί 
να λύνουν το πρόβληµα. ∆εν υπάρχει αυτή τη στιγµή στα σχέδια των αρµόδιων υπουργείων 
αποκρυσταλλωµένη άποψη για το πόσες και ποιές γραµµές τραµ χρειάζεται η Αθήνα, ούτε φυσικά 
υπάρχει εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση για ένα δίκτυο τραµ. Η Greenpeace θεωρεί πως το σύγχρονο 
τραµ πρέπει να αποτελέσει µια από τις βασικότερες επιλογές για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. Το τραµ 
είναι οικολογικό, άνετο, γρήγορο, ασφαλές και φθηνό µέσο µεταφοράς, που δίνει τη δυνατότητα για 
πολεοδοµικές παρεµβάσεις στην πόλη, αφού διαθέτει αποκλειστική λωρίδα κυκλοφορίας και συνδυάζεται 
µε πεζοδροµήσεις και ήπιες χρήσεις. Ένα δίκτυο τραµ θα µπορούσε να περιλαµβάνει τους εξής άξονες: 

 
• Πατήσια - Κυκλική γραµµή ιστορικού κέντρου - Παγκράτι - Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου (µήκους 

15 περίπου χιλιοµέτρων). 
• Άξονας Συγγρού ( ή κάποιου παράλληλου µε τη Συγγρού δρόµου, µήκους 5,5 περίπου χιλιοµέτρων). 
• Πειραιάς - Φάληρο - Βουλιαγµένη (µήκους 22 περίπου χιλιοµέτρων). 
• Πειραιάς - Πέραµα (µήκους 9 περίπου χιλιοµέτρων). 
• Άξονας Κηφισίας (µήκους 10 περίπου χιλιοµέτρων). 
• Άξονας Πέτρου Ράλλη ως το Κερατσίνι (µήκος 10 περίπου χιλιοµέτρων). 

 
Το δίκτυο αυτό (70 περίπου χιλιοµέτρων) µπορεί να ολοκληρωθεί σε µια πενταετία, το δε συνολικό 
κόστος για την υλοποίησή του ανέρχεται σε 350 δισ. δρχ. περίπου. Ένα τέτοιο εκτεταµένο δίκτυο τραµ, 
που θα λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς το µετρό, θα µπορούσε να υποκαταστήσει 200.000 
περίπου Ι.Χ., µε σηµαντικά περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη. 
 
Σε ότι αφορά στη Θεσσαλονίκη, η Greenpeace πιστεύει ότι η πόλη έχει εµπλακεί την τελευταία δεκαετία 
σε µια αδιέξοδη διαδικασία µε αφορµή την πιθανολογούµενη κατασκευή υπόγειου µετρό. Ο εξαρχής 
λάθος σχεδιασµός, καθώς και τα σοβαρά τεχνικά και οικονοµικά προβλήµατα που συνοδεύουν αυτή την 
επιλογή, δεν καθιστούν εφικτή και βιώσιµη µια τέτοια λύση. Παρά τις περί του αντιθέτου υποσχέσεις και 
τα πολιτικά παιχνίδια γύρω από το θέµα, πρόσφατη έκθεση του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας 
εκτιµούσε ότι δεν θα υπάρξει εκταµίευση για µετρό στη Θεσσαλονίκη από τα κονδύλια του Β’ Κ.Π.Σ. 
Αντίθετα, η λύση του επιφανειακού τραµ φαίνεται να είναι η πλέον ενδεδειγµένη για τη Θεσσαλονίκη, 
αφού πέραν των κυκλοφοριακών, περιβαλλοντικών και πολεοδοµικών πλεονεκτηµάτων της λύσης αυτής, 
το κόστος είναι σηµαντικά χαµηλότερο και µέσα στις άµεσες οικονοµικές δυνατότητες της χώρας. 

 
• Την ουσιαστική βελτίωση των υπολοίπων µέσων συλλογικής µεταφοράς µε την υιοθέτηση και 

χρηµατοδότηση των προτάσεων που έχει υποβάλει ο ΟΑΣΑ στα πλαίσια της Πράσινης Βίβλου για τις 
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Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας. Παράλληλα, θα πρέπει να εξευρεθούν άµεσα οι πόροι για την 
ουσιαστική αναβάθµιση του ΗΣΑΠ, αναβάθµιση η οποία θα µπορούσε σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα και 
µε λίγους σχετικά πόρους να αυξήσει τη µεταφορική ικανότητα του “ηλεκτρικού” κατά 100.000 επιβάτες 
την ηµέρα. Ιδιαίτερης σηµασίας για την ποιότητα της ατµόσφαιρας στο Λεκανοπέδιο είναι ακόµη η 
ουσιαστική ανάπτυξη του προαστειακού σιδηροδρόµου, για την οποία δυστυχώς δεν έχουν δεσµευτεί 
ακόµη όλοι οι απαραίτητοι πόροι. Στη Θεσσαλονίκη επιβάλεται η ουσιαστική βελτίωση των υπολοίπων 
µέσων συλλογικής µεταφοράς µε τον εκσυγχρονισµό και επέκταση των γραµµών των θερµικών 
λεωφορείων και τη δηµιουργία αστικής ακτοπλοϊας. 

 
• Την παροχή κινήτρων για την προώθηση των οχηµάτων χαµηλής κατανάλωσης στα πλαίσια της 

επερχόµενης απόσυρσης των παλιών Ι.Χ. Χαµηλή κατανάλωση καυσίµων σηµαίνει λιγότερο νέφος. 
 
