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Περίληψη 
Το σύγχρονο µοντέλο ανάπτυξης του τουρισµού (µαζικός τουρισµός) έχει οδηγήσει σε 
υποβάθµιση του δοµηµένου φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Οι ορεινές περιοχές δεν 
έχουν ακόµα επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό από αυτό το τρόπο ανάπτυξης και είναι σηµαντικό 
να αναζητηθεί µια διαφορετική µορφή ανάπτυξης του τουρισµού. Ήδη παρατηρείται µια 
αυξανόµενη τάση για διακοπές σε παρθένες περιοχές, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 
οικολογικής αξίας, µε έντονο το στοιχείο της συµµετοχής, της ανακάλυψης και της επαφής µε 
νέους πολιτισµούς. Η ορεινή Κορινθία, όπως και οι υπόλοιπες ορεινές περιοχές στην Ελλάδα, 
χαρακτηρίζεται από πλούσιο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον καθώς και από 
παραδοσιακούς οικισµούς που προσθέτουν στην αισθητική του τοπίου. Στην εργασία, αφού 
γίνει αναφορά πάνω στο φαινόµενο του τουρισµού και την σηµασία του, διερευνώνται οι 
προοπτικές στην ορεινή Κορινθία για ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Στόχος 
είναι να συνδυάζεται η προστασία του περιβάλλοντος µε την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. 
Σύµφωνα µε την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική µελέτη 
πάνω στο φαινόµενο του εναλλακτικού τουρισµού και της εφαρµογής του σε ορεινές περιοχές, 
επιτόπια παρατήρηση και συνοµιλία µε κατοίκους της περιοχής µελέτης. Στη συνέχεια, η 
οµάδα µελέτης επέλεξε τον τουρισµό περιπέτειας ως την πλέον κατάλληλη µορφή 
εναλλακτικού τουρισµού για την ορεινή Κορινθία και διατύπωσε συγκεκριµένες προτάσεις 
εφαρµογής. Στη διαδικασία της έρευνας έγινε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για µια θεωρητική 
προσέγγιση τουριστικής ανάπτυξης, αλλά περισσότερο µε µια έµπρακτη εναλλακτική λύση 
έναντι στον µαζικό τουρισµό.  
 
Εισαγωγή 
Ο τουρισµός είναι, χωρίς αµφιβολία, µία από τις πιο σηµαντικές δυνάµεις που διαµορφώνουν 
τον κόσµο µας (Cohen & Kennedy, 2000). Ο όρος Τουρισµός περιλαµβάνει την προσωρινή 
µετακίνηση και διαµονή ενός ατόµου εκτός του µόνιµου τόπου κατοικίας για αναψυχή ή 
εργασία προσφέροντας τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε άλλα άτοµα (W.T.O., 1981).  

Ο Thomas Cook, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας του µαζικού τουρισµού (Freya Higgins-
Desbiolles, 2004), τη δεκαετία 1840-1850, χρησιµοποίησε τη νέα τότε τεχνολογία του 
σιδηρόδροµου για να οργανώσει φθηνά ταξίδια για την νέα εργατική τάξη που δηµιουργήθηκε 
εκείνη την περίοδο στη διαδικασία της βιοµηχανοποίησης στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η ιδέα του 
αργότερα υιοθετήθηκε και σε άλλες χώρες. Ο Cook όµως, είχε ένα κοινωνικό προσανατολισµό 
πίσω από τις προσπάθειές του. Έβλεπε τον σιδηρόδροµο ως µια ωφέλιµη κοινωνική δύναµη. 
Οι Turner και Ash (1975) χαρακτηρίζουν τις προσπάθειες του Cook ως µια πολλά υποσχόµενη 
αρχή για τον σύγχρονο τουρισµό.  

Στη διακήρυξη της Μανίλα για τον παγκόσµιο τουρισµό το 1980, αναφέρεται «η 
εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών που θα οδηγούσαν στο να δικαιούνται οι εργάτες ορισµένες 
µέρες τον χρόνο για διακοπές χωρίς να υπάρχει κάποια µείωση στο µισθό τους. Το παραπάνω 
είναι η αναγνώριση της ξεκούρασης και της αναψυχής ως βασικό ανθρώπινο δικαίωµα και 
έγινε παράγοντας κοινωνικής ισορροπίας και βελτίωσης του ατόµου. Επίσης απέκτησε και 
πολιτιστική και ηθική διάσταση και είναι σηµαντικό να το υποστηρίξουµε και να το 
προστατέψουµε από επιρροές οικονοµικών παραγόντων».  
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Ο Ning Wang (1999) στην έρευνα που έκανε περί της αυθεντικότητας στην τουριστική 
εµπειρία αναφέρει ότι «Αυθεντική εµπειρία είναι εκείνη στην οποία το άτοµο νιώθει ότι 
έρχεται σε επαφή τόσο µε έναν πραγµατικό κόσµο όσο και µε τον πραγµατικό του εαυτό». Το 
άτοµο, συνεχίζει, νιώθει ελεύθερο να εκφραστεί, µε τρόπο που δε το κάνει υπό κανονικές 
συνθήκες, γιατί συµµετέχει σε µη συνηθισµένες δραστηριότητες, απελευθερωµένο από τους 
περιορισµούς της καθηµερινότητάς του. Ο Neuman (1992), αναφέρει ότι το ταξίδι προσφέρει 
το σκηνικό στο οποίο οι άνθρωποι ανακαλύπτουν εναλλακτικούς τρόπους να λειτουργήσουν 
στον κόσµο. Μέρος του ταξιδιού είναι να ζήσει κανείς εναλλακτικά και να γνωρίσει νέες 
πτυχές του εαυτού του.  

