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2.1 Ατμοσφαιρική ρύπανση

Ατμοσφαιρική ρύπανση ονοµάζεται η παρουσία ρύπων στην ατμόσφαιρα, 
δηλαδή η συγκέντρωση κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων 
µορφών ενέργειας σε ποσότητα ή διάρκεια που µπορούν να προκαλέσουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ζωντανών οργανισµών και γενικότερα 
να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία σε µεγάλη ή µικρή γεωγραφική 
κλίµακα. Υπό ορισμένες συνθήκες η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι πιθανό να 
φτάσει σε επίπεδα που δηµιουργούν ανεπιθύµητες συνθήκες διαβίωσης. Για 
την περιγραφή της κατάστασης αυτής έχει επικρατήσει ο όρος «νέφος».

2.1.1 Τι είναι το νέφος; 
Το νέφος παρουσιάζεται µε δύο µορφές: 

 ● α)  Το νέφος καπνοµίχλης [smog, σύντµηση των λέξεων smoke (καπνός) 
και fog (οµίχλη)], που σχηµατίζεται όταν στην ατµόσφαιρα υπάρχει 
υψηλή συγκέντρωση ρύπων, όπως το διοξείδιο του θείου (SO2) και αι-
ωρούµενα σωµατίδια, σε συνδυασµό µε σχετικά χαµηλή θερµοκρασία 
και υψηλή υγρασία. Το φαινόµενο είναι εντονότερο κατά τους χειµερι-
νούς µήνες και κυρίως τις πρωινές ώρες, κατά τις οποίες επικρατούν 
οι παραπάνω καιρικές συνθήκες. Ονοµάζεται και ατμοσφαιρική ρύ-
πανση «τύπου Λονδίνου», καθώς πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην 
πρωτεύουσα της Αγγλίας, µε σοβαρότερο επεισόδιο το 1952, οπότε 
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πέθαναν εκατοντάδες άνθρωποι, λόγω των ακραίων συνθηκών ατµό-
σφαιρας που δηµιουργήθηκαν. 

 ● β)  Το φωτοχηµικό νέφος, που παρουσιάζεται όταν επικρατούν υψηλές 
θερµοκρασίες, µεγάλη ηλιοφάνεια, µικρή σχετικά υγρασία και υψηλή 
συγκέντρωση συγκεκριµένων ενώσεων, όπως τα οξείδια του αζώτου, 
το µονοξείδιο του άνθρακα (CO), οι υδρογονάνθρακες και τα προϊόντα 
των αντιδράσεών τους. Ονοµάζεται και ρύπανση «τύπου Λος Αντζε-
λες», καθώς εκεί εµφανίστηκε πρώτη φορά το 1943.

Πως προκαλείται 

Παρόλο που οι περισσότεροι πιστεύουν πως η ατµοσφαιρική ρύπανση προ-
καλείται µόνο από ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλείται και από φυσικά 
αίτια 

 ● Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης αποτελεί την µεγαλύτερη φυσική 
πηγή εκποµπής αερίων ρύπων. Τα δέντρα και τα φυτά, παρά την συµ-
βολή τους στην µετατροπή, µέσω της φωτοσύνθεσης, του διοξειδίου του 
άνθρακος της ατµόσφαιρας σε οξυγόνο, αποτελούν τα ίδια τη µεγαλύ-
τερη πηγή υδρογονανθράκων του πλανήτη. 

 ● Ανθρώπινες δραστηριότητες Οι ανθρωπογενείς εκποµπές είναι κυρίως 
υπεύθυνες για τα µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα που εµφανίσθη-
καν. Η ατµοσφαιρική ρύπανση προκαλείται κυρίως από τρεις ανθρώπι-
νες δραστηριότητες, τη βιοµηχανία, τις µεταφορές και τα νοικοκυριά. Σε 
µια τυπική πόλη, η βιοµηχανία ευθύνεται για το 50% της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης, τα µέσα µεταφοράς για το 35%, ενώ τα νοικοκυριά για το 15%.

Ατμοσφαιρική ρύπανση από βιομηχανίες

Οι ουσίες που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση διακρίνονται σε σωματί-
δια και αέριους ρυπαντές. Στα πρώτα υπάγονται τα ατμοσφαιρικά σωματίδια 
(η σκόνη, τα αιωρούμενα σωματίδια και ο καπνός) και τα αιωρούμενα σωμα-
τίδια βαρέων μετάλλων. Στους αέριους ρυπαντές υπάγονται τα οξείδια του 
θείου (SO2, SO3, H2S), τα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα, 
το όζον, οι υδρογονάνθρακες καθώς και οι ενώσεις χλωρίου και φθορίου. 
Οι περισσότερες πηγές θεωρούνται πρωτογενείς ρύποι, δηλαδή εκπέμπο-
νται απευθείας από τις διάφορες πηγές στην ατμόσφαιρα. Σε αντίθεση με 
αυτές υπάρχουν οι δευτερογενείς ρύποι (π.χ. το όζον), που σχηματίζονται 
από τους πρωτογενείς ρύπους με αντιδράσεις.
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Ειδικότερα για τις ατμοσφαιρικές αλλαγές, από το σύνολο των αέριων 
ρύπων, την ευθύνη για τη μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος έχουν οι 
χλωριωμένοι και φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες ενώ για το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4) 
και το υποξείδιο του αζώτου.

Η υπερβολική χρήση ορυκτών καυσίμων σε κάποια κύρια ή δευτερεύ-
ουσα φάση της παραγωγικής διαδικασίας των βιομηχανιών σε συνδυασμό 
με τη διακίνηση των υλικών και άλλες ρυπογόνες διεργασίες της παραγωγι-
κής διαδικασίας είναι από τις βασικές αιτίες ατμοσφαιρικής ρύπανσης από 
τη βιομηχανία.

Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζονται οι ρύποι που προέρχονται από χαρα-
κτηριστικούς βιομηχανικούς κλάδους, ενώ στον Πίνακα 6.2 παρουσιάζο-
νται τα ποσοστά συμμετοχής, που έχουν αναχθεί σε ετήσια βάση, για τους 
τρεις μεγαλύτερους ρυπαντές της περιοχής Αθηνών.

Πίνακας 6.1 Παραγωγή διαφόρων αερίων ρύπων από διάφορους βιο-
μηχανικούς κλάδους.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΡΥΠΟΙ

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί Καπνός, σωματίδια, οξείδια του θείου, οξείδια του αζώ-
του, υδρογονάνδρακες

Διυλιστήρια πετρελαίου Υδρογονάνδρακες, μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του 
θείου, οξείδια του αζώτου, σωματίδια, υδρόδειο

Εργοστάσια τσιμέντου Σωματίδια, οξείδια του θείου, οξείδια του αζώτου

Χαλυβουργεία Σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του θείου, 
οξείδια του αζώτου, υδρογονάνθρακες

Λιπάσματα Σωματίδια, αμμωνία ή / και φθοριούχα ή / και φωσφο-
ρούχα ή / και θειικά ή / και νιτρικά παράγωγα

Βιομηχανία γυαλιού οξείδια του θείου, οξείδια του αζώτου, οξείδια του θείου, 
φθοριούχα παράγωγα, σωματίδια 
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Πίνακας 6.2 Κατανομή κυριότερων ρυπαντών της Περιοχής Αθηνών