• Την απαγκίστρωση από τα ορυκτά καύσιµα και τη στροφή στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Είναι σαφές ότι όσο η χώρα µας συντηρεί το σηµερινό σπάταλο και ρυπογόνο ενεργειακό µοντέλο που 
βασίζεται κυρίως στα ορυκτά καύσιµα, τα προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης θα συνεχίσουν το ίδιο 
οξυµένα. Η εξοικονόµηση ενέργειας και η ορθολογική της χρήση, παράλληλα µε την ανάπτυξη των 
καθαρών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αποτελεί ουσιαστικά µονόδροµο για να µειώσουµε δραστικά τη 
ρύπανση. Η Greenpeace έχει καταθέσει λεπτοµερείς προτάσεις µε στόχο µια εθνική πολιτική για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η υλοποίηση της οποίας θα µείωνε από µόνη της τη ρύπανση σε 
ποσοστό άνω του 20% στην τρέχουσα δεκαετία. 

 
• Την εφαρµογή καθαρών τεχνολογιών και µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στη βιοµηχανία και 

την κατοικία. Η Greenpeace προτείνει την υιοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου για την προώθηση της 
καθαρής παραγωγής, µε έµφαση στην αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας και την εξοικονόµηση 
ενέργειας στη βιοµηχανία. Η ελληνική βιοµηχανία είναι κατά µέσο όρο 60% πιο ενεργοβόρα από την 
αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Η υιοθέτηση συνεπώς µέτρων εξοικονόµησης θα µπορούσε να µειώσει σε πολύ 
σύντοµο χρονικό διάστηµα τη βιοµηχανική συµβολή στην ατµοσφαιρική ρύπανση, καθιστώντας 
παράλληλα την ελληνική βιοµηχανία πιο ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές. Η εφαρµογή µέτρων 
εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας στην κατοικία έχει επίσης καθυστερήσει 
δραµατικά. Το δυναµικό για εξοικονόµηση είναι τεράστιο. Το 70% των κατοικιών στην Ελλάδα δεν έχει 
µόνωση στην οροφή και το 98,5% δεν έχει µόνωση στα δάπεδα. Κι, όµως, τα µέτρα εξοικονόµησης σε 
παλιές κατοικίες µπορούν να µειώσουν την κατανάλωση ενέργειας έως και κατά 60%, ενώ σε νέες 
κατοικίες η κατανάλωση (και αντίστοιχα η ρύπανση) µπορούν να µειωθούν έως και κατά 90% µε σωστό 
σχεδιασµό και βέβαια µε την παροχή σχετικών κινήτρων. 

 
• Την ουσιαστική προστασία και ανάδειξη των περιαστικών δασών, που απειλούνται άµεσα από το 

καταστροφικό µοντέλο ανάπτυξης που κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες. 
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3. Ατµοσφαιρική ρύπανση και υγεία 
 
 
Οι άµεσες επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία είναι γνωστές από δεκαετίες, αλλά 
θεωρούνταν ότι αφορούσαν κυρίως περιπτώσεις όπου η ρύπανση είναι πάρα πολύ υψηλή, σε επίπεδα που 
σπάνια καταγράφονται στους σταθµούς µέτρησης. Όµως, επιδηµιολογικές µελέτες (δηλαδή µελέτες 
παρατήρησης σε µεγάλους πληθυσµούς), έδειξαν ότι ακόµα και τα χαµηλότερα επίπεδα 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης έχουν άµεσες επιδράσεις στην υγεία, συµπεριλαµβανοµένης και αύξησης 
της θνησιµότητας (Κατσουγιάννη, 1996). Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις στην υγεία συνοψίζονται 
παρακάτω: 
 
• Αύξηση των κρουσµάτων των αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων και επιδείνωση των ήδη 

πασχόντων απ’αυτές. 
• Μείωση της αναπνευστικής ικανότητας των πνευµόνων. 
• Βλάβες στις αναπνευστικές διόδους και τους πνεύµονες. 
• Επιβάρυνση της λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήµατος, λόγω του εξαναγκασµού της καρδιάς και 

των πνευµόνων να λειτουργούν εντατικότερα. 
• Ερεθισµοί των οφθαλµών και του δέρµατος. 
• Πονοκέφαλοι, ίλιγγοι, ζαλάδες. 
• Νευρολογικές διαταραχές, δυσφορία. 
• Συνεισφορά στην ανάπτυξη ασθενειών όπως το άσθµα, η βρογχίτις, το εµφύσηµα και διάφορες µορφές 

καρκίνου. 
 
 
3.1 Πληθυσµοί σε κίνδυνο 
 
Ενώ η λογική των ορίων µιλά πάντα µε µέσους όρους και αναφέρεται σε κάποιον ιδεατό, πλην όµως 
ανύπαρκτο, “µέσο άνθρωπο”, η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Αρκετές οµάδες πληθυσµού είναι πιο 
ευάλωτες στη ρύπανση, κάποιες δε κινδυνεύουν άµεσα ακόµα και από σχετικά χαµηλά επίπεδα ρύπανσης. 
Οι πιο ευάλωτοι πληθυσµοί είναι: 
 
• Παιδιά της προεφηβικής ηλικίας. 
• Άτοµα µε άσθµα. 
• Άτοµα που πάσχουν ήδη από ασθένειες του αναπνευστικού. 
• Άτοµα µε καρδιαγγειακές παθήσεις. 
• Ηλικιωµένοι (κυρίως όσοι είναι άνω των 65 ετών). 
• Έγκυες και τα έµβρυα τους. 
 
