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∆ιερευνώντας όψεις και δυναμικές της κοινωνίας της 
υπαίθρου στην εποχή της κρίσης. Πρώτες αποτυπώσεις. 

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ 
Πάντειο Παν/μιο 

ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 
Ακαδημία Αθηνών 

ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

Περίληψη 
Η κρίση στον σύγχρονο αγροτικό χώρο είναι το σύνθετο αποτέλεσμα τόσο της 

κρίσης του παραγωγιστικού γεωργικού μοντέλου και των πρόσφατων 
αναθεωρήσεων της ΚΑΠ όσο και της αλλαγής των σχέσεων μεταξύ αγροτικού και 
αστικού χώρου. Οι σχέσεις αυτές επηρεάζουν διαρκώς, αφενός, τις μορφές και τις 
ευκαιρίες απασχόλησης και εισοδήματος (πολυαπασχόληση, εξωγεωργική 
απασχόληση, επανεγκατάσταση στον αγροτικό χώρο) και αφετέρου τις ταυτότητες 
και τους ρόλους των υποκειμένων. Με άλλα λόγια, οι διαδικασίες και τα φαινόμενα 
από-αγροτοποίησης και υποαπασχόλησης στον αγροτικό χώρο σε συνδυασμό με 
την κρίση της μισθωτής εργασίας και της αυτοαπασχόλησης στα αστικά κέντρα 
δημιουργεί σύνθετα αισθήματα εργασιακής ανασφάλειας και κοινωνικής 
αβεβαιότητας που οδηγούν συνήθως στην αναζήτηση εποχικών ή περιοδικών 
εργασιών στον ένα ή στον άλλο χώρο.  Ένα βασικό ερώτημα έγκειται στο κατά πόσο 
η σύνθετη αυτή δυναμική αφορά την λεγόμενη μετάβαση από την αγροτική κοινωνία 
στην κοινωνία της υπαίθρου ή πρόκειται για μια λιγότερο φανερή αλλά πολύπλευρη 
κοινωνική έκπτωση ή/ και προλεταριοποίηση.  

Τα κύρια σημεία τα οποία θα διερευνηθούν στη  εισήγηση αυτή αφορούν στο πώς 
τα άτομα βιώνουν την κρίση στον αγροτικό χώρο (αγρότες, νεοεισερχόμενοι, 
παλιννοστούντες), ποιά προβλήματα αντιμετωπίζουν και ποιές στρατηγικές 
διαμορφώνουν τόσο στο πλαίσιο της εργασίας και της οικογένειας, όσο και στο 
πλαίσιο των κοινωνικών τους σχέσεων, των  επιλογών και των πολιτισμικών τους 
αναγκών στην ευρύτερη δυναμική της αγροτικής αναδιάρθρωσης. Η συζήτηση θα 
βασισθεί στα ευρήματα μελέτης περιπτώσεων σε επιλεγμένες αγροτικές περιοχές 
στην Ελλάδα (2012-13) στο πλαίσιο ευρύτερων ερευνών του Παντείου 
Πανεπιστημίου (Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής), της 
Ακαδημίας Αθηνών (Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας) και του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών με θέμα τη διερεύνηση των όψεων και των 
επιπτώσεων της κρίσης στον αγροτικό χώρο.  
 
Λέξεις-Κλειδιά 
Κοινωνία της υπαίθρου, οικονομική κρίση, κοινωνικο-πολιτισμικά διακυβεύματα, 
οικογενειακές στρατηγικές 
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1. Εισαγωγή  

Ο αγροτικός χώρος προβάλλεται τα τελευταία χρόνια ως ένας χώρος  

ελκυστικός που συνδυάζει καλύτερο πλαίσιο ζωής και ενδιαφέρουσες 

ευκαιρίες απασχόλησης, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, συγκριτικά με 