ΠΗΓΕΣ
Ρύποι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
τόννοι    %

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
τόννοι    %

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
τόννοι     %

ΣΥΝΟΛΟ
τόννοι    %

καπνός 3300 64 859 17 1035 19 5195 100

σωματίδια 90 0 0 0 21206 100 21296 100

διοξ. άνθρακα 1410 7 3690 21 12696 72 17796 100

οξείδ. του αζώτου 17400 67 1391 5 7181 28 25972 100

μον.άνθρακα 323750 100 380 0 449 0 324579 100

υδρογονάνθρακες 40200 68 190 0 21747 32 68137 100

Τα οξείδια του θείου είναι από τους σημαντικότερους αέριους ρύπους 
για τα οποία η βιομηχανία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης (Εικόνα 
6.1). Εκτός από τις καύσεις, άλλες βιομηχανικές διεργασίες που οδηγούν 
στην έκλυση οξειδίων του θείου είναι η παραγωγή μετάλλων από θειούχα 
μεταλλεύματα αλλά και από βιογεωχημικές δραστηριότητες ενώ σημαντικό 
ποσοστό SΟ2 προέρχεται από φυσικές πηγές όπως είναι το ηφαίστειο. Οι 
κυριότερες μέθοδοι προστασίας της ατμόσφαιρας από το SΟ2 είναι: α) χρη-
σιμοποίηση φυσικού αερίου, β) αποθείωση των καυσίμων και γ) αποθείωση 
των αερίων αποβλήτων. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα τα οξείδια του αζώτου αποτελούν συνήθεις 
ρύπους και είναι προϊόντα καύσεων στερεών υγρών και αερίων καυσίμων. 
Τα οξείδια του αζώτου και ιδιαίτερα το ΝΟ2 είναι τοξικά και προκαλούν είτε 
παράλυση του κεντρικού νευρικού συστήματος (το NO) είτε ερεθισμούς των 
πνευμόνων και πνευμονικά οιδήματα (το ΝΟ2). Οι τεχνικές που χρησιμοποι-
ούνται για τη μείωση των εκπομπών σε ΝΟχ είναι: α) η καύση σε δύο επίπεδα, 
β) η χρήση μικρής περίσσειας αέρα, γ) η αναγωγή των ΝΟχ σε στοιχειακό Ν2.

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) απελευθερώνεται σε μεγάλες ποσότητες 
κατά την παραγωγή χυτοσιδήρου καθώς και σε άλλες μεταλλουργικές διεργα-
σίες, όπου είναι επιθυμητή η ελαχιστοποίηση της παρουσίας του οξυγόνου. 
Επίσης προέρχεται από καύσεις οργανικών υλών με ανεπάρκεια οξυγόνου. 
Η ποσότητα του CO που εκπέμπεται εξαρτάται από τη ρύθμιση της καύσης, 
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γι’ αυτό και η αυτόματη ρύθμισή της καθώς και η συστηματική επίβλεψή της 
αποτελούν τη λύση για τον συγκεκριμένο ρύπο.

Τέλος, οι υδρογονάνθρακες που εκπέμπονται από ένα πλήθος βιομηχα-
νικών διεργασιών σχετιζόμενων με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, βρί-
σκονται υπό μορφή ατμών, υγρών ή και σωματιδίων. Οι κυριότεροι τρόποι 
αντιμετώπισης του συγκεκριμένου ρύπου είναι: α) ο έλεγχος της εξάτμισης 
στη βιομηχανία, β) η καύση των ατμών που εξέρχονται, γ) η προσρόφηση 
των υδρογονανθράκων και δ) η απορρόφηση των υδρογονανθράκων.

Το είδος αυτό της ρύπανσης (βιομηχανική) αφορά κυρίως: 

 ● Τις περιοχές όπου λειτουργούν θερµοηλεκτρικοί σταθµοί για την παρα-
γωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Το µέγεθος των προβληµάτων ατµοσφαι-
ρικής όπου λειτουργούν θερµοηλεκτρικοί σταθµοί εξαρτάται από το 
µέγεθος της παραγωγής, από το χρησιµοποιούµενο καύσιµο (λιγνίτη, πε-
τρέλαιο) και από τις επικρατούσες κατά περίπτωση µετεωρολογικές συν-
θήκες. Τα κύρια προβλήµατα εντοπίζονται στις λιγωτικές µονάδες της 
∆ΕΗ που λειτουργούν στους νοµούς Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας. 

 ● Τις περιοχές όπου λειτουργούν µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες. Η έν-
νοια «µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες» περιλαµβάνει είτε τις πλέον ενερ-
γότερες είτε αυτές που το είδος και η ποσότητα παραγωγής τους καθώς 
και η διακίνηση πρώτων υλών και προϊόντων δηµιουργούν εκτεταµένα 
προβλήµατα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα διυλιστήρια, οι τσι-
µεντοβιοµηχανίες, τα εργοστάσια παραγωγής λιπασµάτων, οι χαλυ-
βουργίες και οι µονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας µετάλλων. Γενικά 
οι µονάδες αυτές αφορούν την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Καβάλα και 
Χαλκίδα. 

 ● Τις περιοχές όπου υπάρχει συσσώρευση πολλών έστω και µικρών βιοµη-
χανιών και κυρίως τις περιοχές εκείνες όπου υπάρχει άµεση γειτνίαση 
µε κατοικηµένες περιοχές όπως παράδειγµα συµβαίνει στην Ελευσίνα, 
Ασπρόπυργο, ∆υτική Θεσσαλονίκη, Οινόφυτα (Βοιωτίας).

Τρόποι αντιμετώπισης

Προκειμένου να μειωθεί το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 
πλήττει καθημερινά το περιβάλλον και τον άνθρωπο, προσβάλλει την υγεία 
του και τον οδηγεί μέχρι και στο θάνατο πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα 
αντιμετώπισης.

 ● Εκτός από τις βιομηχανίες, μια βασική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι τα οχήματα. Επομένως, σε ατομικό επίπεδο  ο καθένας μπορεί να 
συμβάλλει προκειμένου να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση.
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 ● Χρήση του ποδηλάτου, το περπάτημα ή τα δημόσια μέσα μεταφοράς βο-
ηθούν στη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Μερικά οφέλη τους: αυ-
ξημένη ασφάλεια (ιδίως για τα παιδιά), μειωμένη συμφόρηση, καλύτερη 
υγεία από την άσκηση, εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.

 ● «Οικολογικές» και «αποδοτικές» αγορές (π.χ. επιλογή του αυτοκινήτου 
μας με βάση τη μικρότερη κατανάλωση καυσίμων και εκπομπή ρύπων).

 ● Μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας στο σπίτι ή χρήση καθαρών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απογόρευση στη καύση στερεών καυσί-
μων, ιδίως απορριμμάτων ή επεξεργασμένης ξυλείας.

 ● Εφαρμογή ενός προγράμματος που θα συμβάλλει στη μείωση των οχη-
ματοχιλιομέτρων που διανύονται συνολικά. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα 
πρέπει να δίνει έμφαση στην ενίσχυση των συλλογικών μέσων μεταφο-
ράς και όχι στη δημιουργία νέων δρόμων ταχείας κυκλοφορίας που μα-
κροπρόθεσμα επιτείνουν αντί να λύνουν το πρόβλημα. 

 ● 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 προστα-
σία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, το εισόδημα των εργα-
ζομένων 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. 

 ● 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 συνεχί-
σουν 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 

 ● Ουσιαστική προστασία και ανάδειξη των περιαστικών δασών, που απει-
λούνται άμεσα από το καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης που κυριαρχεί 
τις τελευταίες δεκαετίες. 

 ● Την ουσιαστική βελτίωση των υπολοίπων μέσων συλλογικής μεταφοράς 

 ● Την εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και μέτρων εξοικονόμησης ενέρ-
γειας στη βιομηχανία και την κατοικία.
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2.2  Ρύπανση αέρα εσωτερικών 
χώρων

Μία από τις μορφές ρύπανσης, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στις 
μέρες μας, είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας των εσωτερικών χώρων. Η 
εσωτερική ρύπανση1 είναι το πρώτο από τα έξι μεγαλύτερα προβλήματα 
υψηλού κινδύνου για την υγεία και η πρώτη πηγή από τις δεκαοκτώ γνωστές 
πηγές κινδύνου για καρκίνο, που προκαλεί κάθε χρόνο χιλιάδες θανάτους, 
εκατομμύρια νοσήματα και ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές. Κατά το πα-
ρελθόν, δινόταν πολύ μικρότερη προσοχή στην ατμοσφαιρική ρύπανση σε 
εσωτερικούς χώρους σε σύγκριση με την ατμοσφαιρική ρύπανση σε εξω-
τερικούς χώρους, κυρίως σε σύγκριση με τη ρύπανση από τις εκπομπές 
της βιομηχανίας και των μεταφορών. Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια οι 
απειλές από την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση σε εσωτερικούς χώ-
ρους έχουν γίνει πιο εμφανείς, γι αυτό και αποδίδεται όλο και μεγαλύτερη 
σημασία στην ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων, καθώς έχει άμεση 
επίπτωση στην υγεία μας. Η κακή ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς 
χώρους μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για ευαίσθητες ομάδες όπως 
τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με καρδιοαγγειακές και χρόνιες πα-
θήσεις του αναπνευστικού συστήματος, όπως το άσθμα. 

Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο την παρουσίαση των κυριότερων πηγών 
εκπομπής ρύπων των εσωτερικών χώρων, των αρνητικών επιπτώσεων που 
οι ρύποι επιφέρουν στην υγεία των ανθρώπων και την παρουσίαση των μέ-
τρων που απαιτούνται για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Πηγές ρύπανσης του αέρα των εσωτερικών χώρων 
και επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων 
Σημαντική πηγή γένεσης ρύπων αποτελούν oι δραστηριότητες που σχετί-
ζονται με την καύση κάποιας καύσιμης ύλης, όπως η χρησιμοποίηση του 
τζακιού, θερμαστρών πετρελαίου, υγραερίου, με σκοπό τη θέρμανση του 
χώρου. Οι επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία ρύποι που παράγονται από 
την καύση είναι το μονοξείδιο του άνθρακα και το διοξείδιο του αζώτου2. 
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Μια μελέτη έδειξε πενταπλάσιο επίπεδο διοξειδίου του αζώτου κατά τη δι-
άρκεια μαγειρέματος με υγραέριο από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για τους 
εξωτερικούς χώρους (500 μg/m3 με όριο 100 μg/m3 σε 24ωρη βάση), ενώ για 
το μονοξείδιο του άνθρακα μετρήθηκαν ίδια επίπεδα με το ανώτατο επιτρε-
πτό όριο (15 mg/m3).3 Το διοξείδιο του άνθρακα σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 3% προκαλεί σε ανθρώπους, που διαμένουν σε χώρους που δεν αερίζο-
νται επαρκώς, αναπνευστικά προβλήματα και έντονο πονοκέφαλο. Το μο-
νοξείδιο του άνθρακα μπορεί να προκαλέσει, κυρίως σε παιδιά, βρογχίτιδα, 
βήχα και δυσφορία στο στήθος.4

Πολύ επικίνδυνη πηγή ρύπανσης θεωρούνται τα οικοδομικά υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή κτιρίων, όπως τα υλικά που περιέ-
χουν αμίαντο, καθώς ο αμίαντος διαθέτει αντοχή, ελαστικότητα, και μεγάλη 
θερμομονωτική ικανότητα. Οι κίνδυνοι προκαλούνται όταν τα αμιαντούχα 
υλικά λόγω παλαιότητας, φθοράς, καθαρισμού ή ανακατασκευής θρυμματι-
στούν ή ξεφλουδίσουν. Η έκθεση σε αμίαντο μπορεί να οδηγήσει στην εμ-
φάνιση προβλημάτων υγείας, καθώς έχει αποδειχθεί ότι ο αμίαντος είναι 
καρκινογόνος ουσία και μάλιστα από τις ισχυρότερες, όταν προσλαμβά-
νεται δια της αναπνευστικής οδού.5 Το τσιμέντο και ο γύψος, επίσης, πε-
ριέχουν ραδόνιο. Το ραδόνιο είναι ένα ραδιενεργό αέριο, άοσμο, άγευστο 
και άχρωμο που απελευθερώνεται από τη διάσπαση του ραδίου, το οποίο 
βρίσκεται στο έδαφος και στα πετρώματα της γης, καθώς και στα οικοδο-
μικά υλικά που προέρχονται από αυτά. Όταν απελευθερωθεί, εισέρχεται δια 
μέσου ρωγμών ή χαραμάδων στον ατμοσφαιρικό αέρα και εκπέμπει μικρά 
ραδιενεργά σωματίδια. Τα σωματίδια αυτά εισέρχονται στον οργανισμό δια 
μέσου της αναπνοής και εντοπίζονται στους πνεύμονες. Στη Σουηδία, μετά 
από έρευνες υποστηρίχθηκε πως ένας στους πέντε καρκίνους του πνεύμονα 
οφείλεται στο ραδόνιο.6 

Τα σύνθετα προϊόντα ξύλου αποτελούν τις κυριότερες πηγές έκλυσης 
φορμαλδεΰδης, μιας χημικής ουσίας με έντονη οσμή, η οποία υπάρχει στην 
ατμόσφαιρα των αστικών κέντρων και συντελεί μαζί με άλλες αλδεΰδες  στην 
φωτοχημική ρύπανση. Ατμοί φορμαλδεΰδης ελκύονται, γενικά, από ορι-
σμένα μονωτικά υλικά που περιέχουν ρητίνες, από κόλλες, σανίδια, έπιπλα. 
Οι συγκεντρώσεις αλδεϋδών σε εσωτερικούς χώρους εξαρτώνται και από 
τις διαδικασίες καύσης, π.χ. θέρμανση, μαγείρεμα, κάπνισμα. Οι μεγαλύτε-
ρες συγκεντρώσεις εμφανίζονται σε κλειστούς χώρους, χωρίς καλό εξαερι-
σμό, με υψηλή θερμοκρασία και σχετική υγρασία και κυρίως σε εσωτερικούς 
χώρους νεόδμητων κατοικιών, στις οποίες δεν υπάρχει φυσικός αερισμός, 
αλλά συστήματα κλιματισμού. Επιδημιολογικές και κλινικές έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι η έκθεση του ανθρώπου σε χαμηλές συγκεντρώσεις φορμαλ-
δεΰδης μπορεί να  προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα, στο λαιμό, κνησμό 
στα μάτια,  πονοκέφαλο, αλλεργικά και ασθματικά σύνδρομα. Υψηλές, όμως, 
συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης επιδρούν και στο νευρικό σύστημα και σε 
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μακροχρόνια έκθεση μπορούν να προκαλέσουν καρκίνωμα του εσωτερικού 
της μύτης και του φάρυγγα.7

Στο εσωτερικό ενός σπιτιού εκλύονται, επίσης, από οικοδομικά υλικά 
και από προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και την καθα-
ριότητα του σπιτιού, όπως χρώματα βαφής εσωτερικών τοίχων, βερνίκια 
για τα πατώματα και τα έπιπλα, μαλακτικά και αποσμητικά, χημικά για ξηρό 
καθαρισμό, εντομοαπωθητικά και εντομοκτόνα, πολλές πτητικές οργανικές 
ενώσεις. 

Οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC’s) (αλκάνια, αρωματικοί υδρογονάν-
θρακες, εστέρες, αλκοόλες, και κετόνες ) θεωρούνται επικίνδυνες για την 
υγεία του ανθρώπου λόγω της υψηλής τοξικής και καρκινογόνου δράσης 
τους.8 

Επιπρόσθετα, τα κλιματιστικά μηχανήματα έχουν επίπτωση στην ποι-
ότητα του αέρα ενός χώρου και κατ’ επέκταση στην υγεία του ανθρώπου, 
όταν η συντήρησή τους δεν είναι επαρκής. Στα μεγάλα συστήματα κεντρικής 
ψύξης των ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εμπορικών και  επαγγελματικών κτη-
ρίων υπάρχει ο κίνδυνος ανάπτυξης παθογόνων βακτηρίων, τα οποία είναι 
πιθανό να οδηγήσουν στην εκδήλωση της «Νόσου των Λεγεωναρίων». Η 
νόσος των Λεγεωναρίων είναι οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος 
που οφείλεται σε λοίμωξη από βακτήρια. Ήλθε στο φως της δημοσιότητας 
το 1976 όταν ξέσπασε επιδημία σε Αμερικανική λεγεώνα στην Φιλαδέλφεια 
των Ηνωμένων Πολιτειών και προσβλήθηκαν από πνευμονία, συνολικά 221 
σύνεδροι, 34 εκ των οποίων κατέληξαν. Τα αρχικά σημεία της νόσου περι-
λαμβάνουν: υψηλό πυρετό, ρίγος,  πονοκέφαλους και μυϊκούς πόνους. Εάν 
δεν αντιμετωπισθεί με αντιβίωση η νόσος, από τη δεύτερη μέρα και μετά τα 
συμπτώματα επιδεινώνονται και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές 
όπως αναπνευστική ανεπάρκεια, σηψαιμικό σοκ και οξεία νεφρική ανεπάρ-
κεια. Εάν η νόσος δεν αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά και έγκαιρα μπορεί να 
οδηγήσει και στο θάνατο.  Εκτός από τα μηχανήματα κλιματισμού, ψύκτες 
νερού, ντεπόζιτα ζεστού νερού και μηχανήματα καθαρισμού χαλιών μπο-
ρούν να γίνουν φορείς επώασης και διασποράς βιολογικών ουσιών.9

Ο καπνός από τα καπνικά προϊόντα, επίσης, αποτελεί σημαντικό παράγο-
ντα υποβάθμισης της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων. Ο καπνός 
περιέχει πληθώρα χημικών ενώσεων, όπως τοξικές σκόνες, μονοξείδιου 

7  Δερμιτζάκης, Μ. (1988) Περιβάλλον Διατροφή &Ποιότητα  Ζωής, Θυμάρι, Αθήνα,  σσ.68-
69.

8 ΥΠΕΠΘ - Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2008) Κλιματικές αλλαγές και 
ατμόσφαιρα, Αθήνα, σ.38.

9   Δερμιτζάκης, Μ. (1988) Περιβάλλον Διατροφή &Ποιότητα  Ζωής, Θυμάρι, Αθήνα,  σ. 70.
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του άνθρακα και Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ), πολλές από τις οποίες 
έχουν χαρακτηριστεί ως καρκινογόνες. Ο καρκίνος του πνεύμονα ή ο καρκί-
νος του στομάχου προσβάλλει με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα τους καπνι-
στές από τους μη καπνιστές.  Επίσης, το κάπνισμα  μπορεί να προκαλέσει 
αναπνευστική ανεπάρκεια, όταν διαταραχθεί η λειτουργικότητα των πνευ-
μόνων, εξαιτίας της απόφραξης των αεροφόρων οδών. Οι παθητικοί καπνι-
στές είναι τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της βλαβερής συνήθειας, καθώς οι 
συνέπειες από το κάπνισμα δεν περιορίζονται μόνο στον ίδιο τον καπνιστή 
αλλά και σε όλους όσους εκτίθενται στον καπνό του.10

 Η σκόνη και η υγρασία στο σπίτι επιφέρουν επιβάρυνση του αέρα των 
εσωτερικών χώρων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καλό και τα-
κτικό καθαρισμό των σημείων συγκέντρωσης της σκόνης (π.χ. επιφάνειες 
επίπλων, χαλιά και μοκέτες) και στον καλό αερισμό των χώρων όλου του 
σπιτιού για την αποφυγή δημιουργίας υγρασίας. Η υγρασία παράγεται κυ-
ρίως από τις δραστηριότητες των κατοίκων όπως το μαγείρεμα, πλύσιμο, 
στέγνωμα και αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη βακτηρίων, 
μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί αυτοί εμφανίζονται με τη μορφή 
μούχλας σε χώρους με αυξημένη υγρασία, όπως είναι το μπάνιο. Η έκθεση 
σ’ αυτά μπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο αναπνευστικά προβλήματα, 
αλλεργίες, άσθμα και να επηρεάσει το ανοσοποιητικό του σύστημα.  

Επιπρόσθετα, οι συσκευές γραφείων (φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπω-
τές λέιζερ κ.α.) παράγουν το όζον από το οποίο μπορεί να προκληθούν ανα-
πνευστικές δυσκολίες.

Τέλος, οι υπαίθριες πηγές είναι ιδιαίτερα σημαντικές στις αστικές περιο-
χές και οδηγούν σε κακή ποιότητα του αέρα που εισέρχεται στο κτίριο, ή σε 
καθαρισμό του αέρα που είναι μη επαρκής ή μη αποτελεσματικός. Σημαντι-
κές υπαίθριες πηγές είναι οι βιομηχανικές εκπομπές, που μπορούν να είναι 
αρμόδιες για τις υψηλές συγκεντρώσεις στα οξείδια του αζώτου και του 
θείου, του όζοντος, του μολύβδου των πτητικών οργανικών ενώσεων, του 
καπνού, των μορίων και των ινών, η ρύπανση κυκλοφορίας, που περιλαμ-
βάνει ρύπους μονοξείδιο άνθρακα και διοξείδιο, σκόνη άνθρακα,  μόλυβδος 
και οξείδια του αζώτου και ρύποι από το χώμα, που μπορεί να περιλαμβά-
νουν το ραδόνιο, το μεθάνιο και την υγρασία.11

Ο ακόλουθος πίνακας ο οποίος δίνει μερικά παραδείγματα ρυπογόνων 
παραγόντων αέρα εσωτερικού χώρου και τις δυνητικές πηγές τους

10 Δερμιτζάκης, Μ. (1988) Περιβάλλον Διατροφή &Ποιότητα  Ζωής, Θυμάρι, Αθήνα,  σσ. 
70-71.

11  Γεντεκάκης, Ι. (1999), Ατμοσφαιρική ρύπανση, Τζιόλας, Θεσσαλονίκη.
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6.1 Η τουριστική δραστηριότητα

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (W.T.O.), ο όρος τουρι-
σμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες, όπως διασκέδαση, δουλειά ή κάτι άλλο, 
που διεξάγονται από ένα άτομο που ταξιδεύει ή διαμένει, το πολύ για ένα συνεχό-
μενο έτος, σε μέρη που δεν αφορούν το καθημερινό του περιβάλλον.

Ο τουρισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο μεγάλης εισοδηματικής 
αξίας καθώς αφορά το 10% της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και 
προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας σε σχέση με άλλες βιομηχανίες. Ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Τουρισμού εκτιμά ότι μέχρι το 2020 αυτός ο τομέας θα 
γνωρίσει τεράστια αύξηση διπλασιάζοντας τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις 
σε 1.500 εκατομμύρια, το 80 % των οποίων θα πραγματοποιηθεί στην Ευ-
ρώπη, στην Αμερική, στην Ανατολική Ασία και στον Ειρηνικό. Παράλληλα, ο 
εσωτερικός τουρισμός παρουσιάζει μία σημαντική δυναμική για την οποία 
επίσης προβλέπεται μεγάλη αύξηση.

Για την Ελλάδα, ο τουρισμός αποτελεί μία από τις βασικότερες πηγές ει-
σοδήματος, γι’ αυτό το λόγο η οικονομία της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με αυτόν. Στον πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία από την 
έκδοση World Tourism Barometer του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
των Ηνωμένων Εθνών.

  
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Έτος Διεθνείς αφίξεις Μεταβολή αφί-
ξεων (%)

Έσοδα ($) Μεταβολή εσό-
δων (%)

2009 14.915.000 -6,4 14.500.000 -10,6

2010 15.007.000 +0,6 12.700.000 -7,6

2011 16.427.000 +9,5 14.600.000 +9,5

Πηγή: UNWTO (Μάρτιος 2012)

Η επεξεργασία των δεδομένων καταδεικνύει μία μειωτική τάση των προ-
σελεύσεων στη χώρα μας κατά τα έτη 2009 και 2010 που όμως αυξάνονται 
αισθητά την επόμενη χρονιά. Το 2010 δεχθήκαμε 15.007.000 διεθνείς αφί-
ξεις ενώ το 2011 φτάσαμε τις 16.427.000, με μέση μεταβολή 9,5%. Τα έσοδα 
για την Ελλάδα από το διεθνή τουρισμό άγγιξαν τα 14.600 εκατομμύρια δο-
λάρια για το 2011 με ετήσια αύξηση 9,5%.