 
3.2 Οι σηµαντικότεροι ρύποι και οι επιπτώσεις τους 
 
Παρακάτω καταγράφουµε µερικές από τις χηµικές ουσίες που εισπνέουµε καθηµερινά. Η σειρά 
παρουσίασης τους δεν συνιστά και αξιολόγησή τους σε σχέση µε τη σοβαρότητα των επιπτώσεών τους για 
την υγεία. 
 
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 
 
Ένα πραγµατικό δηλητήριο. Είναι αέριο, χωρίς χρώµα, οσµή ή γεύση και είναι πολύ σταθερό. Παραµένει 
στην ατµόσφαιρα για 2-4 µήνες και οξειδώνεται αργά σε διοξείδιο του άνθρακα. Παράγεται κατά τις ατελείς 
καύσεις. Κύρια πηγή στις αστικές περιοχές είναι οι κινητήρες των βενζινοκίνητων οχηµάτων. Το CO είναι 
τοξικό όταν εισπνέεται, γιατί ανταγωνίζεται το οξυγόνο σε ένα από τα τέσσερα άτοµα σιδήρου που έχει το 
µόριο της αιµοσφαιρίνης. Η χηµική συγγένεια του CO είναι περίπου 240 φορές µεγαλύτερη από του 
οξυγόνου, µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό της ανθρακυλαιµοσφαιρίνης, αντί της φυσικής οξυαιµοσφαιρίνης 
που µεταφέρει το οξυγόνο στους ιστούς. 
 
∆ιοξείδιο του θείου (SO2) 
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Είναι αέριο, άχρωµο µε αισθητή οσµή και γεύση σε ένα µεγάλο εύρος συγκεντρώσεων. Παράγεται κατά την 
καύση των ορυκτών καυσίµων που περιέχουν θείο (όπως ο άνθρακας, το µαζούτ και το ντήζελ). Πηγές του 
είναι κυρίως η βιοµηχανία, η κεντρική θέρµανση και τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα. 
 
Το SO2 είναι πολύ ευδιάλυτο και γι’αυτό απορροφάται από τα υγρά στο ανώτερο κυρίως αναπνευστικό 
σύστηµα, προκαλώντας αντίσταση στη δίοδο του αέρα (λόγω οιδήµατος) και έκκριση βλένας. Το SO2 
προκαλεί βρογχοστένωση, µε αποτέλεσµα τη δύσπνοια και το ρόγχο. Επιδεινώνει γενικά τις πνευµονικές και 
καρδιακές παθήσεις και αυξάνει τα επεισόδια στους πάσχοντες από άσθµα, χρόνια βρογχίτιδα και 
εµφύσηµα. Μειώνει την κανονική λειτουργία των πνευµόνων και προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
 
Σύµφωνα µε τη Βρετανική Επιτροπή για τις Επιπτώσεις των Αέριων Ρύπων στην Υγεία (COMEAP), 
µόνο στη Βρετανία, το SO2 µπορεί να ευθύνεται για 3.500 πρόωρους θανάτους και 3.500 έκτακτες 
εισαγωγές σε νοσοκοµεία ετησίως! 
 
Εκτός από τις επιπτώσεις στην υγεία, τα οξείδια του θείου και τα αεροζόλ του θειικού οξέος που παράγονται 
απ’αυτά παρουσία υγρασίας, διαβρώνουν τα µέταλλα, γυψοποιούν τα µάρµαρα των µνηµείων, προκαλούν 
κιτρίνισµα στα φύλλα των φυτών, ελαττώνουν την ορατότητα και επιτείνουν την όξινη βροχή. 
 
 
Οξείδια του αζώτου (NOx) 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κυρίως το µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και το διοξείδιο του αζώτου (NO2). 
 
Το ΝΟ είναι αέριο, άχρωµο, µε µικρή σχετικά τοξικότητα. Σχηµατίζεται από τις καύσεις σε αρκετά υψηλή 
θερµοκρασία. Εκπέµπεται από τα αυτοκίνητα και τις θερµικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. 
 
Το NO2 είναι αέριο, µε χρώµα καφεκίτρινο και δηκτική γλυκίζουσα οσµή. Αν και εκλύεται µε τα καυσαέρια, 
θεωρείται κυρίως δευτερογενής ρύπος (παράγεται δηλαδή από την αντίδραση άλλων ρύπων στην 
ατµόσφαιρα). Το NO2 είναι πιο επικίνδυνο για την υγεία από το ΝΟ. Έχει περιορισµένη διαλυτότητα, γεγονός 
που του επιτρέπει τη διείσδυση στο κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα. Αντιδρά µε την οξυαιµοσφαιρίνη και 
εµποδίζει την οξυγόνωση των ιστών. Αυξηµένες συγκεντρώσεις του επιφέρουν άµεσες επιπτώσεις όπως 
ερεθισµό της µύτης και των µατιών, δυσχέρεια στην αναπνοή, οξεία αναπνευστική δυσφορία, πνευµονικό 
οίδηµα, ακόµα και το θάνατο. Επιδρά ακόµα στα φυτά, ενώ µε υγρασία µετατρέπεται σε νιτρικό οξύ, 
δρώντας διαβρωτικά επί των χρωµάτων, των µετάλλων και των µνηµείων. 
 
