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Γενικά Στοιχεία Αγροτουρισμού  
Σε καιρούς όπου υπάρχει μεγάλη αύξηση στους ρυθμούς της αστικοποίησης και της 
γεωργικής δια ποίκιλσης , οι αγροτικές περιοχές χάνουν συνεχώς μόνιμους κατοίκους, αλλά 
κερδίζουν επισκέπτες  
Οι κάτοικοι των πόλεων επιθυμούν να επισκεφτούν την εξοχή για διάφορους λόγους όπως η 
επανασύνδεση με τις ξεχασμένες ρίζες τους, ή για να μπορέσουν τα παιδιά τους να έρθουν 
κοντά στη φύση και να μάθουν για τα ζώα και τον αγροτικό τρόπο ζωής, δημιουργώντας έτσι 
μια ζήτηση για Aγροτουριστική Επιχειρηματικότητα 
Ο αγροτουρισμός λοιπόν ορίζεται, ως τουριστικές δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται σε 
μη αστικές περιοχές, από άτομα που εργάζονται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα 
παραγωγής. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του αγροτουρισμού περιλαμβάνουν την προσωπική επαφή των 
καλεσμένων με το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον της εξοχής και τη δυνατότητά τους να 
λάβουν μέρος στις δραστηριότητες, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής των οικοδεσποτών 
τους. 
Γι’ αυτό το λόγο ο αγροτουρισμός περιλαμβάνει και ισχυρά επιμορφωτικά στοιχεία. 
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0Ορισμός του αγροτουρισμού σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
Ο αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν σε 
αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. 
Σημείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι η άμεση επαφή του επισκέπτη 
με την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, με την φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα, κάτι το 
ιδιαίτερο για το μεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη, κατοίκου αστικής 
περιοχής. 
Πέρα από την υποδοχή και τη φιλοξενία του επισκέπτη σε ένα περιβάλλον λιτό με τοπικό 
χαρακτήρα και όλες τις απαραίτητες ανέσεις, προβλέπεται και η ενεργή συμμετοχή του 
τουρίστα σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Ενδεικτικές από αυτές είναι: 
αγροτικές δραστηριότητες (συμμετοχή στις εργασίες), 
παρατήρηση οικοσυστήματος (πουλιών, πανίδας, χλωρίδας, επισκέψεις υγροβιότοπων, κ.λ.π) 
αθλήματα περιπέτειας (π.χ ράφτινγκ, πεζοπορία κ.λ.π), 
πολιτιστικές περιηγήσεις (π.χ επισκέψεις σε μοναστήρια, εκκλησίες, λαογραφία μουσεία, κ.ά., 
παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους). 
διάφορα μαθήματα (π.χ μαθήματα αργαλειού, ελληνικών χορών, γαστρονομίας - ελληνικής 
κουζίνας, γευσιγνωσία, οινοποιεία, τοπικά προϊόντα, κ.λ.π) 
Η βασική ιδιαιτερότητα της πρακτική αυτής της μορφής τουρισμού στις ανεπτυγμένες 
αγροτουριστικά χώρες (Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία) είναι πως βασίζεται σε διαμονή σε φάρμες 
στο ύπαιθρο, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον αντίστοιχο βαθμό στην Ελλάδα, αν και διαθέτει 
μεγάλο αξιοποιήσιμο κεφάλαιο προς αξιοποίηση (λαϊκός και πολιτιστικό πλούτος, γεωφυσικά 
στοιχεία, κ.τ.λ.) και με τις κατάλληλες προσαρμογές στα δεδομένα του Ελληνικού τοπίου, ο 
Ελληνικός Αγροτουρισμός μπορεί να βρεθεί σε ανταγωνιστική θέση συμβάλλοντας έτσι στην 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα 
ενισχύει το εισόδημα των κατοίκων στις περιοχές-προορισμούς. 
Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr), ο 
“αγροτουρισμός” περιλαμβάνει διάφορες τουριστικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας, 
οικογενειακής ή συντεχνιακής προέλευσης, που αναπτύσσονται σε αγροτικές περιοχές από 
άτομα που απασχολούνται στο τομέα της γεωργίας. 
Οι στόχοι των αγροτουριστικών προγραμμάτων, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης είναι οι εξής: 
 Διαφοροποίηση των αγροτικών δραστηριοτήτων. 

 Νέα και μη αγροτικά εισοδήματα για τους αγρότες. 

 Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές. 

 Αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και των εργασιακών συνθηκών των αγροτικών 
περιοχών. 

 Πρόληψη της πληθυσμιακής εγκατάλειψης της υπαίθρου. 

 Προώθηση και υποστήριξη του κοινωνικού και οικονομικού ρόλου των γυναικών της 
υπαίθρου. 

 Προστασία του περιβάλλοντος. 

 Διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς. 

 Εκμετάλλευση της κτιριακής κληρονομιάς. 
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η σύνδεση του αγροτουρισμού με το “ειδύλλιο της φύσης” και άλλες 
ρομαντικές αναφορές της αγροτικής ζωής σε επίσημες πηγές. 
Σύμφωνα πάλι με τον ιστότοπο του ΥΑΑ, ο αγροτουρισμός είναι ένα είδος τουρισμού που 
παρέχει στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν τις διακοπές τους σε ένα ήσυχο μέρος, 
κοντά στη φύση και στους απλούς χωρικούς που είναι ακόμη δεμένοι με τη γη και τις τοπικές 
παραδώσεις. 
Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν τα έθιμα και τις παραδώσεις των Ελληνικών αγροτικών 
περιοχών, αλλά κυρίως μπορούν να απολαύσουν την θερμή, ανθρώπινη φιλοξενία και των 
κατοίκων της υπαίθρου 
 



 6 

 