Οι οικονομικές ωφέλειες του τουρισμού είναι αδιαφιλονίκητες καθώς 
συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του κάθε τουριστικού προορισμού ενι-
σχύοντας την επιχειρηματικότητα, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την επαφή 
μεταξύ των πολιτισμών γεγονός που οι οργανισμοί UNEP και WTO θεωρούν 
ότι συμβάλει και στην ειρήνη. 

Δεν είναι λίγες οι φορές όμως που ο τουρισμός, και ιδιαίτερα ο μαζικός, 
έχει κατηγορηθεί για αρνητικές επιδράσεις που αφορούν κυρίως στο περι-
βάλλον και στις τοπικές κοινωνίες. Ο μαζικός τουρισμός χαρακτηρίζεται κυ-
ρίως από το γεγονός ότι πραγματεύεται, πουλά και αγοράζει, τυποποιημένο 
και άκαμπτο τουριστικό προϊόν που απευθύνεται στη μάζα. Ενώ ο τουρι-
σμός προσφέρει εισόδημα στους κατοίκους αυτό δυστυχώς δεν συνοδεύεται 
από μία σταθερότητα. Η βιομηχανία αυτή χαρακτηρίζεται ως ευάλωτη στις 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές αλλαγές επηρεάζοντας την άμεσα, καθιστώ-
ντας την μη βιώσιμη και με αβέβαιο μέλλον. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί 
ότι σε περιοχές που λειτουργούν με πρότυπα μαζικού τουρισμού αλλοιώνε-
ται η πολιτισμική ταυτότητα της κοινωνίας παραγκωνίζοντας παραδόσεις 
και έθιμα. 

Όσο αφορά το περιβάλλον, ευαίσθητα οικοσυστήματα δέχονται άμεση 
πίεση με αποτέλεσμα την υποβάθμιση τους και την διαταραχή της άγριας 
ζωής. Η αυξημένη ζήτηση σε νερό και σε χώρο για δημιουργία τουριστι-
κών υποδομών έχει οδηγήσει στην αισθητή μείωση αυτών των φυσικών 
πόρων. Ταυτόχρονα ο τουρισμός θέτει στο περιθώριο άλλες δραστηριότη-
τες όπως γεωργία, κτηνοτροφία και παραδοσιακά επαγγέλματα. Ο τρόπος 
που λειτουργεί η τουριστική βιομηχανία δεν επιφέρει μόνο προβλήματα σε 
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εξωτερικούς παράγοντες αλλά βλάπτει και την ίδια οδηγώντας την σε πα-
ρακμή. Τα παράκτια και τα νησιωτικά οικοσυστήματα δέχονται ακόμη μεγα-
λύτερο τουριστικό φορτίο, καθώς βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις των 
προτιμήσεων των τουριστών.

6.1.1 Επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού
Τα τελευταία 25 χρόνια, µια διεπιστηµονική µελέτη του τουρισµού, απο-
τέλεσε καθοριστικό στοιχείο όσον αφορά στο θέµα των επιπτώσεων της 
τουριστικής ανάπτυξης στις «χώρες υποδοχής» τουριστών και ιδιαίτερα σε 
όσες θεωρούνται αναπτυσσόµενες και σε κάποιο βαθµό εξαρτώµενες από 
την τουριστική ανάπτυξη.

Συχνά υπάρχει δυσκολία να αποµονωθούν και να µελετηθούν, ως από-
λυτα διαφορετικές, επιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται µε θέµατα που αφορούν 
σε περισσότερα από ένα πεδία οργάνωσης και λειτουργίας της κοινωνικής 
ζωής π.χ. οικονοµία, κοινωνία, πολιτισµός, περιβάλλον. Το ζήτηµα των επι-
πτώσεων έχει  µελετηθεί από επιστήµονες µε διαφορετική επιστηµονική 
προέλευση, όπως: οικονοµολόγοι, κοινωνιολόγοι, γεωγράφοι, χωροτάκτες, 
περιβαλλοντολόγοι. Σε αρκετές µάλιστα περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια να 
διαφοροποιηθούν οι θετικές από τις αρνητικές επιπτώσεις σε διάφορα ζη-
τήµατα, π.χ. οικονοµία, κοινωνία, περιβάλλον, κ.λ.π. από τη µελέτη των επι-
πτώσεων αναδεικνύονται δυο σηµαντικά θέµατα:  (α) η σηµασία  του έλεγχου 
των διαδικασιών της τουριστικής ανάπτυξης, (β) η δυναµική του τουρισµού 
που αλλάζει εντελώς τα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των περι-
οχών όπου αναπτύσσεται. Θα επιχειρήσουµε στη συνεχεία να περιγράψουµε 
και να αναλύσουµε τις κυριότερες από τις οικονοµικές, κοινωνικές και περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις του σύγχρονου τουρισµού.

6.2  Επιπτώσεις του τουρισμού στο 
φυσικό περιβάλλον

Α)  Φυσικό περιβάλλον
Η τουριστική ανάπτυξη, είτε µε την επέκταση της στο χώρο της υπαίθρου 
είτε µε την ανάπτυξη µεγάλης έκτασης και όγκου υποδοµών, καταλήγει 
να επηρεάζει την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις 
αυτές είναι πολύ πιο δραστικές σε περιοχές που θεωρούνται οικολογικά 
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«ευαίσθητες», όπως: παραθαλάσσιες περιοχές, ορεινές, υγροβιότοποι κ.τ.λ. 
Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον αποτέλεσαν, εδώ και αρκετά χρόνια, 
αντικείµενο ειδικών µελετών που επισήµαναν την ανάγκη σχεδιασµού, προ-
γραµµατισµού και διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης.

Β)  Συγκρούσεις στις χρήσεις γης
Ο τουρισµός επεκτείνεται όλο και περισσότερο στο χώρο, µε αποτέλεσµα 
να προκαλεί συχνά συγκρούσεις για τη χρήση της γης, που παρατηρούνται 
σε περιοχές µε αγροτικές εκµεταλλεύσεις ή σε παραθαλάσσιες περιοχές. Και 
στις δυο περιπτώσεις παρατηρούνται συχνά φαινόµενα οικοπεδοποίησης, 
µε αποτέλεσµα ο τουρισµός να απορροφά εκτός από τη γη, το νερό αλλά και 
τις επενδύσεις που είναι αναγκαίες για τη παραγωγική ανάπτυξη του αγροτι-
κού τοµέα. Σε ευρύτερα πλαίσια, µπορεί να επισηµανθεί ότι στις τουριστικές 
περιοχές αναπτύσσονται παρόµοιες «ανταγωνιστικές» σχέσεις και µε  χρή-
σεις σχετικές µε τη βιοτεχνία, τη βιοµηχανία και τις υπηρεσίες. Γενικότερα, 
ο τουρισµός λειτουργεί «ολιστικά» στις τουριστικές περιοχές, διεκδικώντας 
διαρκώς και περισσότερο χώρο για τις δραστηριότητες και τις υποδοµές.