O Csikszentmihalyi (1975), καθηγητής ψυχολογίας, κατέληξε µετά από χρόνια έρευνας 
στη διατύπωση του όρου «ροή» («flow») ως την πνευµατική κατάσταση στην οποία το άτοµο 
είναι πλήρως απορροφηµένο από αυτό που κάνει. Με βάση τον Csikszentmihalyi οποιαδήποτε 
δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από διαθέσιµες ικανότητες και προκλήσεις. Όταν οι 
προκλήσεις είναι πολύ µεγαλύτερες από τις διαθέσιµες ικανότητες του ατόµου τότε το άγχος 
είναι ένα πιθανό αποτέλεσµα. Αντίθετα, εάν οι διαθέσιµες ικανότητες είναι παραπάνω από 
αρκετές για µια δραστηριότητα τότε υπάρχει ανία. Η κατάσταση «flow» είναι µια βέλτιστη 
κατάσταση όπου ο εαυτός, ο βαθµός επαγρύπνησης, η συµπεριφορά, και το γενικότερο 
πλαίσιο στο οποίο γίνεται κάτι «ευθυγραµµίζονται» και δηµιουργούν µια ενιαία, µοναδική 
εµπειρία. Η έρευνα του Csikszentmihalyi συνεχίσθηκε σε περιπτώσεις αθλητών µε εξαιρετικές 
επιδόσεις και σε περιπτώσεις ακραίων αθληµάτων. Ο Ewert (1994), είχε κάνει έρευνα για την 
περίπτωση αναρριχητών και πως αυτοί βίωναν µια τέτοια κατάσταση. Η κοινή εµπειρία της 
κατάστασης που περιγράφεται παραπάνω, υποστήριζε ότι δηµιουργούσε έναν «δεσµό», ένα 
είδος µικρής κοινότητας µεταξύ των συµµετεχόντων. Κάτι που παρατήρησε και ο Turner 
(1972), περιγράφοντάς το ως «shared flow». Η εµπειρία ενός ταξιδιού µπορεί να αλλάξει τον 
τρόπο που κάποιος βλέπει τον εαυτό του, και το µοντέλο της «πραγµατικότητας» κάποιου 
µπορεί να αναθεωρηθεί. Ο Horne (1992), αναφέρεται σε εµπειρίες σαν και αυτή ως 
«ανακάλυψη», ο ενθουσιασµός και ο θαυµασµός που νιώθει κάποιος όταν ζει κάτι που αλλάζει 
τις αντιλήψεις του. Αυτό που ακολουθεί αυτές τις εµπειρίες «ροής» και «ανακάλυψης» είναι 
µια διαδικασία επανένταξης στο περιβάλλον στο οποίο ζει την καθηµερινότητά του το άτοµο 
που κάνει τουρισµό περιπέτειας (µορφή εναλλακτικού τουρισµού). Μέρος της διαδικασίας 
επανένταξης είναι η ανάληψη νέου ρόλου στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο επιστρέφει. 

Με δεδοµένα τα παραπάνω για την έννοια του τουρισµού, δηµιουργούνται ερωτηµατικά 
όσον αφορά στο κατά πόσο ο σύγχρονος τουρισµός επιτυγχάνει το σκοπό του. Η κυρίαρχη 
µορφή τουρισµού είναι ο µαζικός τουρισµός, ο οποίος εµφανίζεται κυρίως σε περιοχές που 
ικανοποιούν το τρίπτυχο ήλιος – θάλασσα – άµµος. Στη σηµερινή κοινωνία όπου οι 
εργαζόµενοι βρίσκονται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου να κάνουν µηχανικές κινήσεις και να 
έχουν µηχανικές συµπεριφορές στον χώρο εργασίας, αυτός ο τρόπος καθηµερινότητας διέπει 
και τις σύγχρονες διακοπές. Ο Pearce (1981) υποστηρίζει ότι πολλές από τις συµπεριφορές 
των τουριστών είναι αυτοµατοποιηµένες. Ιδιαίτερα στα οργανωµένα ταξίδια µε ξεναγούς, 
όπου ακολουθείται µια προσχεδιασµένη πατέντα. Συνεχίζοντας αναφέρει ότι, αφού µάθουν τις 
δραστηριότητες της ηµέρας, οι επισκέπτες απλά περνούν από όλα τα στάδια του ταξιδιού 
χωρίς στην ουσία να συµµετέχουν ενεργά. Για να υποστηρίξει την παραπάνω άποψη ο Pearce 
διεξήγαγε µια έρευνα στην οποία µετά από ένα τέτοιο οργανωµένο ταξίδι 320 χλµ στη βόρεια 
Αυστραλία ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να απαριθµήσουν τα µέρη που επισκέφθηκαν. Η 
έρευνα έδειξε ότι από το ταξίδι των 320 χλµ πολλοί από τους τουρίστες θυµόντουσαν µόλις 
τέσσερα ή πέντε σηµεία ενδιαφέροντος.  