Έρευνα στην Ελλάδα 

Ιστορική αναδρομή του αγροτουρισμού στην Ελλάδα 
Ο αγροτουρισμός στην μεσόγειο είναι ένα πολύ νέο φαινόμενο σε σχέση με την Βόρεια Ευρώπη. 
Σε χώρες όπως τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Αυστρία, την Ελβετία, τις 
Σκανδιναβικές χώρες, την Ολλανδία και το Βέλγιο, ο αγροτουρισμός έχει μακρά ιστορία, καθώς 
η βιομηχανική επανάσταση και η άνοδος των αστικών κοινωνιών απομάκρυναν τους κατοίκους 
των πόλεων από τη γεωργία το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, και δημιούργησαν τον 
αγροτουρισμό, ως μία προσωρινή “επιστροφή” στη φύση στις εορτές και στις διακοπές. Ακόμα 
και σε ορεινές χώρες με χαμηλή αγροτική παραγωγή, οι αγρότες παίρνουν μέρος σε τέτοιες 
δραστηριότητες. 
Εν αντιθέσει με τις Βόρειες χώρες, στα Μεσογειακές Ευρωπαϊκές χώρες, η έξοδος από τη 
γεωργία καθυστέρησε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα τα δεσμά μεταξύ πόλεων και εξοχής, έως 
προσφάτως, να παραμένουν ισχυρά.Ο αγροτουρισμός σε αυτές τις χώρες είναι πολύ 
περισσότερο συνδεδεμένος με το συμβατικό μαζικό τουρισμό που αναπτύχθηκε μετά το 1950 
παρά με την γεωργία. Ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα έχει σχετικά μικρή ιστορία.Τις ρίζες του 
μπορούμε να αναζητήσουμε στις διάφορες μορφές αποκέντρωσης που λαμβάνουν χώρα κατά τη 
διάρκεια των εορταστικών ημερών (Χριστούγεννα, Πάσχα, ημέρες τοπικών αγίων) και τα 
σαββατοκύριακα, όταν δηλαδή οι κάτοικοι των πόλεων επισκέπτονται τα χωριά.Αυτές οι 
προσωρινά αποκεντρωτικές δραστηριότητες ονομάστηκαν “αγροτουρισμός” μετά το 1980 και 
συνέπεσαν με δύο σημαντικές εξελίξεις: 

Την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981, την οποία ακολούθησαν μία σειρά από 
προγράμματα και πρωτοβουλίες, με σκοπό την τοπική και αγροτική ανάπτυξη. 
Την αυξανόμενη έμφαση σε θέματα ισότητας των δύο φύλων και του βοιωτικού επιπέδου των 
αγροτικών πληθυσμών, ιδιαίτερα σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. 
Η ισότητα των φύλων και ο αγροτουρισμός αλληλοσυνδέονται σε διάφορες βιοτεχνίες 
γυναικών της επαρχίας, όπως οι βιοτεχνίες γυναικών που παράγουν τοπικά προϊόντα και 
παρέχουν υπηρεσίες εστίασης.Αυτή η εξέλιξη υποστηρίχτηκε τεχνικά και οικονομικά από 
διάφορα δημόσια και ιδιωτικά πρακτορεία όπως η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το 
Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, η Πανελλήνια 
Ένωση Αγροτικών Βιοτεχνιών, και ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού. 

Σήμερα τέτοιες βιοτεχνίας συνεχίζουν να παράγουν τοπικά προϊόντα σε πολλές περιοχές του 
Νομού Ηλείας, όπως γλυκά, μαρμελάδες, πίτες, αλαφριά ποτά, μακαρόνια, χυλοπίτες, 
χειροτεχνίες, κεντήματα, είδη λαϊκής τέχνης  κ.α. 

Το πρόγραμμα “Αγρότες και Αγροτουρισμός” ήταν άλλο ένα πρόγραμμα που έλαβε χώρα στα 
μέσα της δεκαετίας του 80 ως ένα είδος τουρισμού για τις ορεινές και απομακρυσμένες 
περιοχές. Το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης, παρουσίασε ένα συνολικό πλάνο 
αγροτουριστικής ανάπτυξης για ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές με 
που βρισκόταν σε οικονομική ή πληθυσμιακή ύφεση, σε περιφερικές ή συνοριακές περιοχές ή σε 
περιοχές με ελάχιστη ή μηδενική τουριστική κίνηση, όπως είναι στην περιοχή Πανόπουλο, 
περιοχή Λαμπείας και γενικά η ορεινή Ηλεία. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε οικονομική βοήθεια μέσω ορισμένων τροπολογιών όπως η 
Τροπολογία 797/85 για κτηριακές επενδύσεις σε αγροκτήματα, καθώς και το πρόγραμμα 
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Leader.Οι αγρότες που ενδιαφέρονταν για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, και 
πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις επιδοτούνταν, με αυτούς σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές 
(εξαιρουμένων των περιοχών με μεγάλη συμβατική τουριστική κίνηση), να επιδοτούνται 
περισσότερο. 

Η βοήθεια συνεχίστηκε με τις τροπολογίες 2328/91 και 1257/99, που αργότερα 
αντικαταστήθηκαν από την 797/85 και τα προγράμματα LEADER II και LEADER PLUS με 
ελάχιστες αλλαγές. Παρόλα αυτά το γενικό επιχείρημα δεν περιελάμβανε την εγκατάσταση 
ενός συμβουλευτικού σώματος που θα μπορούσε να βοηθήσει τους αγρότες τη διαχείριση των 
μονάδων τους, την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, και τη δημιουργία επαφών με 
άλλες μονάδες στην περιοχή. Αυτό το συμβουλευτικό σώμα ήταν πολύ σημαντικό για 
ανθρώπους χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση μίας περίπλοκης μονάδας. Έτσι, το 
σχέδιο υλοποιήθηκε κυρίως από ιδιωτικές επιχειρήσεις (φάρμες ή μικρές βιοτεχνίες),με 
αποτέλεσμα κυρίως την ανέγερση ενοικιαζόμενων δωματίων αγροτικών οικημάτων, μικρών 
ξενοδοχείων και άλλων τύπων εστίασης, σε αγροτικές περιοχές. Αυτά τα μειονεκτήματα σε 
συνδυασμό με την έλλειψη ενός συμπαγούς ελεγκτικού μηχανισμού από πλευράς των 
Ευρωπαϊκών πρακτορείων, συνέβαλαν σε ένα μεγάλο βαθμό στον προσωρινό χαρακτήρα του 
αγροτουρισμού στην περιοχή της Ηλείας. 
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Η Αγροψυχαγωγία στο Νομό Ηλείας 
Οι Έλληνες  αγρότες εδώ και αρκετό καιρό αγκάλιασαν την αγροψυχαγωγία. Για παράδειγμα 
αρκετά  οινοποιία στην Ελλάδα ενθάρρυναν τους τουρίστες να παίρνουν μέρος στο πάτημα των 
σταφυλιών, ή στην εκμάθηση εκλεκτής κουζίνας στα οινοποιία. 