 
Όζον (Ο3) και άλλα φωτοοξειδωτικά 
 
Τα φωτοοξειδωτικά περιλαµβάνουν κυρίως το όζον, το υπεροξυακετυλονιτρίλιο (ΡΑΝ), το 
υπεροξυβενζολονιτρίλιο (ΡΒΝ), την ακρολεϊνη, τη φορµαλδεύδη κ.λ.π. Η ποσότητα των φωτοοξειδωτικών 
στην ατµόσφαιρα εκτιµάται συνήθως µε τη µέτρηση της συγκέντρωσης του όζοντος, το οποίο µαζί µε τα ΡΑΝ 
αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό. Τα οξειδωτικά είναι δευτερογενείς ρύποι και παράγονται κυρίως κατά τις 
φωτοχηµικές αντιδράσεις, µε πρόδροµες ουσίες τα NOx, τους υδρογονάνθρακες και την ηλιακή ακτινοβολία. 
 
Το όζον και τα οξειδωτικά γενικά, είναι ερεθιστικά στα µάτια, τη µύτη και το λαιµό και είναι ιδιαιτέρως 
βλαπτικά για την υγεία. Οι επιπτώσεις που γίνονται αντιληπτές περιλαµβάνουν τσούξιµο των µατιών, 
ερεθισµούς της µύτης και του λαιµού, βήχα, πονοκεφάλους και έντονο αίσθηµα κόπωσης. Καταστρέφει τις 
κυψελίδες των βρόγχων προκαλώντας µόνιµη βλάβη στις αναπνευστικές διόδους. Το όζον ελαττώνει την 
αντίσταση του οργανισµού σε λοιµώξεις. Προκαλεί βλάβες στα φύλλα των φυτών και στα συνθετικά 
ελαστικά, προσβάλει την κυτταρίνη στα υφάσµατα, ελαττώνει την αντοχή των υλικών και ξεθωριάζει τα 
χρώµατα. Τα αερολύµατα που σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια των φωτοχηµικών αντιδράσεων, ελαττώνουν 
αισθητά την ορατότητα και δίνουν στην ατµόσφαιρα µια καφεκίτρινη απόχρωση που οφείλεται σε νιτρικές 
αλλά και θειικές ενώσεις. 
 
Μια πρόσφατη (12.1.98) µελέτη της Βρετανικής Επιτροπής για τις Επιπτώσεις των Αέριων Ρύπων 
στην Υγεία (COMEAP), έδειξε ότι, µόνο στη Βρετανία, το όζον µπορεί να ευθύνεται για 700-12.500 
πρόωρους θανάτους και 500-9.900 έκτακτες εισαγωγές σε νοσοκοµεία ετησίως! 
 
Τα παιδιά είναι τα πρώτα θύµατα του όζοντος. Ο οργανισµός τους υποφέρει περισσότερο απ’αυτόν των 
ενηλίκων. Αυτό οφείλεται τόσο στην παιδική φυσιολογία, όσο και στη διαφορετική συµπεριφορά των 
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παιδιών, η οποία εκ των πραγµάτων επιβάλει µεγαλύτερη κινητικότητα. Συγκεκριµένα, τα παιδιά είναι πιο 
ευάλωτα στη ρύπανση από όζον διότι: 
 
• Περνούν περισσότερο χρόνο σε ανοιχτούς χώρους απ’ότι οι ενήλικες, ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες 

(οπότε και τα επίπεδα όζοντος είναι υψηλότερα). 
• Τα παιδιά αναπνέουν περισσότερους αέριους ρύπους από τους ενήλικες. Οι απαιτήσεις τους σε οξυγόνο 

είναι µεγαλύτερες και εισπνέουν αναλογικά περισσότερο αέρα ανά λεπτό. Ακόµα και όταν αναπαύεται, 
ένα παιδί εισπνέει τόσο αέρα, όσο ένας ενήλικας σε ώρα έντονης εργασίας. 

• Τα παιδιά είναι σαφώς πιο κινητικά. Ένα παιδί δύο ετών κινείται όσο και ένας αθλητής. 
• Η φυσιολογία των παιδιών και κυρίως το γεγονός ότι η απόσταση από τον λάρυγγα ως τις πνευµονικές 

κυψελίδες είναι µικρότερη, επιτρέπουν στο όζον και στους άλλους τοξικούς ρύπους να φθάσουν 
γρηγορότερα στον “τόπο του εγκλήµατος”. 

• Επειδή οι αναπνευστικές δίοδοι των παιδιών είναι στενότερες, οι επιπτώσεις από την έκθεση σε όζον 
είναι σοβαρότερες. 

• Το ανοσοποιητικό σύστηµα των παιδιών είναι λιγότερο αναπτυγµένο από των ενηλίκων και αυτό τα 
καθιστά περισσότερο ευάλωτα στη ρύπανση. 

• Τα παιδιά αντιδρούν κατά κανόνα ευκολότερα και γρηγορότερα σε αλλεργικές παθήσεις που σχετίζονται 
µε αέριους ρύπους. 

 
Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε το 1995 στο Μεξικό έδειξε ότι, µια αύξηση κατά 74 µg/m3 των επιπέδων 
του όζοντος στην ατµόσφαιρα, επέφερε αύξηση κατά 43% των περιπτώσεων νοσηλίας παιδιών πασχόντων 
από άσθµα. Όταν τα επίπεδα του όζοντος ξεπέρασαν τα 163 µg/m3  για δύο συνεχόµενες µέρες, ο αριθµός 
των εισαγωγών παιδιών µε άσθµα αυξήθηκε κατά 133%. Όσο πιο µικρά ήταν τα παιδιά, τόσο µεγαλύτερο 
ήταν το πρόβληµα. Σηµειωτέον, ότι τα επίπεδα αυτά είναι συνήθη σε µερικές περιοχές της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης. 
 