Μία άλλη µορφή τουρισµού που διαφέρει καθοριστικά από το πρότυπο του συµβατικού, 
µαζικού τουρισµού είναι ο εναλλακτικός τουρισµός, ο οποίος βασίζεται στην αξιοποίηση και 
ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων µιας περιοχής, αντιστοιχεί σε µικρής κλίµακας 
τουριστική ανάπτυξη και προϋποθέτει ενεργή συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού. Ο 
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εναλλακτικός τουρισµός δίνει µεγάλη σηµασία σε ζητήµατα περιβαλλοντικής προστασίας και 
ανάπτυξης στα όρια της φέρουσας ικανότητας του συστήµατος. Ο εναλλακτικός τουρισµός, 
σύµφωνα µε τον Jarriluoma (1992), ορίζεται ως «το αντίθετο του µαζικού, θεωρείται 
ποιοτικός, τοπικά σχεδιαζόµενος, ελεγχόµενος και εµπεριέχει αξίες». Με τον όρο 
εναλλακτικός τουρισµός ή τουρισµός ειδικών ενδιαφερόντων ορίζεται το σύνολο των 
ολοκληρωµένων τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται από εξειδίκευση ανάλογα µε 
τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιµήσεις των επισκεπτών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευµένο 
κοινό, στηρίζονται σε οικολογικά ανεκτές και ήπιες δραστηριότητες, ενώ αναδεικνύουν χωρίς 
να καταστρέφουν τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής (www.tee.gr, 8/10/2001). Τα είδη 
του εναλλακτικού τουρισµού είναι: οικοτουρισµός, αγροτουρισµός, πολιτιστικός τουρισµός, 
θεραπευτικός - ιαµατικός τουρισµός, συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισµός, θρησκευτικός 
τουρισµός, αθλητικός τουρισµός. 

Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού εφαρµόζονται σε προορισµούς διαφορετικούς από 
αυτούς στους οποίους έχει εδραιωθεί ο µαζικός τουρισµός. Αυτές οι περιοχές είναι κυρίως 
ορεινές περιοχές, γιατί έχουν πλούσιο φυσικό περιβάλλον και είναι δυσπρόσιτες. Ο βαθµός 
στον οποίο οι περιοχές είναι δυσπρόσιτες, εξαρτάται από το υψόµετρο και από άλλα φυσικά 
χαρακτηριστικά, όπως οι κλιµατικές συνθήκες, η τοπογραφία και η µορφολογία του ευρύτερου 
χώρου. Ορεινές, χαρακτηρίζονται οι περιοχές που είτε το µεγαλύτερο µέρος τους βρίσκεται σε 
υψόµετρο άνω των 800 µέτρων ή η εδαφική τους επιφάνεια είναι πολύ κεκλιµένη και κατ' 
εξοχήν ανώµαλη, χωρίζεται δε από χαράδρες ή καλύπτεται από ορεινούς όγκους που 
δηµιουργούν πολλαπλές εδαφικές πτυχώσεις µε υψοµετρικές διαφορές µεγαλύτερες από 400 
µέτρα (Ε.Σ.Υ.Ε., 1995). 
 
Μεθοδολογία 
Για την διερεύνηση του προβλήµατος βασιστήκαµε στη µεθοδολογία των J. Buultjens et 
al.(2005), σύµφωνα µε την οποία πραγµατοποιήθηκε: 
• Βιβλιογραφική µελέτη πάνω στο φαινόµενο του εναλλακτικού τουρισµού και της 

εφαρµογής του σε ορεινές και µη ορεινές περιοχές.  
• Επιτόπια παρατήρηση της περιοχής µελέτης.  
• Συνοµιλία µε κατοίκους της περιοχής  
• ∆ιεπιστηµονική διαβούλευση πάνω στα είδη εναλλακτικού τουρισµού που δύναται, 

βάση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίµων, 
να εφαρµοστούν στη συγκεκριµένη περιοχή. 

• ∆ιατύπωση προτάσεων εφαρµογών εναλλακτικού τουρισµού (τουρισµού περιπέτειας). 
 