Οι δυνατότητες για οινοτουρισμό στην Ηλεία 
εντοπίζονται σε λίγα επισκέψιμα οινοποιεία  
(Μερκούρη, Μπριτζίκη) σε κοντινές 
αποστάσεις από τον Πύργο, τα οποία δέχονται 
πολλούς, ξένους κυρίως, επισκέπτες αφού 
υπάρχουν εδώ διάσημοι αρχαιολογικοί χώροι. 
Πέραν αυτού, οι αξιόλογες ξενοδοχειακές 
υποδομές στις παραλίες της κάνουν τις 
διακοπές στην Ηλεία προσφιλείς σε Έλληνες 
και ξένους. 
Από τη Σελλασία στο Δρυοδάσος Φολόης 

Ο αργοτουρισμός στην Ηλεία διανθίζεται με πολλά 
αξιοθέατα στα οποία περιλαμβάνονται: η αρχαία 
Ολυμπία (μνημείο Unesco), η αρχαία Ήλιδα, η 
αρχαία Αλίφειρα, οι Βάσσες και ο ναός του 
Επικούριου Απόλλωνα (μνημείο Unesco), η λίμνη 
του Καϊάφα και το δρυοδάσος της Φολόης 
(Κάπελη).“Σε αυτό το μυθικού κάλλους και 

ενδεδυμένο πατρογονικής ιστοριοπλασίας φυσικό σκηνικό” 
Βρεθήκαμε στο Δρυοδάσος Φολόης, στη Γιορτή του Δάσους και του Αγροτουρισμού στην 
ορεινή Ηλεία.  

Πρόκειται για μια ξεχωριστή μικρο-περιφέρεια όπου 
κυριαρχεί το ανάγλυφο του ορεινού όγκου του 
Ερυμάνθου. Ένας τόπος ιδανικός για την ανάπτυξη του 
ορεινού τουρισμού και αγροτουρισμού με μεγάλη 
κτηνοτροφία ελεύθερης βοσκής ένας τόπος στον οποίο 
μπορούν να γίνουν σημαντικές υποδομές στη 
διαχείριση του νερού και στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, καθώς υπάρχουν μεγάλες και διαθέσιμες 
δημόσιες εκτάσεις. 
 

Στην ποικιλιακή σύνθεση του 
Τοπικού Οίνου Λετρίνων 
υπεισέρχεται η βορειοιταλική 
ποικιλία Refosco (καλλιεργείται 
στην περιοχή από το 1870) και η 
Μαυροδάφνη που με το βελούδινο 
άγγιγμά της ολοκληρώνει την 
προσωπικότητα του κρασιού. Με 
λαμπερό κόκκινο χρώμα και 
αρωματικό προφίλ κόκκινων 
φρούτων το κρασί χαρακτηρίζεται 
από σαρκώδη γεύση με διακριτικές 
ταινίες. Ο Τοπικός Οίνος Πισάτιδος 
είναι μονοποικιλιακός και βασίζεται 
στον ορεινό ροδίτη. 
 

Ο αμπελώνας και τα 
κρασιά της Ηλείας. 
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Το Σπίτι στις Δεξαμενές Σουίτες, 
στην Παραλία Κουρούτας, 
Αμαλιάδα 

Χτισμένο στην καρδιά του Χελωνίτη 
κόλπου, με τα νερά του Ιονίου 
πελάγους να το αγγίζουν 
κυριολεκτικά, το σπίτι στις 
δεξαμενές δεσπόζει αγέρωχο από το 
1925 στο τοπίο της κουρουτιανής 

αμμουδιάς.Η ανεπιτήδευτη αρχιτεκτονική του ισορροπεί ανάμεσα στο φυσικό τοπίο και το 
βιομηχανικό παρελθόν του ιστορικού οινοποιείου, αποπνέοντας μια μυστηριώδη αύρα που 
εξάπτει τη φαντασία του επισκέπτη και τον προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι... 
 
Η Ανδρίτσαινα 
Η Ανδρίτσαινα, στα όρια Ηλείας και Αρκαδίας, χτισμένη αμφιθεατρικά σε μια κατάφυτη 
πλαγιά, ιδρύθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά 
χωριά της Πελοποννήσου, το οποίο προσφέρει πολλές επιλογές στους επισκέπτες του.  

Τα ποτάμια Λούσιος, Νέδα και Αλφειός που 
βρίσκονται κοντά στο χωριό αποτελούν ιδανικό 
προορισμό για όσους αγαπούν τον εναλλακτικό 
τουρισμό καθώς πλήθος δραστηριοτήτων όπως 
κυνήγι, καγιάκ, πεζοπορία, mountain bike, και 
διαδρομές 4 x4 λαμβάνουν χώρα. 

 
Παραδοσιακός Ξενώνας και Ταβέρνα 
“Βάκχος”, στην Αρχαία Ολυμπία 

Ο 
ξενώνας διαθέτει 4 δίκλινα,3 τρίκλινα και 2 τετράκλινα στο κεντρικό κτίριο και 2 studio 
απέναντι από το κεντρικό κτίριο που μπορούν να φιλοξενήσουν 4 άτομα, πλήρως εξοπλισμένα 
με ιδιαίτερο χαρακτήρα και μοναδική θέα στο δάσος. Επίσης στη ταβέρνα μπορεί ο επισκέπτης 
να δοκιμάσει τοπικά εδέσματα της περιοχής και όχι μόνο.  
Μονοπάτια που οδηγούν στον περίφημο αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αρχαίας 
Ολυμπίας καθώς και παραπλεύρως από τον Αλφειό Ποταμό βρίσκονται σε απόσταση λίγων 
μέτρων από τον Ξενώνα  

 

Το 
σπίτι στις Δεξαμενές 
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Το αγρόκτημα της θείας Ελένης και του Δημήτρη 
Το αγρόκτημα της θείας Ελένης και του Δημήτρη, είναι μια κατάθεση ψυχής δύο ανθρώπων που 

ζουν και εργάζονται σε αυτό και που 
προσφέρουν απλόχερα τη φιλοξενία και την 
προσωπική φροντίδα τους. 
Το κτήμα είναι κατάφυτο με δέντρα όπως 
λεύκες, βελανιδιές αλλά και οπωροφόρα. 
Υπάρχει "απεριόριστος" χώρος για 
περιπάτους, ενώ τα παιδιά θα λατρέψουν την 
άνευ ορίων επαφή με τη φύση. Η Λήδα το 
υπέροχο θεόρατο, καλοσυνάτο ποιμενικό του 
αγροκτήματος Νεράιδα θα είναι εκεί φίλος και 
φύλακας 

Το αγρόκτημα βρίσκεται κοντά σε πολλούς 
ενδιαφέροντες προορισμούς. Πρώτα απ' όλα το ίδιο το κτήμα προσφέρεται για περιπάτους. Στα 
χωριά Λατζόι, Μηλιές και Χελιδόνι, Κρυονέρι μπορείτε να κάνετε την βόλτα σας, να πιείτε το 
ουζάκι σας και να φάτε. 

 Η Αρχαία Ολυμπία απέχει μόλις 20 χλμ. Τα ποτάμια, τα δάση αλλά ακόμα και οι παραλίες 
βρίσκονται σε ακτίνα δράσης, καθιστώντας το χωριό Νεράιδα κομβικό σημείο για την περιοχή. 