 
Αιωρούµενα σωµατίδια 
 
Ίσως ο πιο παρεξηγηµένος και παραµεληµένος ρύπος. ∆εκάδες έρευνες σε όλο τον κόσµο ενοχοποιούν τα 
µικροσωµατίδια όχι µόνο για αύξηση της θνησιµότητας, αλλά και για σηµαντικές µακροχρόνιες βλάβες στην 
υγεία. Επί χρόνια, υπήρχε µία σύγχυση σχετικά µε τη φύση και την επικινδυνότητα των σωµατιδίων, 
απόδειξη ότι οι διάφοροί σταθµοί µέτρησης µετρούσαν διαφορετικές παραµέτρους (άλλοι µετρούσαν π.χ. 
καπνό, άλλοι τα ολικά αιωρούµενα σωµατίδια, γνωστά ως TSP). Ως καπνός χαρακτηρίζονται συνήθως τα 
αιωρούµενα στερεά και υγρά σωµατίδια στην ατµόσφαιρα, τα οποία έχουν µαύρο χρώµα, µέγεθος µικρότερο 
από 1 µm (εκατοµµυριοστό του µέτρου) και προέρχονται από ατελείς καύσεις, ενώ τα στερεά και υγρά µόρια, 
µε διάµετρο συνήθως µέχρι 10 µm, ονοµάζονται αιωρούµενα σωµατίδια. Κύριες πηγές για τα αιωρούµενα 
σωµατίδια είναι οι βιοµηχανίες, τα αυτοκίνητα και η σκόνη του εδάφους. Το ακριβές µέγεθος των σωµατιδίων 
είναι αυτό που ενδιαφέρει από υγειονοµική άποψη. 
 
Οι έρευνες ενοχοποιούν κυρίως τα αιωρούµενα ατµοσφαιρικά σωµατίδια µικρής διαµέτρου (γνωστά και ως 
ΡΜ10), που εισχωρούν βαθύτερα στο αναπνευστικό σύστηµα. Τελευταία, κρίσιµα κρίνονται και τα σωµατίδια 
µε διάµετρο γύρω στα 2,5 µm (ΡΜ2.5) γι’αυτό και σε ορισµένες χώρες, οι µετρήσεις σωµατιδίων αφορούν 
πλέον αυτές τις δύο κατηγορίες (PM10 και PM2.5). Σε ότι αφορά στα ΡΜ10, η κυκλοφορία των οχηµάτων και 
ιδιαιτέρως των πετρελαιοκίνητων φαίνεται ότι είναι η σηµαντικότερη πηγή (POST, 1996). Τα 
πετρελαιοκίνητα φορτηγά µάλιστα εκπέµπουν 100 φορές περισσότερα σωµατίδια ανά διανυόµενο 
χιλιόµετρο απ΄ότι ένα µέσο καταλυτικό βενζινοκίνητο όχηµα (European Centre for Environment and 
Health, 1997). 
 
Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι µία αύξηση των ΡΜ10 κατά 10 µg/m3 επιφέρει αύξηση της 
θνησιµότητας κατά 1%. ∆εν έχει επίσης σηµασία το αρχικό επίπεδο της ρύπανσης, αν δηλαδή πάµε από 
τα 25 µg/m3 στα 35 µg/m3 ή από τα 60 µg/m3 στα 70 µg/m3 . Άλλες µελέτες έδειξαν ότι γιά κάθε αύξηση 10 
µg/m3 των επιπέδων ΡΜ10 έχουµε αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκοµεία ασθενών µε άσθµα κατά 2% 
(POST, 1996). Σύµφωνα µάλιστα µε τη Βρετανική Επιτροπή για τις Επιπτώσεις των Αέριων Ρύπων στην 
Υγεία (COMEAP), µόνο στη Βρετανία, τα ΡΜ10 µπορεί να ευθύνονται για 8.100 πρόωρους θανάτους 
και 10.500 έκτακτες εισαγωγές σε νοσοκοµεία ετησίως! 
 
Στην Ευρώπη, στα πλαίσια του πολυκεντρικού ερευνητικού προγράµµατος APHEA (Air Pollution and Health 
- a European Approach), το οποίο σηµειωτέον συντονίζεται από Έλληνες επιστήµονες, δηµοσιεύτηκαν 
πρόσφατα στοιχεία για τις επιπτώσεις της ρύπανσης από ΡΜ10 και άλλους ρύπους, τα οποία αφορούν 15 
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ευρωπαϊκές πόλεις. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει τις βραχυχρόνιες επιδράσεις της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης στην υγεία (Κατσουγιάννη, 1997). 
 
 
 
 

Πίνακας 1 
 

Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα APHEA 

 
 

∆είκτης υγείας 
 

 
Αύξηση (%) στο δείκτη υγείας 

που σχετίζεται µε 50 µg/m3 αύξηση στους αντίστοιχους ρύπους 
 

  
Καπνός 

 

 
ΡΜ10

 
SO2

 
NO2

 
O3

Ολική θνησιµότητα 2,9 2,1 3,5 1,3 2,9 
Θνησιµότητα από αναπνευστικά 4 ΜΣ 2 ΜΣ 4 
Θνησιµότητα από καρδιαγγειακά 2 1 2 1 2 
Εισαγωγές στα νοσοκοµεία 
αναπνευστικών περιστατικών, 
ηλικίες 15-40 ετών 

 
2 

 
ΜΣ 

 
ΜΣ 

 
ΜΣ 

 
3,1 

Εισαγωγές στα νοσοκοµεία 
αναπνευστικών περιστατικών, 
ηλικίες 65+ ετών 

 
ΜΣ 

 
ΜΣ 

 
2 

 
ΜΣ 

 
3,8 

Εισαγωγές στα νοσοκοµεία µε κρίση 
άσθµατος 

ΜΣ - ΜΣ 2,9 ΜΣ 

Εισαγωγές στα νοσοκοµεία µε 
παροξύνσεις χρόνιας αποφρακτικής 
πνευµονοπάθειας 

 
3,5 

 
ΜΣ 

 
ΜΣ 

 
1,9 

 
4,3 

ΜΣ = Μη Στατιστικά σηµαντική αύξηση 
 
Η συµβολή των ΡΜ10 σε βραχυχρόνιες βλάβες στην υγεία καταδεικνύεται µε δραµατικό τρόπο από µελέτες 
που έγιναν στις ΗΠΑ και συνοψίζονται στον Πίνακα 2 (Κατσουγιάννη, 1997). 
 