Περιοχή µελέτης 
Η περιοχή µελέτης αναφέρεται στο εσωτερικό του νοµού Κορινθίας που περιλαµβάνει το όρος 
Ζήρεια ή Κυλλήνη, µε υψόµετρο 2.374 µ., που είναι το υψηλότερο βουνό της Κορινθίας, τη 
λίµνη ∆όξα, τη πεδιάδα του Φενεού, τον υδροβιότοπο της λίµνης Στυµφαλίας και τέλος το 
οροπέδιο και τη λίµνη ∆ασίου. Το βουνό Ζήρεια στα δυτικά, φτιάχνει µια πρώτη ψηλή 
κορυφή, ύψους 2.080 µ., τη Μικρή Ζήρεια, στη συνέχεια σχηµατίζεται ένα πέταλο, στην άλλη 
άκρη του οποίου βρίσκεται η Μεγάλη Ζήρεια. Ανάµεσα στη Μικρή και Μεγάλη Ζήρεια 
εµφανίζεται η υψηλότερη κορυφή (2.374µ), η οποία κόβεται από τη χαράδρα της 
Φλαµπουρίτσας, την οποία διασχίζει ο ποταµός Σύθας. Επίσης, υπάρχουν 7 σπήλαια στην 
περιοχή, το σπήλαιο «Του Ερµή», το σπήλαιο «Παναγιάς του βράχου», το σπήλαιο «Των 
Άγγλων», το ανώνυµο βάραθρο Άνω Ταρσού, οι καταβόθρες του Φενεού, το βάραθρο 
«Τρύπα» Φενεού και το σπήλαιο της λίµνης Στυµφαλίας. Στην περιοχή µελέτης ανήκουν οι 
παραδοσιακοί οικισµοί που εντοπίζονται στην περιοχή της Ζαχόλης, του Φενεού και τα 
Τρίκαλα Κορινθίας. Τέλος, διαθέτει έναν αξιόλογο αριθµό µοναστηριών, που βρίσκονται σε 
υψόµετρο άνω των 700 µέτρων, όπως χαρακτηριστικά είναι: η Μονή Ζάρακα στη Στυµφαλία, 
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η Μονή Αγ. Γεωργίου Φενεού, η Μονή Πράθι, η Μονή Αγίου Βλασίου και η Μονή προφήτη 
Ηλία. Στην περιοχή υπάρχουν το κέντρο ελεύθερης ιππασίας και το αθλητικό χιονοδροµικό 
κέντρο Ζήρειας. Τέλος, στη Ζήρεια υπάρχουν σηµατοδοτηµένα ορεινά µονοπάτια συνολικού 
µήκους 55 χλµ.  

Σύµφωνα αρχικά µε τον Butler (1980) και µεταγενέστερα µε τους Prosser (1999), 
Glasson, Godfrey, Goodey (1995) ο τουρισµός περιέχει τους σπόρους της ίδιας του της 
καταστροφής. Με άλλα λόγια, ο τουρισµός καταστρέφει τον τουρισµό. Κάθε τουριστική 
περιοχή περνάει από κάποια στάδια που συνθέτουν τον κύκλο ζωής της. Ο κύκλος ζωής µίας 
περιοχής αναψυχής, κατά Butler (1980), είναι ένα παγκόσµιο εξελικτικό µοντέλο, το οποίο 
κατηγοριοποιεί την υποθετική ανάπτυξη του προορισµού διαµέσου του χρόνου 
χρησιµοποιώντας µία σειρά από στάδια που καθορίζονται από τον αριθµό των τουριστών και 
τις υποδοµές. Το µοντέλο αποτελείται από έξι στάδια (αναζήτηση, συµµετοχή, ανάπτυξη, 
εξυγίανση, στασιµότητα, µετά-στασιµότητα). Τα πρώτα τέσσερα στάδια σηµατοδοτούν την 
ανάπτυξη της περιοχής, ενώ τα τελευταία δύο µία σταδιακή υποβάθµιση. Στο τελευταίο στάδιο 
του κύκλου ζωής µπορεί να υπάρξει είτε ερήµωση, είτε αναγέννηση της περιοχής. Η ερήµωση 
θα προκύψει εάν χαθεί το κοµµάτι της αγοράς που άνηκε στο συγκεκριµένο προορισµό λόγω 
της αδυναµίας να ανταγωνιστεί καινούργιους προορισµούς. Σε αυτό το σηµείο, για να 
συντηρηθεί η περιοχή, θα πρέπει να αλλάξει τον τουριστικό της χαρακτήρα σε µη τουριστικό, 
όπου οι τουριστικές εγκαταστάσεις µετατρέπονται σε κατοικίες. Σταδιακά, υπάρχει 
αποµάκρυνση από τον τουρισµό και η περιοχή θα χάσει εντελώς τον τουριστικό της 
χαρακτήρα. 

Η υφιστάµενη κατάσταση της περιοχής µελέτης αποδεικνύει ότι βρίσκεται στα αρχικά 
στάδια του κύκλου ζωής του Butler, δηλαδή στην αναζήτηση – ανακάλυψη. Αυτό µας 
υποδηλώνει ότι υπάρχει η δυνατότητα επέµβασης σε αυτές τις περιοχές µε τις κατάλληλες 
προτάσεις και ενέργειες ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της πορείας που ακολούθησαν οι 
παράκτιες περιοχές κάτω από τις επιταγές του µαζικού τουρισµού. Οι παραλιακές περιοχές του 
Νοµού αναµφίβολα βρίσκονται σε µεταγενέστερα στάδια του Butler, στο στάδιο της 
στασιµότητας. Αναµφίβολα είναι ευκαιρία ο τοπικός πληθυσµός των ορεινών περιοχών να 
παραδειγµατιστεί από τις συνέπειες του µαζικού τουρισµού που έχουν οδηγήσει σε σοβαρά 
περιβαλλοντικά και κοινωνικό-πολιτισµικά προβλήµατα και να αποτρέψει οποιαδήποτε 
ενέργεια, η οποία θα διαταράξει την ισορροπία µεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος.  

Ένα είδος εναλλακτικού τουρισµού είναι ο τουρισµός Άθλησης, που περιλαµβάνει κάθε 
είδους παθητική ή ενεργητική συµµετοχή ενός ατόµου σε µια αθλητική δραστηριότητα 
επίσηµη ή ανεπίσηµη, οργανωµένη ή όχι, για λόγους εργασίας ή αναψυχής και καθιστά 
αναγκαία τη µεταφορά ανθρώπων εκτός του τόπου µόνιµης διαµονής ή εργασίας. (Joy 
Standeven et al, 1999). Κατηγορία του τουρισµού άθλησης αποτελεί ο τουρισµός περιπέτειας, 
που επιλέχθηκε από την οµάδα µελέτης για εφαρµογή στην ορεινή Κορινθία.  