Το φαράγγια της Αρήνης και της Νέδας 
 

Στην ανάδειξη και αξιοποίηση του φαραγγιού της 
Αρήνης καθώς και του νότιου τμήματος- που 
βρίσκεται στα όρια του δήμου Ζαχάρως -του 
φαραγγιού της Νέδας, προχωρά ο δήμος Ζαχάρως 
που συντάσσει σχετική μελέτη με στόχο την 
προσέλκυση περιηγητών και τουριστών και την 
προώθηση και ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην 
περιοχή. 
Στόχος, 
η 
ευκολότε

ρη πρόσβαση στα φαράγγια αλλά και η 
κατάβαση, η τοποθέτηση πινακίδων, η δημιουργία 
μικρών χώρων αναψυχής και ξεκούρασης και η 
διευθέτηση των μονοπατιών που οδηγούν τους 
εξερευνητές σε αυτό το θαύμα της φύσης.  
Τα δύο αυτά φαράγγια, απίστευτης ομορφιάς, με 
πιο διαδεδομένο της Νέδας όπου η ΑΝ.ΟΛ έχει 
εκτελέσει έργα ανάδειξής του κατά μήκος της 
διαδρομής εξερεύνησης και κατάβασής του που 
διευκολύνουν τους επισκέπτες, αποτελούν το 
μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής που 
μπορεί να απογειώσει τον αγροτουρισμό. 
Το Φαράγγι της Αρήνης 
Το Φαράγγι της Αρήνης με μήκος περίπου τα 4 χιλιόμετρα βρίσκεται κοντά στον οικισμό 

Το φαράγγι της 
Αρήνης 
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Σπηλιά και είναι 2 χιλιόμετρα από την Αρήνη. Η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια που ο 
λόφος Κομπόρι σχεδόν εφάπτεται στον απέναντι λόφο της Σπηλιάς και οι δυο δείχνουν να είναι 
σφιχταγκαλιασμένοι. Από το κατασκεύασμα αυτό που φιλοτέχνησε η φύση σχηματίστηκε από 
τα παλιά χρόνια, μάλλον κατά τη γεωλογική περίοδο, μια βαθιά χαράδρα σχεδόν αδιάβατη, 
που θυμίζει στον επισκέπτη το αξιοθαύμαστο φαράγγι της Σαμαριάς. 
Μέσα από τη στενή αυτή χαράδρα περνούν τα νερά του ποταμού Ανίγρου ο οποίος πηγάζει από 
το όρος Μίνθη και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. Από τις μεγάλες βαρυχειμωνιές στο παρελθόν 
και τα άφθονα ορμητικά νερά του ποταμού, σχηματίστηκε στο σημείο εκείνο η Γεράνεια λίμνη, 
σχετικών διαστάσεων και βάθους, στην οποία οι νεολαίες του χωριού στο παρελθόν την είχαν 
βαφτίσει και σχολή κολύμβησης , γιατί σ' αυτην έπαιρναν τα πρώτα μαθήματα και το πρώτο 
βάφτισμα του κολυμβητή. 
Γεράνεια λίμνη 
Γεράνεια την ονόμασαν, γιατί τα νερά της είχαν χρώμα μπλέ σκούρο όπως τα Γεράνεια όρη της 
Κορινθίας. Πάντως , η Γεράνεια δεν παύει να είναι ένα αξιοθαύμαστο κατασκεύασμα της φύσης 
και αξίζει να την επισκεφθεί κανείς. 
Το φαράγγι της Νέδας 

Η Νέδα και η ονομασία της προέρχεται από 
τον ομώνυμο ποταμό που διαρρέει την 
περιοχή και έχει το μοναδικό από την 
αρχαιότητα προνόμιο να φέρει όνομα 
θηλυκού γένους. Η περιοχή του δήμου είναι 
μια εξαιρετικά όμορφη περιοχή. Η Νέδα 
πηγάζει από το όρος Λύκαιο, κοντά στο 
χωριό Πέτρα, στα ορεινά της Μεσσηνίας 
κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Διανύοντας 
μια διαδρομή 32 χιλιομέτρων που αποτελεί 
φυσικό σύνορο των νομών Ηλείας και 
Μεσσηνίας το ποτάμι εκβάλλει στο Ιόνιο 
στη θέση Ελαία, λίγο έξω από την 
Κυπαρισσία. Σε όλο το μήκος του 

φαραγγιού το τοπίο είναι ξεχωριστό με πλούσια βλάστηση, επιβλητικούς βράχους και διαυγή 
νερά. Το φαράγγι είναι γεμάτο πλατάνια, αγριοβελανιδιές, συκιές και πουρνάρια. Οι 
καταρράκτες- συνολικά τρεις, καταλήγουν σε 
μικρές κολυμπήθρες, όπου η διαύγεια και οι 
τυρκουάζ χρωματισμοί του νερού 
εντυπωσιάζουν. 
Οργανώνονται πεζοπορίες όπου το σημείο 
έναρξης το οποίο οριοθετείται από ένα παλιό 
πέτρινο γεφύρι. Στο μονοπάτι υπάρχουν 
πολλές πινακίδες που Α μέσα στο ποτάμι ενώ 
σε ορισμένα σημεία ακόμα και το κολύμπι. Η 
πανίδα κατά μήκος του φαραγγιού είναι άξια 
θαυμασμού, μπορεί να δει κανείς βίδρες, 
πουλιά, ψάρια του γλυκού νερού, νερόφιδα. 
 
Η Λαμπεία ή Δίβρη, 

Η Λαμπεία βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται 
οι τρεις νομοί Αρκαδίας, Ηλείας και Αχαΐας. 
Η Λαμπεία ή Δίβρη είναι ορεινό γραφικό χωριό της 
Ηλείας, παλιό κεφαλοχώρι της ευρύτερης περιοχής, 
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κοντά στα όρια με το νομό Αρκαδίας. Σήμερα αποτελεί έδρα του ομώνυμου Δήμου και έχει 400 
περίπου μόνιμους κατοίκους. Χτισμένη αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 900μ., στις πλαγιές του 
Λάμπειου όρους γοητεύει με τα όμορφα πετρόκτιστα σπίτια της, την πλούσια βλάστηση, τα 
πολλά νερά της και την πανοραμική της θέα. 