την πόλη. Ο μεταβαλλόμενος αυτός χαρακτήρας της αγροτικότητας, που 

εμπερικλείει πλέον πλήθος στοιχείων του αστικού περιβάλλοντος (οικονομικές 

δραστηριότητες, κοινωνική σύνθεση, καταναλωτικά πρότυπα κοκ) έχει 

ασκήσει πολυποίκιλες επιδράσεις έλξης και απώθησης σε πρότυπα 

μετανάστευσης από και προς την ύπαιθρο σε διαφορετικούς χρόνους στο 

πλαίσιο νέων σημασιοδοτήσεων για τον αγροτικό χώρο (Woods 2011). Η 

πρόσφατη οικονομική κρίση ενισχύει το «αγροτικό ιδεώδες» μέσω μιας 

αντίληψης «ανθεκτικότητας» του αγροτικού χώρου σε περιόδους κρίσης, 

όπου η αγροτική κοινότητα και η επανενεργοποίηση κοινωνικών δικτύων 

δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε φθηνή κατοικία και τροφή ενώ 

προσφέρουν θέσεις απασχόλησης στη γεωργία, ιδιαίτερα για τους 

παλιννοστούντες από τα αστικά κέντρα που διαθέτουν πατρογονική 

περιουσία. Έτσι, αν σε μια πρώτη φάση τα φαινόμενα αποαστικοποίησης 

είχαν ως έρεισμα την αναζήτηση καλύτερου πλαισίου ζωής και εργασίας 

(κυρίως στον τριτογενή τομέα) έχοντας έναν σχετικά επιλεκτικό χαρακτήρα, 

πολύ πρόσφατα τα φαινόμενα αυτά φαίνεται να ενισχύονται υπό την πίεση 

της κρίσης, και μάλιστα με την προσδοκία βιοπορισμού από την γεωργία σε 

πιο παραδοσιακές ή σε περισσότερο επιχειρηματικές εκφάνσεις της. Η μέχρι 

πρότινος υποτιμημένη (κοινωνικοπολιτισμικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά) 

γεωργία επανανακαλύπεται για τους πολλαπλούς ευεργετικούς της ρόλους 

και αποκτά ερείσματα στους δημόσιους λόγους (Halfacree 2006 και 2008).  

Ωστόσο, γι’ αυτούς που παρέμειναν στην ύπαιθρο και την γεωργία, κατά 

κύριο ή δευτερεύον επάγγελμα αγρότες, αντιμετωπίζουν την κρίση του 

αποκαλούμενου παραγωγιστικού μοντέλου της γεωργίας και τις συνέπειες 

των σχετικών αναθεωρήσεων της ΚΑΠ, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 

1990 (μείωση του προστατευτισμού στην γεωργία, φιλελευθεροποίηση των 

αγορών), ιδιαίτερα οι ορεινές-μειονεκτικές περιοχές και οι ισχυρά 

επιδοτούμενοι κλάδοι παραγωγής (πχ καπνά). Για τους αγρότες, και δη αυτών 
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που ανήκουν στις προαναφερθείσες ευάλωτες αγροτικές περιοχές και 

παραγωγικές ομάδες, η πρόσφατη οικονομική κρίση (σε όλες της τις 

εκφάνσεις) θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «μια κρίση μέσα στην κρίση», με 