Ο τουρισµός περιπέτειας έχει σκοπό να προσελκύσει τον επισκέπτη να εξερευνήσει το 
φυσικό κάλλος της περιοχής και να συµµετάσχει σε δραστηριότητες που συνδυάζουν τόσο την 
προσωπική αναψυχή, µέσω της σωµατικής άσκησης, όσο και την αλληλεπίδραση µε τον 
τοπικό πληθυσµό. Ο τουρισµός περιπέτειας διαφοροποιεί το τουριστικό προϊόν από τα 
συνηθισµένα πρότυπα που αναπτύχθηκαν µετά τη δεκαετία του ’60 σε διεθνές επίπεδο 
(µαζικός τουρισµός). Απευθύνεται σε στοχευµένο κοινό που είναι περιβαλλοντικά 
συνειδητοποιηµένο, το οποίο έχει ανώτατο όριο στον αριθµό των τουριστών και είναι µια 
αγορά που σιγά σιγά εξαπλώνεται λόγω της δηµοσιότητας που έχει πάρει το περιβαλλοντικό 
κίνηµα τα τελευταία χρόνια. Η προώθηση του τουριστικού «προϊόντος» σε αυτό το 
συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς θα φτάσει στα αυτιά των λίγων, ποιοτικών τουριστών. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγµα στην εργασία του David Weaver (1995), ο οποίος 
παρουσιάζει δυο διαφορετικές διαφηµιστικές εκστρατείες για δυο γειτονικές τοποθεσίες. Η µια 
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διαφήµιση αναφέρει 365 ποτάµια ενώ η άλλη 365 παραλίες. Φαίνεται ξεκάθαρα σε τι κοινό 
απευθύνεται η κάθε µια. Η κάθε µια διαφήµιση περικλείει το δικό της έµµεσο µήνυµα και 
στοχεύει στο αντίστοιχο τµήµα της αγοράς (µαζικός ή εναλλακτικός τουρισµός).  

Κύριο χαρακτηριστικό του τουρισµού περιπέτειας είναι το στοιχείο του κινδύνου 
(λιγότερου ωστόσο σε σχέση µε τον τουρισµό ακραίων αθληµάτων) και της δράσης που 
εµπεριέχει. Στο πλαίσιο του τουρισµού περιπέτειας εντάσσεται ένας µεγάλος αριθµός 
δραστηριοτήτων µε πολλές παραλλαγές, οι κυριότερες από τις οποίες είναι συνοπτικά οι 
ακόλουθες: 
• Ορειβασία, Ορεινή πεζοπορία, ∆ιάσχιση φαραγγιών και Προσανατολισµός 
• Αναρρίχηση –Καταρρίχηση 
• Κάνο- καγιάκ 
• Ποδήλατο βουνού 
• Ιππασία  
• Σκοπευτικά αγωνίσµατα στην ύπαιθρο (σκοποβολή, τοξοβολία) 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ο επισκέπτης να συµµετέχει σε συνδυασµό µε τα αθλήµατα 
περιπέτειας σε ορισµένα ακραία αθλήµατα, όπως: 

• Πτώση στο κενό µε δεµένο κάποιο σηµείο του σώµατος µε ελαστικό ιµάντα (Bungee ή 
Bungy Jumping) 

• Αιωροπτερισµός (ανεµοπτερισµός, αλεξίπτωτο πλαγιάς, αιωροπτερισµός µε αετό) 
• Εξερεύνηση σπηλαίων 

Βάση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής, η οµάδα µελέτης κατέληξε στις 
παρακάτω προτάσεις εφαρµογής του τουρισµού περιπέτειας:  
Πεζοπορία στην ορεινή Κορινθία 
Η πεζοπορία είναι το απλό περπάτηµα µέσα στη φύση του όρους Ζήρεια, εντός ή εκτός 
βατού δρόµου, συνήθως ακολουθώντας τα χαρτογραφηµένα και σηµατοδοτηµένα 
µονοπάτια που υπάρχουν στο βουνό, χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες και σε εποχή που 
οι µετεωρολογικές συνθήκες είναι σχετικά σταθερές χωρίς ακραία καιρικά φαινόµενα. 
Κατά την πεζοπορία, ο επισκέπτης δύναται να διέλθει και από τους αρχαιολογικούς 
χώρους, τις µονές, τις εκκλησίες και τους παραδοσιακούς οικισµούς της περιοχής. Οι 
προτεινόµενες διαδροµές είναι:  

• Από την περιοχή Γκούρα σε µία κορυφή του όρους Ζήρεια (Ντουρντουβάνα). Στη 
διαδροµή αυτή βρίσκεται το ξωκλήσι του Αι Νικόλα και η λίµνη ∆όξα.  

• Από το Φενεό υπάρχει µονοπάτι που οδηγεί στον Α. Γεώργιο του Κάµπου (πιθανόν του 
1760). 