 
Ο Αστράς είναι μικρό χωριό του Νομού 
Ηλείας, και σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Καλλικράτης από 1/1/2011 ανήκει στο 
Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Την περίοδο 
1997-2010, βάσει του Σχεδίου 
Καποδίστριας, ανήκε στον πρώην Δήμο 
Λαμπείας ως έδρα του δημοτικού 
διαμερίσματος της πρώην κοινότητας 
Εγγύς του χωριού, και σε χαμηλότερο 

υψόμετρο, βρίσκεται ο οικισμός Καλύβια Αστρά. 

Από τον Αστρά οδηγεί ορεινός, δασικός δρόμος με εκπληκτική θέα στην περιοχή, προς το 
ιστορικό κεφαλοχώρι της Ηλείας και έδρα του ομώνυμου Δήμου Λαμπείας, τη Λάμπεια (ή 
Λαμπεία ή Δίβρη). 

Ορεινή ή Μοστενίτσα, 
Η Ορεινή είναι χωριό του νομού Ηλείας που 
βρίσκεται 76 χιλιόμετρα βορειοανατολικά 
του Πύργου, στις νοτιοανατολικές πλαγιές 
του όρους Λάμπεια και σε υψόμετρο 800 
μέτρων. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο 
Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ παλαιότερα άνηκε 
στον Καποδιστριακό Δήμο Λάμπειας του 
οποίου αποτελούσε και δημοτικό 
διαμέρισμα, μαζί με την Παλιοφυτιά. 
Παλιότερα στο χωριό λειτουργούσε 
Δημοτικό σχολείο και Γυμνάσιο. Σήμερα, αν 
και κατά την απογραφή του 2001 

καταγράφηκαν 189 κάτοικοι, οι μόνιμοι είναι περίπου 70 που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. 
Η παλιότερη ονομασία του χωριού ήταν Μοστενίτσα και μάλλον είχε σλάβικη ρίζα. 
Τοπική Οικονομία 
Ο Δήμος είναι ορεινός και η οικονομία του στηρίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία και λιγότερο 
στην γεωργία. Ο τουριστικός τομέας παρουσιάζει μια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς 
έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή ορισμένα μικρά καταλύματα για την εξυπηρέτηση του ήπιου 
τουρισμού. Ασφαλώς, υπάρχουν περιθώρια και συνθήκες για μεγαλύτερη αξιοποίηση της 
περιοχής στο πλαίσιο του αγροτουρισμού - Οικοτουρισμού. 
Κατά τα άλλα η περιοχή έχει οδικές προσβάσεις καλού επιπέδου εξυπηρέτησης, ενώ στους 
τομείς της αγροτικής και δασικής οδοποιίας υπάρχουν ελλείψεις, οι οποίες βελτιώνονται 
σταδιακά στο επίπεδο της δημοτικής οδοποιίας. 
Τουριστικές υποδομές & δραστηριότητες (έργα) 
Ο Δήμος Λαμπείας διατρέχεται από το εθνικό πεζοπορικό μονοπάτι 31, το οποίο ξεκινά από την 
Πάτρα (όρος Παναχαϊκό) και καταλήγει στην Αρχαία Ολυμπία, αφού διασχίσει τους ορεινούς 
όγκους Ερυμάνθου, Λαμπείας και Φολόης. Πρόκειται για ένα αρκετά γνωστό μονοπάτι, το οποίο 

Αστράς 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πύργος_Ηλείας
http://el.wikipedia.org/wiki/Λάμπεια_όρη
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είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δίνει στον πεζοπόρο τη δυνατότητα να απολαύσει την όμορφη 
διαδρομή χωρίς ενοχλήσεις από διερχόμενα αυτοκίνητα 
Φυσικά και Πολιτιστικά διαθέσιμα (συγκριτικά πλεονεκτήματα) 
Η Λαμπεία είναι φωλιασμένη στα Λάμπεια Όρη, από τα οποία πήρε το όνομά της. Το χωριό 

είναι χτισμένο αμφιθεατρικά σε επτά συνοικίες και 
είναι σήμερα διατηρητέος οικισμός. 
Κάποια εποχή ονομαζόταν και Δίβρη, σλαβικό 
όνομα, που σημαίνει «δροσιά». Το κλίμα της ήταν 
τόσο καλό, που οι γιατροί, μέχρι και τα μέσα του 
20ου αιώνα, σύστηναν την παραμονή στο χωριό ως 
φάρμακο για τις παθήσεις και τονωτικό για τους 
εξασθενημένους οργανισμούς. Το χωριό, εκτός από 
το καλό κλίμα που έχει, φημίζεται για τα άφθονα 
κρυσταλλένια νερά (έχει περίπου 100 πήγες ? 
βρύσες) και τα πανέμορφα αισθητικά δάση από 
έλατα, πουρνάρια και γάβρα. 

Αν λάβουμε υπόψη μας την ύπαρξη του παλαιοβυζαντινού ή βυζαντινού ναού της Αγίας 
Τριάδας (12ος-13ος αι. ή κατά άλλους παλαιοχριστιανικός του 6ου αι.) και τα αλλά 
παραδοσιακά μνημεία, τον ρόλο που διαδραμάτισε 
στον απελευθερωτικό αγώνα επί της 
Τουρκοκρατίας και την ενδιαφέρουσα ιστορική 
διαδρομή της, εικάζουμε ότι πρέπει να ήταν μια 
ακμάζουσα τοπική κοινωνία, από παλαιοτάτων 
χρόνων.  
Επίσης, στο χωριό λειτούργησαν δυο από τα πρώτα 
ελληνικά σχολεία μετά την επανάσταση του 1821, 
Αρρένων και Παρθεναγωγείο, τα οποία στεγάζονται 
τώρα σε δυο νεοκλασικά κτίρια (μοναδικά στην 
Ηλεία) των αρχών του αιώνα, δωρεάς του Ανδρέα 
Συγγρού. 
Η οικονομική ευμάρεια, αλλά κυρίως η θρησκευτική ευλάβεια των κατοίκων της Λαμπείας ήταν 
αιτία να ανεγερθούν στην περιφέρειά της ιεροί ναοί, εξωκλήσια και μονές, όπως ο ναός της 
Αγίας Τριάδος (12ου ?13ου αι), οι μονές άνω και κάτω Δίβρης. Τα θρησκευτικά αυτά μνημεία 
φθάνουν τον εκπληκτικό αριθμό των 100. 
Εντυπωσιακά είναι και αλλά παραδοσιακά κτίσματα φτιαγμένα με πελεκητή πέτρα όπως 
βρύσες, καμπαναριά, γεφύρια, μύλοι ή απλά σπίτια με ιδιαίτερο χρώμα και αξιόλογη τοπική 
αρχιτεκτονική. 
Στο χωριό Ορεινή (Μοστενίτσα), στο νοτιοανατολικό χώρο του Αγίου Ιωάννη, έχουν 
ανακαλυφθεί παλιά ευρήματα όπως ο λαξευτός τάφος σχήματος Γ κεφαλαίου στο οποίο 