Τα αποτελέσµατα των επιδηµιολογικών ερευνών προκάλεσαν διαδικασίες αναθεώρησης των ορίων για τα 
σωµατίδια από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Η ΠΟΥ 
δέχεται πλέον ότι δεν υπάρχει κατώφλι ασφαλείας για τα αιωρούµενα σωµατίδια και ότι, εποµένως, 
αυτά µπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία από πολύ χαµηλά επίπεδα συγκέντρωσης στην 
ατµόσφαιρα. 
 

Πίνακας 2 
 

Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από σωµατίδια στην υγεία. 
Μελέτες στις ΗΠΑ 

 
 

∆είκτης υγείας 
 

 
Αύξηση (%) στο δείκτη υγείας που σχετίζεται µε 

50 µg/m3 αύξηση στα ΡΜ10
 

Ολική θνησιµότητα 5,1 
Θνησιµότητα από αναπνευστικά 18,2 
Θνησιµότητα από καρδιαγγειακά 7,2 
Εισαγωγές στα νοσοκοµεία µε κρίση άσθµατος 9,9 
Εισαγωγές στα νοσοκοµεία αναπνευστικών 
περιστατικών 

4,1 

Χρήση βρογχοδιασταλτικών από ασθµατικούς 15,4 
Κρίσεις άσθµατος συνολικά 15,9 
 
 
Βενζόλιο 
 
Ανήκει σ’εκείνη την κατηγορία ρύπων που µόλις αρχίζουµε να µετράµε συστηµατικά σε ορισµένες χώρες. 
Ύποπτο καρκινογένεσης στον άνθρωπο. Μπορεί να προκαλέσει αιµολυτική αναιµία, απλαστική αναιµία, 
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οξεία λευχαιµία, ερεθισµούς των µατιών, επιπεφυκίτιδα, παροδική βλάβη του κερατοειδή, καταστολή του 
κεντρικού και περιφερειακού συστήµατος, υπνηλία, πολυνευρίτιδα, διαταραχές της ακοής, ερύθηµα, 
απολεπιστική δερµατίτιδα, κ.λ.π. Οι σηµαντικότερες πηγές έκλυσης του στην ατµόσφαιρα είναι από τα 
οχήµατα και από τις απώλειες κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και πώλησης των υγρών καυσίµων. Τα 
υψηλότερα επίπεδα βενζολίου ανιχνεύονται κοντά σε βενζινάδικα και διυλιστήρια. ∆εν υπάρχει ασφαλές 
κατώφλι για το βενζόλιο. 
 
Ξυλόλιο 
 
Ανήκει κι αυτό στην κατηγορία των “νεοφανών ρύπων”. Μπορεί να προκαλέσει ερύθηµα, δερµατίτιδες και 
ξηρότητα του δέρµατος, ερεθισµό στις ανώτερες αναπνευστικές οδούς, πνευµονικό οίδηµα, τοξική 
ηπατοπάθεια, ηπατοµεγαλία, νεφρωσικό σύνδροµο, ιλίγγους, διαταραχές οράσεως, ολιγουρία, 
παραισθησίες, διαταραχές µνήµης, αδυναµία, ευερεθιστότητα, ανορεξία, δίψα, κ.λ.π. 
 
Τολουόλιο 
 
Άλλος ένας “νεοφανής ρύπος”. Μπορεί να προκαλέσει απλαστική αναιµία, ιλίγγους, διαταραχές ισορροπίας, 
ισχυρές κεφαλαλγίες, παραισθησίες, ψυχικές και οπτικές διαταραχές, ξηρότητα του δέρµατος, φωτοφοβία, 
ερεθισµούς στις ανώτερες αναπνευστικές οδούς, κ.λ.π. 
 
Κλείνοντας αυτή την αναφορά µας στις επιπτώσεις των αέριων ρύπων στην υγεία, θα άξιζε να συνοψίσουµε 
τα αποτελέσµατα από µελέτες που έγιναν στην Αθήνα (Κατσουγιάννη, 1996). 
 

Πίνακας 3 
 

Μελέτες ασθενών-µαρτύρων για τις βραχυχρόνιες επιδράσεις των αέριων ρύπων 
στην υγεία του πληθυσµού της Αθήνας 

 
 

Χρονική 
περίοδος 

 

 
Ρύποι 

 
∆είκτες Υγείας 

 
Αποτέλεσµα 

 
1975-82 

 
SO2, καπνός 

 
Ολική θνησιµότητα 

 
Στατιστικά σηµαντική σχέση θνησιµότητας µε 
SO2. Σε µια πολύ ρυπασµένη µέρα παρατηρείται 
(σε σχέση µε µια σχετικά καθαρή) αύξηση 
περίπου κατά 3 θανάτους ηµερησίως ή αλλιώς 
αύξηση 10% των περιστατικών. 
 

