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Η ανθρωπότητα διανύει μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση πολλών
κρίσιμων προβλημάτων, που αφορούν στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, όπως: τραγικές
φυσικές καταστροφές, τοπικές διενέξεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, το διακύβευμα
της στέγης στις συνθήκες της κρίσης και θέματα προστασίας της ζωής και της περιουσίας
των κατοίκων των πόλεων. Αυτά τα ζωτικά θέματα αναδεικνύονται για το 2018 στο πλαίσιο
της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Αστικός Οκτώβρης (Urban October).
Tο 1985 με το ψήφισμα 40/202 των Ηνωμένων Εθνών ανακηρύχθηκε η πρώτη Δευτέρα του
Οκτώβρη ως Παγκόσμια Μέρα για τη Στέγαση (World Habitat Day), επιδιώκοντας:


να αναπτυχθεί ο προβληματισμός ως προς την κατάσταση των πόλεων και το
βασικό δικαίωμα της ανθρωπότητας για επαρκή στέγαση για όλους.



να υπενθυμίσει ότι όλοι έχουμε τη δύναμη και την ευθύνη να διαμορφώσουμε το
μέλλον των πόλεων .

Το Δεκέμβριο του 2013 με το ψήφισμα των Ην. Εθνών A / RES / 68/239 καθιερώθηκε ως
Παγκόσμια Ημέρα των Πόλεων ( World Cities Day), η 31η Οκτωβρίου– προκειμένου, να
αναζωογονηθεί
το ενδιαφέρον για την αυξανόμενη αστικοποίηση και την ανάγκη
συνεργασίας των πόλεων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους.
Με δεδομένες αυτές τις δύο παγκόσμιες ημέρες που συνδέονται άμεσα με το έργο του , το
Πρόγραμμα Ανθρώπινων Οικισμών των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Human
Settlements Programme, UN-Habitat) προώθησε την έννοια του Αστικού Οκτώβρη και την
καθιέρωσε ως ετήσια καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών, μετά από την υιοθέτηση των
Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις πόλεις και κοινότητες, στο πλαίσιο μιας
συνάντησης υψηλού πολιτικού επιπέδου στην Ν. Υόρκη το 2014. Με αφετηρία την πρώτη
Δευτέρα του Οκτώβρη για τη Στέγαση και καταληκτική την 31η Οκτώβρη με την Παγκόσμια
Ημέρα των Πόλεων, το UN-Habitat ενθαρρύνει τις κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις, τα
θεσμικά όργανα, τους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες να οργανώνουν δραστηριότητες
καθ 'όλη τη διάρκεια του Αστικού Οκτώβρη.
Ο Αστικός Οκτώβρης επομένως αποτελεί ένα πανανθρώπινο μήνυμα που απευθύνεται σε
κυβερνήσεις και πολίτες. Το 2018, η Παγκόσμια Μέρα για τη Στέγαση, η πρώτη ημέρα του
Αστικού Οκτώβρη είναι αφιερωμένη στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων.

Στις μέρες μας, που το θέμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων προκαλεί προβλήματα
στις τοπικές κοινωνίες, καθώς μια κακή διευθέτηση του είναι κοστοβόρα και επηρεάζει
αρνητικά τη δημόσια υγεία, η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη επαναφέρει στον
παγκόσμιο διάλογο αυτό κρίσιμο ζήτημα. Υπενθυμίζει, ότι «η καλή διαχείριση προϋποθέτει
αλλαγή στις συνήθειες της κοινωνίας μας» και καλεί τις πόλεις να γίνουν σοφότερες στη
διαχείριση των αποβλήτων τους (Waste-Wise Cities).
Σήμερα, που η πραγματικότητα με τραγικό τρόπο επαναφέρει το θέμα της προστασίας της
ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στο αστικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του Αστικού
Οκτώβρη, προτείνονται και σχεδιάζονται συζητήσεις και δραστηριότητες για την εφαρμογή
της Νέας Αστικής Ατζέντας του 2016 (ΝUA), ώστε οι πόλεις μας να γίνουν πιο συνεκτικές,
ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες. Έτσι για το 2018 η 31η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη
στο θέμα Οικοδομώντας Βιώσιμες και Ανθεκτικές Πόλεις ( Building Sustainable and
Resilient Cities). Την τελευταία δεκαετία, αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι 220εκ. άνθρωποι
υπήρξαν θύματα φυσικών καταστροφών, οι οποίες προκάλεσαν επίσης ένα κόστος
περίπου 100 δις δολαρίων τον χρόνο.
Προτείνεται λοιπόν στις 31 Οκτωβρίου να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στις
χώρες και τις πόλεις ώστε να προωθεί η αστική αειφορία και ανθεκτικότητα. Οι πόλεις μας
χρειάζονται την υποστήριξη μας και οι κυβερνήσεις και οι πολίτες καλούνται να
ενσωματώσουν νέα καινοτόμα εργαλεία για να προστατεύσουν αποτελεσματικά τη ζωή
τους και την περιουσία τους. Με την κατάλληλη πρόληψη, η προστασία απέναντι σε κάθε
λογής κινδύνους είναι εφικτή.
Ο ΣΕΠΟΧ επιθυμεί να εργαστεί και να διαδώσει το μήνυμα του Αστικού Οκτώβρη 2018.
Αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται περαιτέρω θέσεις και προτάσεις για τις οποίες ήδη έχει
εκδώσει την Ανακοίνωση του της 26ης Αυγούστου αναφορικά με τις επιπτώσεις από την
Εθνική Καταστροφή της 23ης Ιουλίου στο Μάτι. Σκοπός του είναι μάλιστα με την ευκαιρία
της Παγκόσμιας Ημέρας των Πόλεων με θέμα :Οικοδομώντας Βιώσιμες και Ανθεκτικές
Πόλεις να οργανώσει σχετική Εκδήλωση –Δημόσια συζήτηση ώστε να γνωστοποιήσει τα
αποτελέσματα της εργασίας του στο ευρύ κοινό