αρχαιολόγοι απεφάνθησαν ότι είχαν θάφτει τρεις 
βασιλιάδες της αρχαίας Ψωφίδας. Επίσης, υπάρχουν 
δυο αξιόλογα κτίσματα της φραγκοκρατίας, ο Αγιος 
Γεώργιος και ο ναός των Ταξιαρχών τα οποία 
κτίστηκαν τον 12ο αιώνα. Ο Αγιος Ιωάννης της 
Μοστενίτσας πανηγυρίζει στις 26 Σεπτεμβρίου. 
Ακριβώς απέναντι από το χωριό Αστράς (Νουσά), το 
οποίο αποτελούσε τμήμα της αρχαίας Αζανίας και της 
πόλης - κράτους της αρχαίας Ψωφίδας, βρίσκεται ένα 
Ασκητήριο που είναι λαξευμένο μέσα στο βουνό και 
είναι διώροφο. Το λάξευμα του Ασκητήριου αποδίδεται 
στον Όσιο Μελέτιο γύρω στον 9ο αιώνα. 
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Κοντά στον Δήμο Λαμπείας υπάρχει και ο ποταμός Ερύμανθος όπου είναι κατάλληλος για 
ποτάμια αθλήματα, όπως το canoe-kayak. Επίσης το βουνό του Ερύμανθου προσφέρεται για 
πεζοπορία και ορεινή ποδηλασία αλλά ακόμα και για διαδρομές με 4x4 στα ορεινά μονοπάτια 
Οι Δραστηριότητες στον Αγροτουρισμό 

Ο αγροτουρίστας δεν αναζητά 
τις παθητικές διακοπές. 
Η παραμονή στην ύπαιθρο 
μπορεί να εμπλουτισθεί με 
ποικίλες δραστηριότητες, με τα 
λεγόμενα «σπορ κοντά στη 
φύση» ή «σπορ περιπέτειας». 
Ένα ορμητικό ποτάμι μπορεί να 
είναι μια θαυμάσια ευκαιρία 
για την διοργάνωση 