Γ)   Μετατροπή οικιστικών συνόλων σε τουριστικούς 
πόρους

Το ζήτηµα αυτό συνδέεται κυρίως µε τους παραδοσιακούς οικισµούς και τις 
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (χωρικές ενότητες µε λίµνες, ποτάµια, 
φαράγγια, υγροβιότοπους, εθνικούς δρυµούς κ.λ.π.). Στις δυο αυτές περι-
πτώσεις, το δοµηµένο και το φυσικό περιβάλλον διαµορφώνουν έναν ιδι-
ότυπο τουριστικό πόρο που γίνεται πόλος έλξης τουριστών. Πρόκειται για 
εξέλιξη που επιβάλλει την αναζήτηση νέων τρόπων σχεδιασµού και διαχεί-
ρισης παροµοίων περιοχών,  οι  οποίες άλλωστε αποτελούν περιβαλλοντικά 
και πολιτισµικά «ευαίσθητους» τουριστικούς πόρους.

∆)  Η φέρουσα ικανότητα τουριστικών περιοχών
Με τον όρο «φέρουσα  ικανότητα» κάποιας τουριστικής περιοχής αναφε-
ρόµαστε στις δυνατότητες της κοινωνικοοικονοµικής δοµής και του περι-
βάλλοντος της συγκεκριµένης περιοχής να απορροφήσουν συγκεκριµένο 
όγκο υποδοµών και αριθµό τουριστών. Ενδιαφέρουσες προσπάθειες έχουν 
γίνει για να µετρηθεί ο δείκτης αυτός µε διάφορους τρόπους, ώστε να εκτι-
µηθούν οι καταλληλότεροι τύποι τουριστικής ανάπτυξης, αυτοί δηλαδή που 
ανταποκρίνονται στη φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής.
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Ε)   Προβλήµατα ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρι-
σης τουριστικών περιοχών.

Η αύξηση του αριθµού και των τύπων των τουριστικών θέρετρων στη µε-
ταπολεµική περίοδο έθεσε ζητήµατα λειτουργίας και διαχείρισης τους σε 
σχέση µε το περιβάλλον, τη χωροταξία και τη πολεοδοµία. Τα περισσότερα 
από αυτά τα ζητήµατα αφορούν και στην ευρύτερη περιοχή όπου είχαν 
αναπτυχθεί αυτά τα θέρετρα, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθούν κανόνες και 
πρότυπα διαχείρισης, προστασίας και έλεγχου του σύνθετου περιβάλλο-
ντος ( δοµηµένου και φυσικού ) των περιοχών αυτών. Κοινή παράµετρος σε 
αυτές τις προσπάθειες υπήρξε η αναζήτηση πρότυπων που συνδέονται µε 
την έννοια της «βιώσιµης» τουριστικής ανάπτυξης. Η έννοια, οι αρχές και 
τα χαρακτηριστικά της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης είναι ταυτόσηµα 
µε αυτά της αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης.

6.3  Η εξέλιξη του τουρισμού στην 
Ελλάδα

Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες της Νότιας Ευρώπης, ο 
τουρισμός άρχισε να αναπτύσσεται μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και συγκε-
κριμένα τη δεκαετία του 1950. Η ραγδαία άνοδος όμως ξεκίνησε τη δεκαετία 
του 1970, όπου άρχισαν να δημιουργούνται και τα απαραίτητα έργα υποδο-
μής για την κάλυψη των αναγκών των τουριστών.

Στην Ελλάδα, όταν γίνεται αναφορά στον τουρισμό, οι πρώτοι συνειρμοί 
αφορούν τόσο στη γεωγραφική και κατ’ επέκταση στην κλιματική ιδιαιτερό-
τητα του τόπου – ήλιος και θάλασσα – όσο και στην αρχαιολογική και στην 
ιστορική βαρύτητα, ώστε να θεωρείται αυτονόητη η επίσκεψη στους αρχαι-
ολογικούς χώρους και στα μουσεία. Αυτή η κίνηση έχει τις ρίζες της στους 
τουρίστες που επισκέφτηκαν τη χώρα τις δεκαετίες του ΄70 και του ΄80, 
που προέρχονταν από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και ήρθαν σε επαφή 
με τελείως διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες και διαφορετικό τοπίο. 
Ταυτόχρονα, ο πολιτισμός και η ιστορία της χώρας που ξεκινάνε από την 
αρχαιότητα και έχει αφήσει παντού το στίγμα της, κάνει αδύνατο να βρεθεί 
τόπος που να μην έχει αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον.

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά καθιστούν τον ελληνικό τουρισμό στο μεγα-
λύτερο μέρος του μαζικό.
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6.4  Η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο 
τουρισμού

Ο τουρισμός ως φαινόμενο µε ραγδαία αύξηση και εξάπλωση σε παγκόσμια 
κλίμακα επηρεάζει σημαντικά τους τόπους προορισμού. Η δυναμική αυτή 
πορεία οικονοµικής ανάπτυξης και χωρικής επέκτασης των τουριστικών 
δραστηριοτήτων συνοδεύτηκε από νέα δεδοµένα – ιδιαίτερα τα τελευταία 10 
χρόνια – σε ό,τι αφορά στον προγραµµατισµό, στην οργάνωση και στη δια-
χείριση της τουριστικής ανάπτυξης. Έτσι, µια νέα θεώρηση της οικονοµικής 
ανάπτυξης κερδίζει έδαφος, όπου το περιβάλλον υπεισέρχεται ως αναπό-
σπαστο στοιχείο µε µακροχρόνια προοπτική, και η πολιτική για τον τουρι-
σµό ενσωµατώνει και περιβαλλοντικές θεωρήσεις.

Η ανάγκη για µια νέα αντίληψη στην πολιτική του τουρισµού εµφανί-
στηκε ήδη από τη δεκαετία του ’70, κυρίως µε αφορµή τις κοινωνικές, οικο-
λογικές και πολιτισµικές αρνητικές επιπτώσεις του τουρισµού. Ο τουρισµός 
δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται τοµεακά και µόνον, αλλά ως µέρος ενός σύν-
θετου εθνικού τοπικού συστήµατος µε διασυνδέσεις µε την εθνική τοπική 
οικονοµία και παραγωγή, τη λειτουργία των φυσικών οικοσυστηµάτων, τη 
διαφύλαξη των φυσικών και πολιτισµικών πόρων, το σεβασµό στις αντιλή-
ψεις και συνήθειες της τοπικής κοινωνίας κ.λ.π. Η ουσιαστική διάφορα µε 
προηγούµενες αντιλήψεις για την τουριστική ανάπτυξη έγκειται στο ότι, µε 
τη σύγχρονη προοπτική, η ανάπτυξη του τουρισµού θα πρέπει να σέβεται 
και να συµβαδίσει µε τις εθνικές, τοπικές, κοινωνικές, πολιτισµικές, οικο-
νοµικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες.

Οι προσπάθειες προώθησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ενός τύπου βι-
ώσιµης ανάπτυξης του τουρισµού παραµένουν στο επίκεντρο των επιστηµο-
νικών συζητήσεων και από ό,τι όλα δείχνουν, το ζήτηµα αυτό θα συνεχίσει να 
αποτελεί κύριο θέµα στην ερευνά για έναν τουρισµό ελεγχόµενο και σωστά 
σχεδιασµένο. Η ολική συχνά διάσταση της τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό 
επίπεδο οδήγησε επίσης πολλές περιοχές αλλά και τον ίδιο τον τουριστικό 
τοµέα σε αναζήτηση πρότυπων εναλλακτικού τουρισµού, τα οποία εντάσσο-
νταν περισσότερο ήπια στα δεδοµένα της τοπικής κοινωνικής και οικονοµι-
κής. Οι αµφιβολίες για την βιωσιµότητα παρομοίων πρότυπων ανάπτυξης, 
τα ζητήµατα σχεδιασµού και διαχειρίσής τους και η πιθανή µετεξέλιξη 
τους σε περισσότερο σύνθετα τουριστικά προϊόντα, αποτελούν ζητήµατα 
τα οποία διερευνούν συστηµατικά τα τελευταία χρόνια οι επιστήµονες του 
σχεδιασµού. Η σταδιακή επίσης στροφή στο τοπικό επίπεδο της ανάπτυξης 
(σχεδιασµού, οργάνωσης και διαχείρισης) του τουρισµού συνδέθηκε µε την 
ανάδειξη του ζητήµατος της «τοπικότητας» σε ό,τι αφορά τόσο στον έλεγχο 
όσο και στη συµµετοχή των ντόπιων στις διαδικασίες αυτής της ανάπτυξης. 