 
1975-82 

 
SO2, καπνός 

 
Κατά αιτίες θνησιµότητα 

 
Στατιστικά σηµαντική αύξηση (16%) των θανάτων 
από αναπνευστικές αιτίες κατά τις µέρες υψηλής 
ρύπανσης, κυρίως σε ηλικιωµένα άτοµα. 
 

 
1983-87 

 
SO2, 

καπνός, Ο3

 
Ολική θνησιµότητα 

 
Ενδείξεις συνέργειας ατµοσφαιρικών ρύπων και 
θερµοκρασίας στην επίδρασή τους στη 
θνησιµότητα. 
 

 
1984-91 

 
SO2, 

καπνός, CO 

 
Ολική θνησιµότητα 

 
Στατιστικά σηµαντική ανεξάρτητη επίδραση στην 
ολική θνησιµότητα είχαν ο καπνός και το SO2. 
Κατά τις πολύ ρυπασµένες µέρες (5%) σε σχέση 
µε τις καθαρές (5%), η θνησιµότητα αυξάνεται 
κατά 10% αν ως κριτήριο χρησιµοποιηθεί το SO2 
και 8% αν ως κριτήριο χρησιµοποιηθεί ο καπνός. 
 

 
1988 

 
CO, NO2, 
καπνός 

 
Ηµερήσιος αριθµός 
διακοµιδών και εισαγωγών 
επειγόντων 
αναπνευστικών και 
καρδιακών περιστατικών 

 
Ο αριθµός εισαγωγών επειγόντων περιστατικών 
είναι αυξηµένος τις µέρες υψηλής ρύπανσης κατά 
12 περίπου εισαγωγές καρδιακών περιστατικών 
(16%) και 10 αναπνευστικών (24%) κατά τους 
χειµερινούς µήνες. Το καλοκαίρι παρατηρείται 
µικρότερη και όχι στατιστικά σηµαντική αύξηση 
(3% και 7% αντίστοιχα). 
 

 
1984-90 

 
SO2, καπνός 

 
Ηµερήσιος αριθµός 
εισαγωγών επειγόντων 

 
Ανάµεσα στα επείγοντα αναπνευστικά 
περιστατικά, τη µεγαλύτερη αύξηση 
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αναπνευστικών 
περιστατικών στα 
Νοσοκοµεία “Σωτηρία” και 
“Σισµανόγλειο” 

παρουσιάζουν οι εισαγωγές µε παρόξυνση 
άσθµατος (31%) κυρίως σε άτοµα κάτω των 65 
ετών. Ακολουθούν οι εισαγωγές µε παρόξυνση 
χρόνιας πνευµονοπάθειας κυρίως σε άτοµα άνω 
των 65 ετών (12%). 
 

 
 

4. Η λογική των ορίων και τα όριά της 
 
 
Η σύγχρονη νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος θεµελιώθηκε πάνω στην υπόθεση ότι οι 
κίνδυνοι που απειλούν τη δηµόσια υγεία είναι δυνατόν να εκτιµηθούν µε αντικειµενικό τρόπο, µε βάση 
δηλαδή τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις της σύγχρονης επιστήµης. Με άλλα λόγια, θεωρήθηκε δεδοµένο 
πως επιστήµες όπως η τοξικολογία, η επιδηµιολογογία και η έρευνα στο εργαστήριο, πέραν των αγαθών και 
ειλικρινών προθέσεων,  είχαν και όλες τις προϋποθέσεις για να αποφανθούν για το αναµενόµενο µέγεθος 
των επιπτώσεων από ανεπιθύµητες ή άγνωστες δράσεις φυσικοχηµικών παραγόντων πάνω στον άνθρωπο 
και το περιβάλλον, ούτως ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα. Οι περισσότερες απ’αυτές τις δράσεις θα 
ήταν δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν και εποµένως πρόσφεραν ένα πρώτης τάξεως εργαλείο για τη θέσπιση 
κανόνων δικαίου, αλλά και περιορισµών. 
 
Έτσι, η ρύπανση της ατµόσφαιρας από το διοξείδιο του θείου και άλλους ρύπους, για παράδειγµα, δεν θα 
έπρεπε να ξεπερνά κάποιες ανώτατες τιµές κατά τη διάρκεια της µέρας, η συχνότητα των “επεισοδίων” (των 
ακραίων δηλαδή περιστατικών) δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει ένα ορισµένο αριθµό κατά τη διάρκεια του 
χρόνου, ενώ οι µέσοι όροι της παρουσίας των ρύπων αυτών στην ατµόσφαιρα θα έπρεπε να βρίσκονται 
κάτω από ένα ορισµένο επίπεδο. Η λογική αυτή έφθασε πλέον τα όριά της. Με άλλα λόγια απέτυχε να δώσει 
επαρκείς και βιώσιµες λύσεις στο πρόβληµα της ρύπανσης (Ευθυµιόπουλος, 1996). 
 