αθλημάτων όπως το ράφτινγκ ή τα κανώ. Τα περιπατικά μονοπάτια που διασχίζουν περιοχές 
της χώρας, όπως το Ε4 ή Ε9 αφορμή για την διοργάνωση ομάδων πεζοπορίας. Το Trekking, η 
ορειβασία, το ποδήλατο ή η κατάβαση βουνού, η τοξοβολία, η ιππασία όλες οι μορφές 
δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν τον τουρισμό περιπέτειας με την ενεργή συμμετοχή και 
δράση στη φύση, μπορούν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του αγροτουριστικού «πακέτου».  
Ιδιαίτερη θέση όμως κατέχουν στον 
αγροτουρισμό οι δραστηριότητες που 
αξιοποιούν τα πολιτιστικά, θρησκευτικά, 
λαογραφικά, αρχιτεκτονικά, γαστρονομικά 
στοιχεία της περιοχής.  Έτσι η αξιοποίηση 
για την δυνατότητα  επίσκεψης και 
ξενάγησης σε παλιά μοναστήρια, εκκλησίες, 
γεφύρια, οινοποιεία, τυροκομία εργαστήρια 
χειροτεχνίας, η συμμετοχή σε πανηγύρια 
και τοπικές γιορτές, στο μάζεμα της ελιάς ή 
του τρύγου, ακόμα και τα μαθήματα τοπικής 
κουζίνας, όλα μπορούν να προσδώσουν στον Αγροτουρισμό την ξεχωριστή τοπική ταυτότητα 
και να τον αναδείξουν σε μοναδικό προϊόν. 
Στον Αγροτουρισμό είναι σαφές πως αναζητάμε την αυθεντικότητα και την μοναδικότητα σε 
κάθε της μορφή και έκφραση. 
Ο Νομός Ηλείας διαθέτει μια σημαντική και αξιόλογη ποικιλομορφία στα ιδιαίτερα τοπικά 
χαρακτηριστικά, που την κάνουν μια τουριστική περιοχή μοναδική. Βασιζόμενη σε αυτό μπορεί 
να αναδείξει αυτή την πολυμορφία χωρίς λόγο να υιοθετεί αντιγραφές και να ομοιογενοποιεί το 
προϊόν του Αγροτουρισμού. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό που μπορεί να 
δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο μοντέλο Αγροτουρισμού για κάθε περιοχή. Δεν υπάρχει λοιπόν 
κανένας τρόπος να μιμείται αντίστοιχα μοντέλα άλλα ούτε και να εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο 
μοντέλο Αγροτουρισμού σε μια ενιαία κλίμακα. 
Είτε πρόκειται για καταλύματα, είτε για επιχειρήσεις ή για όποιες δραστηριότητες 
Αγροτουρισμού, η διαφορά έγκειται στο να ανακαλύψουμε τα μοναδικά, πρωτότυπα στοιχεία 
της κάθε περιοχής, τους πόρους που κανείς ακόμα δεν έχει αναδείξει ή δεν έχει σκεφθεί να 
αξιοποιήσει. 
 Όσο πιο πρωτότυπα, τόσο καλύτερα αναδεικνύουμε τον Αγροτουρισμό στην ιδιαίτερη και 
ποιοτική μορφή του. 
 Η φαντασία και η έρευνα παίζουν μεγάλη σημασία σ΄ αυτή την προσπάθεια. Η αναβίωση των 
παραδόσεων του τόπου, τα ξεχασμένα έθιμα ή τα μουσικά ακούσματα, οι αρχιτεκτονικές τάσεις, 
οι παλιές τέχνες, τα μνημείο που σκέπασε ο χρόνος, η συμβολή των ηλικιωμένων να θυμηθούν 
παλιές συνήθειες, ιστορίες, ίχνη, μονοπάτια, συνταγές, παρασκευή ποτών. 
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Τα πάντα στον Αγροτουρισμό έχουν σημασία και μόνο οι ντόπιοι μπορούν να τα εντοπίσουν και 
να τα αναδείξουν. Η Περιοχή του Νομού Ηλείας έχει το μοναδικό προνόμιο να διαθέτει 
ανεξάντλητους πόρους που διαφέρουν από χωριό σε χωριό (από περιοχή σε περιοχή), σπάνια 
φυσική ομορφιά, ιστορία, παράδοση, γαστρονομία, αρχιτεκτονική, παραδοσιακές τέχνες, 
μουσική παράδοση, πολιτισμό, θρησκευτικά μνημεία, παραδοσιακούς οικισμούς, βιότοπους, 
υγροβιότοπους, χλωρίδα και πανίδα, θρύλους, παραδόσεις, τοπικές γιορτές, πανηγύρια, 
θάλασσες, δάση, βουνά, μονοπάτια, φαράγγια, όλα σχηματίζουν ένα σπάνιο μωσαϊκό, ένα 
πολύχρωμο καλειδοσκόπιο παραστάσεων, εικόνων και εμπειριών δημιουργώντας έναν τόπο 
ευλογημένο. 
Το πλεονέκτημα είναι πως, η Ελλάδα απ άκρη σ’ άκρη διαφέρει ! 
Είναι μια χώρα με μοναδικότητα και ανομοιογένεια κι αυτό στον Αγροτουρισμό δίνει το 
πλεονέκτημα ανάδειξης αυτής της μοναδικότητας. 
Κίνητρα Αγροτουρισμού 
Οικονομικά κίνητρα 
Τι είναι αυτό που κάνει τους αγρότες να ξεκινούν τουριστικές επιχειρήσεις; Οι κυβερνήσεις 
βλέπουν το αγροτουρισμό ως μια οικονομική φλέβα για τις αγροτικές κοινωνίες. Η βιομηχανία 
του τουρισμού το βλέπει ως ένα τρόπο για να απομακρύνει τους επισκέπτες από τις μεγάλες 
πόλεις. Μα πως το βλέπουν οι αγρότες; Προηγούμενες μελέτες διαφωνούν πάνω στη σχετική 
σημασία του εισοδήματος και των κοινωνικών ευκαιριών. Οι περισσότερες αγροτουριστικές 
επιχειρήσεις είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε οικογενειακά αγροκτήματα. Στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις οι αποφάσεις παίρνονται με βάση τις οικογενειακές σχέσεις, του τρόπου ζωής, της 
ιδιοκτησίας καθώς και με βάση των οικονομικών μεγεθών της ανάπτυξης και του κέρδους. 
Αυτά τα προβλήματα τα συναντάμε και στις οικογενειακές επιχειρήσεις τουρισμού και κατ 
επέκταση αφορούν και τις οικογενειακές επιχειρήσεις αγροτουρισμού.  
Παρά τις οικονομικές πιέσεις προς την κατεύθυνση των μεγάλων εταιρικών ή βιομηχανικών 
αγροκτημάτων, τα οικογενειακά αγροκτήματα συνεχίζουν να υπάρχουν κυρίως λόγω στους 
δεσμούς ανάμεσα στην οικογένεια και τη γη της. Πολύ σημαντικά γι αυτό το λόγο είναι και τα 
προβλήματα που προκύπτουν από τα κληρονομικά θέματα.  
Αυτά συμπεριλαμβάνουν θέματα όπως την ικανότητα της ιδιοκτησίας να υποστηρίζει πολλές 
γενιές ταυτόχρονα, την επιλογή του διαδόχου εάν υπάρχουν πολλά αδέρφια, την σύνταξη των 
παλαιών γενεών, τη μεταφορά του κεφαλαίου στις νεότερες, καθώς και τι μεταφορά του 
ελέγχου της διοίκησης της επιχείρησης. Ο τουρισμός μπορεί να είναι ένας τρόπος ανεύρεσης 
επικουρικού εισοδήματος με σκοπό τη διατήρηση του τρόπου ζωής της οικογένειας. 
Ο αγροτουρισμός παρέχει στου γαιοκτήμονες που αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις ένα 
διαφορετικό τρόπο απόκτησης επιπλέον εισοδήματος. Πολλές ιδιοκτησίες δεν είναι πλέον 
κατάλληλες για αποκλειστική γεωργική παραγωγή. Οι αγρότες προσαρμόστηκαν σε αυτό το 
γεγονός, επεκτείνοντας την καλλιεργήσιμη γη τους, κάνοντας εντονότερη παραγωγή, 
εξειδικεύοντας τα σπαρτά ή τα ζώα τους, πουλώντας γη, δουλεύοντας σε μη αγροτικές 
εργασίες ή διαφοροποιώντας το εισόδημα του αγροκτήματός τους. Ο τουρισμός αποτελεί μια 
τέτοια στρατηγική διαφοροποίησης του εισοδήματος. 
Μερικές αγροτουριστικές επιχειρήσεις διευθύνονται από μετανάστες οι οποίοι τις 
δημιούργησαν με σκοπό να εγκατασταθούν στη χώρα. Οι νέοι αυτοί μετανάστες μεταβάλουν το 
χρόνο μίσθωσης της γης, τη χρήση της καθώς και τις κοινωνικές δομές σε πολλά κράτη. 
Ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική ο αγροτουρισμός χρησιμοποιείται ως τακτική 
για την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών και τη διατήρηση των αγροτικών κοινωνιών 
και τοποθεσιών. 
Κοινωνικά κίνητρα 
Ο αγροτουρισμός μπορεί να έχει επίσης και κοινωνικούς στόχους. Οι αγροτικές οικογένειες 
έχουν μια παράδοση στη φιλοξενία χωρίς να υπολογίζουν τα έσοδα. Για τα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία ο αγροτουρισμός είναι και αυτός ένα στοιχείο του τουρισμού, ένας πόλος έλξης για 
τους ταξιδιώτες της επαρχίας, αλλά αυτός δεν είναι πάντα ο τρόπος που τον αντιλαμβάνονται 