• Η διαδροµή Κεφαλάρι-Λίµνη ∆ασίου ακολουθεί το δασικό δρόµο Μεσαίων Τρικάλων - 
λίµνης ∆ασίου- οροπεδίου.  

 
Πολυήµερη πεζοπορία (trekking) στη Ζήρεια 
Η δραστηριότητα αυτή απαιτεί πολλές διανυκτερεύσεις στο βουνό, που συνήθως γίνεται σε 
αντίσκηνο που µεταφέρεται στο σακίδιο ή σε καταφύγια, ενώ γενικά δοκιµάζει την 
δυνατότητα των συµµετεχόντων στην αυτόνοµη διαβίωση στη φύση για πολλές ηµέρες. 
∆ιάσχιση όρους 
Η διάσχιση όρους είναι µια πεζοπορία που ξεκινά από ένα σηµείο και περνάει µέσα από 
κάποιο ορεινό συγκρότηµα για να καταλήξει σε άλλο σηµείο, µακριά από την εκκίνηση. Στη 
Ζήρεια υπάρχουν πολλές και εκτεταµένες υψοµετρικές διαφορές και η ορεινή διάσχιση µπορεί 
να διαρκέσει από 1 ηµέρα έως αρκετές ηµέρες.  
Ορειβασία στη Ζήρεια 
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Στη Ζήρεια µπορεί να κάνει κάποιος ορειβασία επιλέγοντας τα χαρτογραφηµένα και 
σηµατοδοτηµένα ή µη µονοπάτια που οδηγούν σε απότοµες κορυφές της µικρής Ζήρειας 
(υψόµ. 2,080 µ.) ή στην ψηλή κορυφή των 2,374 µ. 
Ποδήλατο βουνού 
Υπάρχει δυνατότητα ο επισκέπτης να κάνει ποδήλατο σε µονοπάτια που βρίσκονται στο 
οροπέδιο Φενεού και στην παράκτια ζώνη των λιµνών του Νοµού.  
Εξερεύνηση σπηλαίων 
Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει επτά (7) σπήλαια, τα οποία µπορεί ο επισκέπτης να 
εξερευνήσει και να περιηγηθεί.  
Αλεξίπτωτο πλαγιάς 
Στη Μεγάλη Ζήρεια ενδείκνυται, λόγω του µεγάλου υψοµέτρου, για αλεξίπτωτο πλαγιάς 
(παρά πέντε).  
∆ηµιουργία θεµατικού πάρκου 
Το θεµατικό πάρκο µπορεί να περιλαµβάνει έκταση τόσο για σκοπευτικά αγωνίσµατα, όσο και 
για ελεύθερη ιππασία. Παράλληλα ο επισκέπτης θα ενηµερώνεται για την πανίδα και τη 
χλωρίδα της περιοχής, καθώς και για τις υπάρχουσες διαδροµές πεζοπορίας. Κατάλληλη 
τοποθεσία για την χωροθέτηση του πάρκου είναι στην έκταση της µικρής Ζήρειας. Λειτουργεί 
ήδη κέντρο ελεύθερης ιπασσίας στο Ρέθι- Τρίκαλα Κορινθίας το οποίο αποτελεί είδος 
εναλλακτικού τουρισµού. 
∆ραστηριότητες στις λίµνες ∆ασίου, Στυµφαλίας, ∆όξας 
Οι λίµνες αυτές µπορούν να προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα για αναψυχή και 
δραστηριότητες τουρισµού περιπέτειας, όπως για παράδειγµα το κανό-καγιάκ, καθώς και 
διενέργεια πλήθους άλλων αθληµάτων, όπως το ποδήλατο βουνού στην περιοχή γύρω από τη 
λίµνη. 

Στο σύνολο της βιβλιογραφίας που µελετήθηκε υπήρχαν κάποιες κοινές αρχές στην 
εφαρµογή του εναλλακτικού τουρισµού, όπως αναφέρει και ο Omotayo D. Brown (1998). Για 
να γίνει σωστή εφαρµογή των προτάσεων που προηγήθηκαν, πρέπει να ακολουθηθούν οι 
παρακάτω αρχές: 
• ∆ιαχείριση σε τοπική κλίµακα, έτσι ώστε να καρπώνεται τα έσοδα η τοπική κοινωνία και 

να έχει λόγο στη λήψη αποφάσεων, 
• Οι υποδοµές να παρέχουν τις βασικές ανέσεις (αποφυγή της πολυτέλειας), 
• Μικρές οµάδες επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και αποφυγή του φαινοµένου 

της εποχικότητας, 
• Ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και των παραδοσιακών προϊόντων, 
• ∆ιανοµή των κερδών σε όλο το φάσµα του τοπικού πληθυσµού. Ευκαιρίες για συµµετοχή 

όλων των κατοίκων στις δραστηριότητες, 
• Έµφαση στον παραδοσιακό χαρακτήρα και την ιδιαιτερότητα µικρών εγκαταστάσεων, 
• Ενθάρρυνση των κατοίκων για ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, 
• ∆ιασπορά στο χώρο ήπιας µορφής δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, 
• Μεταβίβαση της διαχείρισης των τουριστικών δραστηριοτήτων στον ντόπιο πληθυσµό µε 

σκοπό τη διαδραστικότητα µεταξύ της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών, 
• Ελευθερία στη ανάπτυξη και άλλων πηγών εισοδήµατος στην κατεύθυνση που πρεσβεύει ο 

εναλλακτικός τουρισµός. 
 