Θα ήταν βέβαια άδικο να µην αναγνωρίσει κανείς τη θετική συµβολή της λογικής αυτής στην κατεύθυνση της 
αντικειµενοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όµως, µετά από τρεις και πλέον δεκαετίες 
κυριαρχίας αυτής της “λογικής των ορίων”, διαπιστώνουµε ότι ο τρόπος αυτός σκέψης δεν 
αποσόβησε τη ρύπανση. Αντιθέτως τη νοµιµοποίησε. Η ρύπανση επιτρέπεται, αρκεί να είναι “µέχρις 
ενός ορίου”. 
 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης είναι πως κάνει συνέχεια αναφορά σε µέσους όρους. 
Μέση ρύπανση, µέσο πληθυσµό, µέσο άνθρωπο. Οι ασθενείς γέροντες και τα ευάλωτα παιδιά 
προσµετρώνται µαζί και το ίδιο µε τους υγιείς ενήλικες. Ο µέσος όρος ισοπεδώνει τη διαφορά, απαλύνει τις 
οξείες επιπτώσεις των δηλητηρίων που αναπνέουµε και τα οποία µπορεί να αποβούν µοιραία για τους πιο 
ευαίσθητους από µας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Barry Commoner, “η θέσπιση ενός ορίου 
προϋποθέτει πως έχεις υποβάλει τα αποτελέσµατά σου σε ένα είδος ανάλυσης κόστους-οφέλους, 
συγκρίνοντας για παράδειγµα το κόστος λήψης πρόσθετων µέτρων µε το αναµενόµενο όφελος από τον 
περιορισµό των θανάτων. Αυτό όµως µε τη σειρά του προϋποθέτει πως είµαστε σε θέση να αποδώσουµε µια 
οικονοµική αξία στην ανθρώπινη ζωή”. Εδώ δεν ανακύπτει µόνο ένα θέµα ηθικής, αλλά και ένα τεράστιο 
νοµικό ζήτηµα σχετικά µε το δικαίωµα της συλλογικής κοινότητας πάνω στη ζωή ή το θάνατο συγκεκριµένων 
πια ατόµων. 
 
Χαρακτηριστική είναι επί του προκειµένου η διαµάχη που ξέσπασε τα τελευταία χρόνια µεταξύ της 
Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας από τη µια και της πετρελαϊκής βιοµηχανίας από την άλλη, σχετικά µε τους 
κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση των ανθρώπων σε αιωρούµενα µικροσωµατίδια (PM10). Η 
πρώτη ισχυρίζεται πως το όριο των 50 µg/m3 δεν είναι πλέον αξιόπιστο επισηµαίνοντας πως “δεν υπάρχει 
αποδεδειγµένο κατώφλι νοσηρότητας και θνησιµότητας για τα αιωρούµενα σωµατίδια, ιδιαίτερα εκείνα που 
ανήκουν στην κατηγορία των PM10”. Πρέπει να σηµειωθεί πως, σε πολλές µεγαλουπόλεις, τα επίπεδα των 
50 µg/m3 ξεπερνιούνται αρκετά συχνά, ενώ ο µέσος όρος για τη µορφή αυτή ρύπανσης στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη είναι 2,5 φορές µεγαλύτερος από την τιµή αυτή κατά τη διάρκεια του έτους. Στις δυτικές 
συνοικίες της Θεσσαλονίκης µάλιστα και ιδιαίτερα στην Ιωνία και τη Σίνδο, τα ολικά αιωρούµενα σωµατίδια 
είναι ο µόνος ρύπος που συστηµατικά βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις µε υπερβάσεις των ορίων σε 
ποσοστό σχεδόν 90%. Από την πλευρά της η πετρελαϊκή βιοµηχανία ανταπαντά πως “το να λέµε ότι τα 
αιωρούµενα σωµατίδια είναι επικίνδυνα, είναι ανευθυνότητα και συναισθηµατισµός”. Μπορεί να µη πείθει 
βέβαια µε τέτοιου είδους επιχερήµατα. Κατορθώνει όµως να καθυστερήσει τη λήψη µέτρων, “µέχρι να 
είµαστε απολύτως σίγουροι”. Εν τω µεταξύ, πεθαίνουν άνθρωποι. 
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Μια σύγχρονη θεώρηση της έννοιας του περιβαλλοντικού κινδύνου, περνάει αναγκαστικά από την 
αναθεώρηση των όρων “επιτρεπτά” ή “αποδεκτά” επίπεδα ρύπανσης. Η “αρχή της πρόληψης” παρέχει το 
πλαίσιο για την προώθηση µιας πολιτικής, η οποία όχι µόνο θα προβλέπει, αλλά και θα µεριµνά έγκαιρα, 
δηλαδή πριν από την εκδήλωση των αρνητικών συνεπειών. Υπ’αυτό το πρίσµα, τα όρια επιφυλακής για το 
νέφος, εξυπηρετούν ενδεχοµένως “πολιτικές στατιστικές”, όχι όµως και τη δηµόσια υγεία. Πολύ απλά, θα 
πρέπει συνεχώς να προσπαθούµε για λιγότερη ρύπανση αν θέλουµε να προστατέψουµε τους εαυτούς µας 
και το περιβάλλον. 
 
Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της Greenpeace στην Αθήνα, τον Πειραιά 
και τη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουµε και αισιοδοξούµε ότι τα αποτελέσµατα αυτά θα πυροδοτήσουν τις 
απαραίτητες πολιτικές δράσεις για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την προστασία του 
περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. Είναι σαφές ότι η συστηµατική καταγραφή των επιπέδων της 
ρύπανσης, όχι µόνο πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και να επεκταθεί, καλύπτοντας και άλλες πόλεις αλλά και 
επιπλέον ρύπους (όπως π.χ. τα ΡΜ10 και το βενζόλιο). Μ’αυτή την ευκαιρία, η Greenpeace θα ήθελε να 
ευχαριστήσει όσους βοήθησαν στην πραγµατοποίηση του προγράµµατος Airlab αλλά και στην παροχή 
στοιχείων για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη για τη χάραξη 
ορθής περιβαλλοντικής πολιτικής. Είναι η βάση στην οποία θα στηριχθεί η λήψη αποφάσεων για την 
αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 
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