την έννοια ότι αποτελεί γι’ αυτούς γνώριμο πεδίο αδιεξόδων, συγκρούσεων 

παραγωγικών επιλογών και επιβιωτικών στρατηγικών. Η σύνθετη αυτή 

δυναμική της κοινωνίας της υπαίθρου «εν κινήσει» δημιουργεί έναν συνεχή 

επαναπροσδιορισμό των σχέσεων και των ροών ανάμεσα στο αστικό και το 

αγροτικό (μετανάστευση, απασχόληση, εμπορικές ανταλλαγές, κοινωνικές 

σχέσεις). Ανθρωπογεωγραφικές ενότητες, τρόποι παραγωγής, κοινωνικές 

ομάδες, μορφές τεχνογνωσίας, προϊόντα, κλπ. συγκροτήθηκαν λειτούργησαν, 

επιβίωσαν ή μετασχηματίστηκαν (και μετασχηματίζονται) μέσα σε ιδιαίτερες 

συνθήκες τις οποίες φαίνεται σε σημαντικό βαθμό να αγνόησαν οι εκάστοτε 

πολιτικές της ΚΑΠ. Σε κάθε περίπτωση διαμορφώθηκαν και διαμορφώνονται 

νέες ατομικές και συλλογικές στρατηγικές κοινωνικής κινητικότητας καθώς και 

νέες πολιτισμικές προσεγγίσεις και συνάφειες που θέτουν σε αμφισβήτηση 

ομοιογενείς όρους όπως «αγρότης» και  «αγροτική κοινωνία». 

Από την άποψη αυτή τόσο η ακμή και η κρίση της αγροτικής οικονομίας και 

κοινωνίας όσο και η μετάβαση στην λεγόμενη κοινωνία της υπαίθρου 

αποτελούν πολύπλευρα ζητήματα των οποίων οι βασικές όψεις προκειμένου 

να καταγραφούν, να κατανοηθούν και να ερμηνευτούν πρέπει να εντοπισθούν 

σε συγκεκριμένες και σχετικά αντιπροσωπευτικές περιοχές.  

Στην παρούσα εισήγηση διερευνώνται όψεις και δυναμικές της κρίσης και 

στρατηγικές των κοινωνικών υποκειμένων μέσω εμπειρικής έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε σε τρεις αγροτικές περιοχές (∆ήμοι Αγρινίου, Θήβας και 

Αλιβερίου). Τα κύρια σημεία  που διερευνώνται στη  εισήγηση, αφορούν στο 

πώς τα άτομα (αγρότες, παλιννοστούντες, νεοεισερχόμενοι) βιώνουν την 

κρίση στον αγροτικό χώρο, ποιά προβλήματα αντιμετωπίζουν και ποιές 

στρατηγικές διαμορφώνουν τόσο στο πλαίσιο της εργασίας και της 

οικογένειας, όσο και στο πλαίσιο των κοινωνικών τους σχέσεων, των 

παραγωγικών τους επιλογών και των πολιτισμικών τους αναγκών στην 

ευρύτερη δυναμική της αγροτικής αναδιάρθρωσης. 
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2. Η δυναμική της αγροτικής αναδιάρθρωσης σε περίοδο κρίσης: το 
πλαίσιο της ανάλυσης 

Η διερεύνηση των όψεων και δυναμικών της κρίσης στον αγροτικό χώρο δεν 

θα μπορούσε να μην λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής 

οικογενειακής γεωργίας, η οποία παρά τις μικροαγροτικές της δομές, 

εκσυγχρονίστηκε και αποτέλεσε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας κατά 

την «ένδοξο μεταπολεμική τριακονταετία» (διατροφική ασφάλεια, 

συναλλαγματικοί πόροι, υποδομές στην ύπαιθρο, κοκ). Τη δεκαετία του 1980, 

ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας ενισχύθηκε περαιτέρω στο πλαίσιο της ΚΑΠ 

(κυρίως εύφορες πεδινές περιοχές) χωρίς να υποτιμάται, βέβαια, ο 

σημαντικός ρόλος της πολυαπασχόλησης του αγροτικού νοικοκυριού στη 

στήριξη της γεωργικής εκμετάλλευσης. Όμως ο προσανατολισμός 

περισσότερο στην λογική είσπραξης επιδοτήσεων παρά στην αναδιάρθρωση 

και στις επενδύσεις, εκεί όπου η γεωργία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα 

(ποιότητα, εδαφική ταυτότητα, ιδιότυπα αγροδιατροφικά προϊόντα,…), την 

κατέστησε ευάλωτη στον διεθνή ανταγωνισμό και συγκυρίες με όρους όπου 

δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει δεδομένης της στενότητας γεωργικής 