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οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Οι παράγοντες που κινητοποιούν τους ιδιοκτήτες γης να ξεκινήσουν 
τουριστικές επιχειρήσεις έχουν μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία. Αυτές οι νέες 
επιχειρήσεις ξεκινούν άραγε για τα λεφτά ή για τη διασκέδαση; Επιδοτεί τελικά ο τουρισμός 
την γεωργία ή η γεωργία τον τουρισμό; Αυτή είναι μια σημαντική διαφοροποίηση, η οποία 
επηρεάζει την επένδυση χρόνου και πόρων, την ανάμιξη μελών της οικογένειας, την διάθεση 
πρόσληψης εργατικού προσωπικού, ή τη συνεισφορά σε τουριστικές εκστρατείες μάρκετινγκ 
καθώς και την επίδραση σε φορτία, φόρους, τιμές καυσίμων, ή τουριστικής ζήτησης 
Η Σημασία του φύλου στον αγροτουρισμό 
Η σημασία του φύλου στον τουρισμό, αν και δεν υπάρχουν πολλές μελέτες, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί αμελητέα. Ως αγοραστικό κοινό, οι γυναίκες συνήθως διαφοροποιούνται από τους 
άνδρες και αναγνωρίζονται από τους ενασχολούμενους με την αγορά, ως τα άτομα που κατά το 
πλείστον λαμβάνουν τις αποφάσεις όσον αφορά τις διακοπές. 
Έχει επίσης μελετηθεί και η απεικόνιση των γυναικών στις τουριστικές διαφημίσεις και στα 
υλικά προώθησης προϊόντων. Ως βιομηχανία, οι θέσεις εργασίας στον τουρισμό συχνά 
διαχωρίζονται σε ανδρικές και γυναικείες, με πολλές από τις επικοινωνιακές θέσεις όπως η 
οικιακή οικονομία, οι ρεσεψιόν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλα μέρη να θεωρούνται ως 
γυναικείες δουλειές. 
Καθ’ αυτόν τον τρόπο πολλές αξιόλογες αγροτουριστικές δραστηριότητες κατάγονται από 
εργασίες που προσέφεραν συνήθως οι γυναίκες στα αγροκτήματα, όπως: η συντήρηση 
μαρμελάδων και άλλων φαγητών, η δημιουργία οικιακών αντικειμένων όπως κεντήματα και 
καλάθια , και άλλα. Δεδομένων των παραπάνω συνθηκών, είναι λογικό ο παράγοντας φύλο να 
παίζει ρόλο στην αγροτουριστική επιχειρηματικότητα 
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Πλεονεκτήματα και οφέλη 
Ο Αγροτουρισμός επιδιώκει τη δημιουργία θετικών κοινωνικών, πολιτιστικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανταποκρίνεται στην ανάγκη των αγροτών να αποκτήσουν 
συμπληρωματικό εισόδημα απασχολούμενοι με τον τομέα των υπηρεσιών καθώς και στην 
ανάγκη των κατοίκων των αστικών κέντρων να επιστρέψουν στη φύση. 
Ο Αγροτουρισμός αναπτύσσει την τοπική κοινωνία, συμβάλλει στη συνέχεια της παραγωγής 
παραδοσιακών προϊόντων, διατηρεί τέχνες που διαφορετικά θα είχαν εξαφανισθεί, συμβάλλει 
στην αναβίωση εθίμων και παραδοσιακών εκδηλώσεων, στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας των απομονωμένων περιοχών με τα μεγάλα 
αστικά κέντρα, αλλά και προσφέρει  νέες προοπτικές ζωής στους νέους των περιοχών αυτών. 
Μέσω του Αγροτουρισμού προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά, η μοναδικότητα της κάθε 
περιοχής του νομού Ηλείας. 
Ο Αγροτουρισμός προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, 
τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή 
των κατοίκων, την πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον και την 
παράδοση. Δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να έρθει σε επαφή με τη φύση και με τις 
δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει. 
“Για να παραμείνουν στον τόπο τους οι νέοι αγρότες χρειάζεται να μπουν σε μια διαδικασία 
ευκαιριών-κινήτρων και αειφορίας. Όταν ένας νέος αγρότης ενισχύει το εισόδημά του από τον 
αγροτουρισμό σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, έχει 
κάθε λόγο να το προστατέψει. Αναπτύσσει τη δραστηριότητά του χωρίς να καταστρέψει το 
φυσικό πλούτο, ενισχύει την τοπική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη μέσα από 
συλλογικές διαδικασίες και είναι υπεύθυνος πολίτης, μ’ αυτόν τον τρόπο, για το μέλλον της 
περιοχής του’’.  
Γενικότερα ο Αγροτουρισμός συμβάλλει στη(ν): 
 συμπλήρωση και βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος 
 βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας του αγροτικού πληθυσμού 
 συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στον τόπο διαμονής του 
 βελτίωση και διάθεση των τοπικών αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων 
 προστασία του περιβάλλοντος 
 διατήρηση, προβολή κι αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
 βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών 
 ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Τα προβλήματα του αγροτουρισμού στην Ελλάδα και στο Νομό Ηλείας 
Το κύριο πρόβλημα έγκειται στο ότι ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα δεν πληροί τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις ώστε να μεταβεί από τομέα του περιστασιακού εισοδήματος στο τομέα του 
οργανωμένου οικονομικού τουρισμού. 
Η κύρια πηγή των προβλημάτων τους είναι έλλειψη διοικητικής εμπειρίας από τους αγρότες 
που επιλέγουν να ασχοληθούν με τα τουριστικά προγράμματα. Η διοίκηση μιας 
αγροτουριστικής επιχείρησης είναι μία αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, που προαπαιτεί μια εν 
βάθος κατανόηση όχι μόνο της γεωργίας αλλά και του τουρισμού. Η έλλειψη γνώσης , 
εμπειρίας και ικανοτήτων στον τομέα του μάρκετινγκ και της διοίκησης επιχειρήσεων, είναι ένα 
σοβαρό εμπόδιο για την περεταίρω ανάπτυξη και εδραίωση των αγροτουριστικών 
επιχειρήσεων 
Ελάχιστα απέδωσε μέχρι σήμερα το πρόγραμμα αγροτουρισμού στην Ηλεία, ένα από τα 
σημαντικότερα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα μπορούσε να βοηθήσει την τοπική οικονομία – 
ακόμη και την περίοδο κρίσης- και να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας. 
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Συμπεράσματα 
Δυστυχώς όμως αν και η Ηλεία είναι ένας αγροτικός νομός και διαθέτει τις προϋποθέσεις από 
την άποψη της γεωμορφολογίας, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί ούτε σε αυτόν τον τομέα εξ αιτίας 
της αδιαφορίας των πολιτών που ήρθε σαν επακόλουθο μιας χρονίζουσας κακής νοοτροπίας, 
αλλά και των εμποδίων που θέτει το κράτος το οποίο στην ουσία αδιαφορεί στο να βοηθήσει 
αποφασιστικά τέτοιες προσπάθειες. 
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέσω του προγράμματος LEADER χορηγούνται 
ικανοποιητικές επιδοτήσεις για τον αγροτουρισμό αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ωστόσο 
πρέπει να αναφέρουμε ότι για το κράτος η Ηλεία δεν είναι τόπος προτεραιότητας κι αυτό 
φαίνεται. Δεν είναι εύκολη η πρόσβαση και επιπλέον απαιτείται να έχει ο ενδιαφερόμενος 
διατηρητέο αρχοντικό και μεγάλη έκταση. Δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Από την άλλη πλευρά 
οι τράπεζες δεν ενισχύουν. Έχουν κόψει τις χρηματοδοτήσεις. Αυτά και άλλα πολλά σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Ηλείοι είναι μακριά από τη νοοτροπία του επιχειρείν έχουν 
προκαλέσει την απραξία του “προγράμματος αγροτουρισμού”. 
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