6.5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ                   

365364

Μεγάλη είναι η σηµασία, για την τουριστική ανάπτυξη, της συνεχούς εξειδί-
κευσης της τουριστικής ζήτησης τα τελευταία χρόνια σε συνδυασµό µε την 
τάση ανάπτυξης νέων τύπων τουριστικών προϊόντων, πολλά από τα οποία 
συνδυάζουν δραστηριότητες τουρισµού εκπαίδευσης και ελευθέρου χρό-
νου. Τέλος, οι εντυπωσιακές τεχνολογικές εξελίξεις σε πεδία τα οποία σχε-
τίζονται µε την οργάνωση, τη διεξαγωγή και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά 
των τουριστικών ταξιδιών οδηγούν σε ουσιαστικές ανατροπές πολλά από 
τα µέχρι σήµερα δεδοµένα της ανάπτυξης του τουρισµού.

6.5 Εναλλακτικός τουρισμός

Με τον όρο εναλλακτικός τουρισμός ορίζεται το σύνολο των ολοκληρω-
μένων τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται από εξειδίκευση 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών τους, απευ-
θύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, στηρίζονται σε οικολογικά ανεκτές και 
ήπιες δραστηριότητες, ενώ αναδεικνύουν χωρίς να καταστρέφουν τα φυ-
σικά κάλλη μίας περιοχής. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του εναλλακτικού τουρισμού είναι η αναζήτηση 
της αυθεντικότητας και της επαφής με την φύση, η άρνηση των απρόσωπων 
τουριστικών πακέτων, η αποφυγή των κοσμικών παραλιών, ο συνδυασμός 
των διακοπών με την προσφορά εθελοντικής εργασίας συμβάλλει στην 
προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς και προσφέρει λύσεις σε προβλήματα της τουριστικής εποχικότητας. 
Θεωρείται μικρής κλίμακας ανάπτυξης του τουρισμού, που προέρχεται και 
οργανώνεται από τον τοπικό πληθυσμό ή τους τοπικούς φορείς και προσελ-
κύει τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα. 

6.5.1  Μορφές εναλλακτικού τουρισμού που ανα-
πτύσσονται στην Ελλάδα

Τα σημαντικότερα είδη τουρισμού που συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε 
εναλλακτικό τουρισμό είναι: 

 ● Οικοτουρισμός 

 ● Αγροτουρισμός 

 ● Επαγγελματικός τουρισμός 

 ● Πολιτιστικός τουρισμός 
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 ● Μαθησιακός τουρισμός 

 ● Θρησκευτικός τουρισμός 

 ● Τουρισμός υγείας 

 ● Κοινωνικός τουρισμός 

 ● Θαλάσσιος τουρισμός 

 ● Αθλητικός τουρισμός 

 ● Γεωτουρισμός

 ● Ορεινός-ορειβατικός τουρισμός

 ● Χιονοδρομικός τουρισμός και τουρισμός χειμερινών αθλημάτων 

 ● Περιπατητικός τουρισμός 

Οικοτουρισμός 

Στην τουριστική βιομηχανία, όπου τα μοντέλα του μαζικού τουρισμού εμφα-
νίζουν πλέον κορεσμό, ο τουρισμός στη φύση θεωρήθηκε η επόμενη ανερχό-
μενη τάση. Η αναζήτηση των τουριστών για περιοχές όπου θα βίωναν νέους 
πολιτισμούς και ένα αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον μαζί με την ανάγκη για 
οικονομική ανάπτυξη του κάθε τόπου που να συμβαδίζει με την προστασία 
της φύσης οδήγησε σε μία νέα τουριστική προοπτική, τον οικοτουρισμό. Αν 
και αυτό το νέο τουριστικό προϊόν πρωτοεμφανίστηκε στην δεκαετία του 
1980 ακόμα δεν είναι καλά μελετημένο για τα οφέλη, τις επιπτώσεις του, την 
δυναμικότητα του και την ορθή εφαρμογή του. Από τη δεκαετία του ΄80 οι 
ορολογίες που περιγράφουν τον όρο οικοτουρισμό έχουν αλλάξει με την πιο 
πρόσφατη και επικρατέστερη να είναι αυτή που έχει υιοθετήσει ο οργανι-
σμός “The ecotourism society”:

«Οικοτουρισμός είναι το ταξίδι στη φύση το οποίο συμβάλει στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη»

Ο όρος αυτός δείχνει ότι ο οικοτουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος 
και συνυφασμένος με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Υπάρχουν παράλληλά και πολλοί όροι που συσχετίζονται με τον οικο-
τουρισμό, συγχέονται με αυτόν ή εμπεριέχουν έννοιές τους μέσα σε αυτόν. 
Ήπιος τουρισμός, τουρισμός φυσιολατρικός ή στην άγρια φύση, εναλλακτι-
κός και πράσινος τουρισμός είναι μερικές από τις ορολογίες που συναντάμε 
σε αυτό το τομέα. Άσχετα με το θεματικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η κάθε 
κατηγορία, σημασία έχει να διέπονται από τις κατάλληλες αρχές, όπως αυτές 
της αειφορίας, και να γίνεται ορθή πρακτική του κάθε τουριστικού μοντέλου.
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Ο οικοτουρισμός είναι συνδεμένος με ένα φάσμα εννοιών όπως η προ-
στασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και η ευημερία 
της τοπικής κοινωνίας γεγονός που τον καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι της 
αειφόρου ανάπτυξης. Ταυτόχρονα όμως, η πολυπλοκότητά του καθιστά 
δύσκολο τον σαφή προσδιορισμό του οικοτουρισμού όσο και την εφαρ-
μογή του. Άλλοι ερευνητές δίνουν περισσότερη έμφαση στη προστασία της 
φύσης, και τον συνδέουν μόνο με προστατευόμενες περιοχές καθώς ο οικο-
τουρισμός βοηθάει στην οικονομική βιωσιμότητα ενός πάρκου και την ευη-
μερία αυτοχθόνων πληθυσμών. Σε καμία περίπτωση, οτιδήποτε βαπτίζεται 
οικοτουρισμός δεν πρέπει αυτόματα να θεωρείται ότι διέπεται από συγκε-
κριμένες αρχές οι οποίες πρέπει να τηρούνται. Δεν είναι λίγες οι φορές που 
στο μυαλό πολλών ανθρώπων, ακόμα και των επιχειρηματιών που ασχο-
λούνται με το αντικείμενο, ο οικοτουρισμός είναι απλώς ένα είδος τουρι-
σμού που σου επιτρέπει να έρθεις σε επαφή με τη φύση και τα άγρια είδη 
ζώων. Αυτή η αντίληψη έχει οδηγήσει πολλές φορές τον οικοτουρισμό να 
μην εφαρμόζεται σωστά και να έχει παρόμοιες επιπτώσεις με τα τουριστικά 
μοντέλα που έχουν κατηγορηθεί για αλλοίωση της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς του τουριστικού προορισμού. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο από 
άγνοια για το αντικείμενο αλλά και λόγω εκμετάλλευσης του όρου από τις 
τουριστικές επιχειρήσεις και κατάχρηση του για την τουριστική ανάπτυξη 
παρθένων περιοχών με άναρχο όμως τρόπο. Για παράδειγμα ένα τουριστικό 
πρακτορείο που δεν ενημερώνει επαρκώς τους επισκέπτες, που προσφέρει 
ένα έτοιμο πακέτο διακοπών χωρίς να συνεργάζεται με τους τοπικούς πα-
ράγοντες και δεν τηρεί το όριο της φέρουσας ικανότητας του προορισμού 
δεν είναι οικοτουρισμός. Γι’ αυτό το λόγο και αυτό το τουριστικό προϊόν θα 
πρέπει να αξιολογείται για την επίδοση του, τις πρακτικές που εφαρμόζο-
νται και να βελτιώνεται.