Συµπεράσµατα 
Μέσα από την διαδικασία υλοποίησης αυτής της εργασίας η οµάδα µελέτης έχει καταλήξει στο 
ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης στον τοµέα του τουρισµού, 
ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν έχει εισβάλλει πλήρως το κυρίαρχο µοντέλο ανάπτυξης. 
Θεωρούµε ότι είναι µια µεγάλη ευκαιρία να δράσουµε προληπτικά και να ακολουθήσουµε µια 
εναλλακτική κατεύθυνση µε τελικό στόχο ένα µέλλον διαφορετικό από αυτό που 
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προδιαγράφεται από τα υπάρχοντα παραδείγµατα ανάπτυξης, τα οποία έχουν προσδώσει 
διαφορετική έννοια στον όρο Τουρισµό από αυτήν που θα έπρεπε πραγµατικά να έχει. Όπως 
αναφέρουν οι Minkyung Park και Patricia A. Stokowski (2009), ο τουρισµός ορίζεται ως µια 
µορφή κοινωνικής ανταλλαγής. Η θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής που έχει αναπτυχθεί, 
έχει σαν βασικό στοιχείο το αµοιβαίο κέρδος (σε οποιαδήποτε µορφή εκφράζεται αυτό) 
µεταξύ επισκέπτη και οικοδεσπότη. Αυτό αποκλείει να επωφελείται κάποιος τρίτος από αυτήν 
την ανταλλαγή (τουριστικοί πράκτορες, µεσάζοντες, πολυεθνικές εταιρείες κτλ.) και να γίνεται 
εις βάρος του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Όµως, περιοχές έρευνας του κλάδου της 
κοινωνικής ψυχολογίας (που συµπεριλαµβάνουν τη µελέτη του αλτρουισµού, της 
αλληλοβοήθειας, του ανταγωνισµού και της επιθετικότητας) αποδεικνύουν ότι πολλοί 
τουριστικοί τόποι µπορούν να ειδωθούν ως πεδίο ανταγωνισµού για τα φυσικά διαθέσιµα 
µεταξύ οικοδεσπότη και επισκέπτη, µε συνακόλουθη επιθετικότητα από τον "επιτιθέµενο" ή 
τον "αµυνόµενο" (Philip L. Pearce and Peter F. Stringer, 1991). Όπως αναφέρει και ο D. 
Omotayo Brown στην έρευνά του για τον τουρισµό, δηµιουργούνται κοινωνικές εντάσεις 
µεταξύ των τουριστών και των ντόπιων κατοίκων. Οι ντόπιοι αντιδρούν και αρνούνται να 
φωτογραφηθούν ως ένα άλλο αντικείµενο της περιοχής, να πραγµατοποιήσουν τελετές κατά 
παραγγελία των επισκεπτών. Αντίστοιχα, από την πλευρά των ντόπιων, οι τουρίστες 
αντιµετωπίζονται καθαρά ως πηγή εσόδων και τίποτα άλλο. 

Οι περιοχές οι οποίες δύναται να υιοθετήσουν ένα διαφορετικό µοντέλο ανάπτυξης 
τουρισµού είναι οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 
των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων που διαθέτουν καθώς επίσης βρίσκονται σε αρχικά στάδια 
ανάπτυξης. Σε αυτόν τον εναλλακτικό προορισµό αποβλέπουµε στην διανοµή των κερδών από 
τον τουρισµό στους ντόπιους κατοίκους, µέσω της συµµετοχής αυτών, άµεσα ή έµµεσα, στις 
τουριστικές δραστηριότητες. Ο εναλλακτικός τουρισµός πρέπει να αντιµετωπίζεται ως 
δυναµικό βοήθηµα της τοπικής οικονοµίας και όχι ως µοναδική οικονοµική λύση. Είναι 
δυνατό να έχουµε ταυτόχρονα και ικανοποιητικό εισόδηµα στην περιοχή από τον τουρισµό και 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Βασικός στόχος της τουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει 
να είναι η ωφέλεια της τοπικής οικονοµίας και ειδικότερα µέσω: τοπικών καταλυµάτων, 
ντόπιων απασχολουµένων και τοπικών προϊόντων. Η «αγορά» του εναλλακτικού τουρισµού σε 
έναν προορισµό έχει το πλεονέκτηµα ότι ο αριθµός των συνειδητοποιηµένων περιβαλλοντικά 
επισκεπτών είναι συγκεκριµένος, µε ανάλογο αποτέλεσµα στην παρουσία ήπιων τουριστικών 
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.  

Ο τουρισµός περιπέτειας είναι µια τουριστική δραστηριότητα που δεν δρα 
ανταγωνιστικά προς τους φυσικούς πόρους. Αντίθετα, συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση τόσο 
των µόνιµων κατοίκων όσο και των επισκεπτών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

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 
απορρίπτουν εκείνη των 3S (Sun - sea - sand) του µαζικού τουρισµού, όπως αυτή έχει 
εξελιχθεί στις µέρες µας. Τα άτοµα αυτά τις περισσότερες φορές έχουν συγκεκριµένα 
ενδιαφέροντα (φυσιολάτρες, παρατηρητές πουλιών, χλωρίδας και πανίδας, ορειβάτες κ.ά.), και 
είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένα στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα. Ο 
τουρισµός περιπέτειας, ως δραστηριότητα, αναπτύσσεται όλες τις εποχές του χρόνου, 
αµβλύνοντας έτσι το πρόβληµα τις τουριστικής εποχικότητας, που ως γνωστόν, αποτελεί ένα 
από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του ελληνικού τουρισµού. 