καλλιεργήσιμης γης και των χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών της σε όλα τα 

στάδια παραγωγής (ψηλό κόστος παραγωγής) (Καρανικόλας και Μαρτίνος 

2011). Η αθρόα εισροή εργατικού δυναμικού από χώρες της Βαλκανικής και 

της Ασίας, κατά τη δεκαετία του 1990, επέτρεψαν κατά περίπτωση την 

επιβίωση των παραδοσιακών συστημάτων ή την μεγέθυνση/ εντατικοποίηση 

των συστημάτων παραγωγής σε πεδινές περιοχές (Kasimis 2008). Με άλλα 

λόγια, η ύπαρξη του φθηνού αγρεργατικού δυναμικού παρέτεινε τον 

εφησυχασμό σε μη ανταγωνιστικούς τεχνικοπαραγωγικούς 

προσανατολισμούς σε σχέση με στρατηγικές αναδιάρθρωσης και 

προσαρμογής σε ένα αγρο-εδαφικό πρότυπο (Goussios 2011, Lozano 2013), 

και ενώ η συζήτηση για την ΚΑΠ μετά 2013 είχε ήδη δώσει το νέο στίγμα για 

τις αναπτυξιακές δυνατότητες της μικρής οικογενειακής γεωργίας μέσω της 

ενίσχυσης της εδαφικής ποιότητας, της βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, 

της ανάπτυξης τοπικών αγορών και βραχείων αλυσίδων αγροτροφίμου κλπ 

(Allaire 2011, EC 2010) . 
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Η πρόσφατη οικονομική κρίση ανέδειξε με τον πιο εύγλωττο τρόπο το 

στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε στη χώρα μας τις τελευταίες 

δεκαετίες με πιο χαρακτηριστικό την παραγωγική αναποτελεσματικότητα/ 

αποδιάρθρωση του αγροτικού τομέα (και παρά την αθρόα εισροή 

ευρωπαϊκών χρηματικών πόρων) (Kαρανικόλας και Μαρτίνος 2011). Η 

Ελλάδα χώρα αυτάρκης στα βασικά είδη διατροφής κατά την είσοδο της στην 

ΕΟΚ το 1981, σήμερα παρουσιάζει ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών 

προϊόντων, όπου μεταξύ των εισαγόμενων ειδών προς κάλυψη διατροφικών 

αναγκών αξιοσημείωτες είναι οι εισαγωγές δημητριακών και 

παρασκευασμάτων τους (έλλειμμα ισοζυγίου συνολικά) και οπωροκηπευτικών 

(εμπορικό πλεόνασμα ως τελικός απολογισμός). Ο αγροτικός τομέας σε όλη 

αυτή τη μακρά πορεία της ευρωπαϊκής θεσμικής και χρηματοδοτικής 

υποστήριξης δεν κατάφερε να αυξήσει την προστιθέμενη αξία της παραγωγής 

ούτε στην λογική του παραγωγιστικού μοντέλου (οικονομίες κλίμακας, μείωση 

κόστους) ούτε στο πλαίσιο ενός εναλλακτικού αγροεδαφικού μοντέλου 

(ποιότητα που συνδέεται με τον τόπο παραγωγής). Επιπλέον αυτή η ίδια η 

γεωργική δραστηριότητα αποδυναμώθηκε δραματικά στο επίπεδο των 

τοπικών αγροτικών κοινοτήτων ως επαγγελματική επιλογή και εισοδηματική 

στόχευση, ως τεχνογνωσία και επενδυμένο κοινωνικό κεφάλαιο, ως αξίες και 

συμβολισμοί του καθημερινού βίου.  