Ο οικοτουρισμός, παρόλα αυτά, είναι σε θέση να γίνει αρωγός για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Όπως έχει αναφερθεί και στην “Quebec 
Declaration on Ecotourism”, ο οικοτουρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ένα σημαντικό εργαλείο που να οδηγήσει στον βιώσιμο τουρισμό αποτε-
λώντας ένα μέρος μίας ευρύτερης στρατηγικής. Αυτό το τουριστικό προϊόν 
λοιπόν, θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές ένα ακόμα βήμα για 
την προώθηση της προστασίας της φύσης καθώς εκπαιδεύει και ευαισθητο-
ποιεί τον επισκέπτη, προσφέρει μία εναλλακτική πρόταση σε μη-αειφόρες 
τουριστικές δραστηριότητες και ενισχύει οικονομικά προστατευόμενες πε-
ριοχές. Παράλληλα, αναδεικνύει τον πολιτισμό και την παράδοση του κάθε 
τόπου δίνοντας κίνητρα στο ντόπιο πληθυσμό για την διατήρησή τους. Οι 
οικονομικές ωφέλειες του οικοτουρισμού για την τοπική κοινωνία και την 
περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι λίγες καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργα-
σίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενισχύοντας την προώθηση τοπι-
κών παραδοσιακών προϊόντων.
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Το προφίλ των οικοτουριστών δεν έχει να κάνει με το συνηθισμένο τύπο 
τουρίστα που επιδιώκει μόνο την αναψυχή. Πρόκειται για ανθρώπους που 
επιλέγουν ως τόπο διακοπών παρθένα μέρη που μπορούν να απολαύσουν 
την αυθεντικότητα τους και την γοητεία τους με στόχο την μάθηση για τα 
οικοσυστήματα, την πανίδα και την χλωρίδα καθώς και για τον πολιτισμό 
που ακμάζει στο τόπο επίσκεψης. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί στις Η.Π.Α. 
σκιαγραφούν τον οικοτουρίστα ως άτομο ανώτατου μορφωτικού επιπέδου, 
ηλικίας από 35-54 ετών, του οποίου ο λόγος του ταξιδιού είναι για να απο-
λαύσει την ηρεμία, το φυσικό τοπίο και για να γνωρίσει παρθένες περιοχές, 
ενώ κατά τη διάρκεια των διακοπών του, που κυμαίνονται από 8 έως 14 ημέ-
ρες, ασχολείται με το περπάτημα, την παρατήρηση της άγριας ζωής και του 
άγριου φυσικού τοπίου.

Διεθνώς υπάρχει μία αυξανόμενη τάση από τους καταναλωτές να επιλέ-
γουν αυτή τη μορφή τουρισμού για τις διακοπές τους, γεγονός που επιβεβαι-
ώνεται από τις διεθνείς πτήσεις σε προορισμούς με αντίστοιχη προσφορά. 
Επίσης, τα οικονομικά οφέλη του οικοτουρισμού είναι εμφανή, καθώς μελέ-
τες δείχνουν πως έχουν συμβάλει σημαντικά σε κρατικούς προϋπολογισμούς 
(π.χ. Κένυα) και στην ενίσχυση τοπικών κοινωνιών. Υπάρχουν όμως και κά-
ποιοι περιοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού που 
είναι αντιπροσωπευτικοί της περίπτωσης της Ελλάδας. Σημαντικό ρόλο σε 
αυτό παίζει το κράτος με το ελλιπές και αναποτελεσματικό θεσμικό και οργα-
νωτικό πλαίσιο, με την αδυναμία εφαρμογής των στρατηγικών για το περι-
βάλλον σε τοπικό επίπεδο καθώς και με την κακοδιαχείριση των κονδυλίων 
που προορίζονται για τον οικοτουρισμό. Παράλληλα, η έλλειψη υποδομής, 
γνώσης και κατάρτισης στο αντικείμενο αποτελεί αδυναμία, ενώ η απουσία 
κινήτρων για την παραμονή των κατοίκων στο ύπαιθρο και η αργή απόδοση 
κέρδους από τον οικοτουρισμό είναι επίσης ανασταλτικοί παράγοντες.

Αγροτουρισμός

Αγροτουρισμός ονομάζεται η εναλλακτική εκείνη μορφή τουρισμού η οποία 
αναπτύσσεται σε μη τουριστικά κορεσμένες αγροτικές περιοχές και συνδέ-
εται με κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές αξίες, οι οποίες επι-
τρέπουν τόσο στους «οικοδεσπότες» όσο και στους «φιλοξενούμενους» των 
περιοχών αυτών να υφίστανται αλληλεπιδράσεις και να μοιράζονται εμπει-
ρίες. Ως δραστηριότητα αναπτύσσεται από τους μόνιμους κάτοικους των 
περιοχών του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον αγροτου-
ρισμό ως συμπληρωματική πηγή εισοδήματος. Τα άτομα που επιλέγουν την 
εναλλακτική αυτή μορφή του τουρισμού είναι άτομα που αναζητούν στις 
διακοπές τους τη «φόρμουλα των 3Φ» (Φύση-Φιλία-Φιλοξενία) και απορρί-
πτουν ή δεν νιώθουν ότι τους εκφράζει εκείνη των 3S (Sun-Sea-Sand) του 
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μαζικού τουρισμού, όπως αυτή έχει εξελιχθεί στις μέρες μας. Τα άτομα αυτά 
τις περισσότερες φορές έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα (φυσιολάτρες, 
παρατηρητές πουλιών, παρατηρητές χλωρίδας και πανίδας, ορειβάτες κ.ά.) 
και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
προβλήματα.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του αγροτουριστικού προϊόντος είναι: 

 ● η απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος και η γνωριμία με τα χαρα-
κτηριστικά φυσικά τοπία, τα τοπία φυσικού κάλλους και την πανίδα και 
χλωρίδα των εκάστοτε περιοχών 

 ● η επαφή και η γνωριμία με την τοπική αγροτική πολιτιστική κληρονο-
μιά, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων, η συμμετοχή σε τοπικές πολιτι-
στικές εκδηλώσεις κτλ. 

 ● η προσφορά διαφοροποιημένων, υψηλής ποιότητας τουριστικών προ-
ϊόντων (για παράδειγμα βιολογικών παραδοσιακών προϊόντων, προ-
ϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, προστατευόμενης 
γεωγραφικής ένδειξης) 

 ● η παρατήρηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και πιθανώς η συμμε-
τοχή σε αυτές 

 ● η άσκηση παράλληλων τουριστικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο 
(ορειβασία, πεζοπορία, ανεμόπτερο πλαγιάς κτλ.) 

Τα είδη των αγροτουριστικών καταλυμάτων είναι τα εξής: 

 ● μικρές ξενοδοχειακές μονάδες-ξενώνες 

 ● ενοικιαζόμενα δωμάτια στα σπίτια αγροτικών οικογενειών 

 ● ανεξάρτητες αγροτικές κατοικίες παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που 
εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον 

 ● κάμπινγκ σε αγροκτήματα, τα οποία δεν είναι ιδιαιτέρα διαδεδομένα 
στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ορισμένες περιοχές της Ευρώπης.

Όπως είναι φανερό, η απαιτούμενη υποδομή του αγροτουρισμού είναι 
μικρής κλίμακας, συγκρινόμενη με εκείνη του μαζικού τουρισμού. Ο αγρο-
τουρισμός δεν απαιτεί εξελιγμένη τουριστική υποδομή, τουλάχιστον στα 
πρώτα στάδια ανάπτυξής του. Παράλληλα η προσφορά των προϊόντων 
είναι άφθονη, καθώς αυτά είναι κατά κύριο λόγο ελεύθερα αγαθά (αέρας, 
νερό, φύση). 