Στο πλαίσιο της έρευνάς µας προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε εφαρµογές εναλλακτικού 
τουρισµού στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Καλύµνου αξίζει να αναφερθεί γιατί παρόλο που 
πρόκειται για νησί δίνει το καλύτερο παράδειγµα τουρισµού περιπέτειας που θα µπορούσε να 
υιοθετηθεί και από µια ορεινή περιοχή. Ο κ. Χατζησµαλής Γ., υπεύθυνος εναλλακτικού 
τουρισµού στο νησί της Καλύµνου αναφέρει ότι η Κάλυµνος σε σχέση µε άλλα νησιά είχε το 
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«µειονέκτηµα» της ύπαρξης απότοµων βραχωδών εδαφών. Η πλειονότητα των τουριστών 
προτιµούσε τον καθιερωµένο τρόπο διακοπών και η Κάλυµνος δεν ήταν µέσα στις πρώτες 
επιλογές των επισκεπτών. Παράλληλα όµως είχε µια σταθερή προσέλευση από επισκέπτες που 
είχαν διαφορετική προτίµηση στο είδος διακοπών που ήθελαν να κάνουν. Κυρίως Ιταλοί 
αναρριχητές ξεκίνησαν να προσέρχονται κάθε χρόνο στο νησί. Κάποιοι είδαν ανάπτυξη µέσα 
από τις αναρριχητικές διαδροµές και ασχολήθηκαν σοβαρά µε το θέµα του ειδικού τουρισµού. 
Σήµερα που είναι µια εποχή κρίσης για τον ελληνικό τουρισµό, η επένδυση των Καλύµνιων 
αποδίδει σταθερά. Η Κάλυµνος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους δηµοφιλέστερους παγκόσµιους 
προορισµούς για αναρρίχηση. Αξιοποιήθηκαν οι βράχοι µε σταλακτίτες για αναρρίχηση, έχουν 
δηµιουργηθεί δεκάδες αναρριχητικές διαδροµές εντυπωσιακής φυσικής οµορφιάς και 
πραγµατοποιείται φεστιβάλ κάθε δυο χρόνια που συγκεντρώνει πλήθος αναρριχητών από όλο 
τον κόσµο. Τα τελευταία χρόνια υπολογίζεται ότι πάνω από 3.000 αναρριχητές ετησίως 
επισκέπτονται την Κάλυµνο και αναρριχώνται στα κατακόρυφα βράχια της. Με µέσο 
εκτιµώµενο αριθµό διανυκτερεύσεων τις 10 κατ’ άτοµο, υπολογίζεται πως οι αναρριχητές 
πραγµατοποιούν 30.000 διανυκτερεύσεις τον χρόνο. Ένας αριθµός πολύ σηµαντικός για ένα 
µικρό νησί όπως η Κάλυµνος. Παράλληλα τα οφέλη από την αθλητική αναρρίχηση είναι 
πολλαπλά, γιατί συνδυάζεται το οικονοµικό κέρδος µε το σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον. 
Επίσης η τουριστική κίνηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι µόνο τους 
καλοκαιρινούς µήνες. Η περίπτωση της Καλύµνου είναι ένα παράδειγµα της εφαρµογής των 
προτάσεων της παρούσας εργασίας. Εάν λοιπόν ένα νησί όπως η Κάλυµνος κατάφερε να 
µετατρέψει ένα φαινοµενικό µειονέκτηµα σε πλεονέκτηµα τότε θεωρούµε ότι το ίδιο µπορεί 
να κάνει και η ορεινή Κορινθία. Τα φυσικά διαθέσιµα υπάρχουν (όπως και για κάθε τόπο) και 
µένει να αξιοποιηθούν µε ευρηµατικότητα από τους ίδιους τους κατοίκους.  
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Abstract 
The modern development of tourism (mass tourism) has led to deterioration of the urban 
natural and social environment. Mountainous areas have not yet been greatly affected by this 
development and it is important to look for a different way for tourism to develop. Already 
there is a growing trend for holidays in areas of pristine, natural beauty and ecological worth, 
with a strong element of participation, discovery, and contact with new cultures. Mountainous 
Corinthia, like other mountainous areas in Greece, is characterized by a rich natural and 
cultural environment as well as traditional settlements which add to the beauty of the 
landscape. In this project, we look into the possibilities of developing alternative forms of 
tourism in mountainous Corinthia, having reported on the phenomenon of tourism and its 
meaning. The aim is to combine environmental protection with strengthening the local 
economy. In accordance with the methodology used, we made a bibliographical study on the 
effect of alternative tourism and its application in mountainous areas, we also made on-site 
observation and chatted with residents in the study area. Then, the study group chose adventure 
tourism as the most appropriate form of alternative tourism for Mountainous Corinthia and 
made concrete proposals for implementation. During the process of investigation, it became 
clear that this project was not a theoretical approach to tourism development, but rather a 
practical alternative to mass tourism. 