Οι λόγοι είναι γνωστοί και καταγεγραμμένοι. Αφορούν στις ανεπάρκειες και 

αδυναμίες τόσο στο θεσμικό πλαίσιο και στις δημόσιες δομές στήριξης των 

αρμόδιων φορέων εθνικών και περιφερειακών (εκπαίδευση κατάρτιση 

αγροτών, γεωργικές εφαρμογές και συμβουλευτική κοκ) όσο και στην 

επαγγελματική και συνδικαλιστική οργάνωση των αγροτών (συνεταιρισμοί, 

σύλλογοι, κοκ)1. Σχετίζονται επίσης με τα συστήματα πολιτικής πατρωνείας, 

την κρατική γραφειοκρατία και του τρόπου εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής 

(Λουλούδης και Μαραβέγιας 1999).  

                                                            

1 Βλ. ενδεικτική βιβλιογραφία Κ.Κριμπάς και Λ.Λουλούδης (επιμ) (2008) και Α.Παπαδόπουλος 
και Κ.Χατζημιχάλης (επιμ) (2008). 
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Παράλληλα, όμως, είδαμε ότι η κρίση ανέδειξε και το συνολικά στρεβλό τρόπο 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας υπέρ του τριτογενούς τομέα. Υπηρεσίες 

και μισθωτή εργασία, κατά προτίμηση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

αποτελούσαν μέχρι πολύ πρόσφατα δέλεαρ εξόδου από την γεωργία και τον 

αγροτικό χώρο, ακόμα και για τις αγροτικές οικογένειες που διέθεταν 

σημαντική γεωργική γη και σύγχρονο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό ικανά να 

εξασφαλίσουν αξιόλογα και συγκρίσιμα -αν όχι υψηλότερα εισοδήματα- στους 

διαδόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με μια ανειδίκευτη θέση 

μισθωτής εργασίας στο αστικό κέντρο. Ο μεταπρατισμός, αποτελεί μια άλλη 

γνώριμη επαγγελματική διέξοδο των νέων της υπαίθρου, ελλείψει άλλων 

ευκαιριών παραγωγικής απασχόλησης και δη στο πεδίο της επιχειρηματικής 

δράσης (Λαμπριανίδης 2004). Η ανάπτυξη των μικρών αγροτικών πόλεων, 

ήδη από τη δεκαετία του 1980, με την εγκατάσταση αγροτών που 

διαχειρίζονται την γεωργική τους εκμετάλλευση από μακρυά, τον 

εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού μεταποιητικού κλάδου, την ανάπτυξη 

του λιανικού εμπορίου χάρη στην υποστηριζόμενη αύξηση των γεωργικών 

εισοδημάτων και κατ’ επέκταση με την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών 

διαμόρφωσε και εμπέδωσε οικογενειακές στρατηγικές προσπορισμού και 

κοινωνικής ανέλιξης στη βάση της πολυαπασχόλησης προσδίδοντας 

βιωσιμότητα στα τοπικά αγροπαραγωγικά συστήματα (Goussios 2011).  

Η κρίση της μισθωτής εργασίας (περικοπές μισθών, συντάξεων και 

επιδομάτων, επισφάλεια εργασιακών σχέσεων και απολύσεις, κοκ) και οι 

αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις σε επιχειρηματικούς και εμπορικούς 

κλάδους αποδομούν όλο το πρότυπο μετασχηματισμού της μεταπολεμικής 

ελληνικής κοινωνίας (αστυφιλία, μισθωτή εργασία, μεταπρατισμός) και 

ενισχύει τις προϋπάρχουσες τάσεις αποαστικοποίησης. Η ΠΑΣΕΓΕΣ σε «μια 

ακροβασία των στατιστικών» αναλύοντας τα πολύ πρόσφατα στατιστικά 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ συνδέει τη μικρή αύξηση του αριθμού των 

απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα κατά τη διετία 2008-2010 (κατά 33.000 

άτομα ή 7%) με φαινόμενα επιστροφής στη γεωργία που σχετίζονται με 

«αυξημένο αριθμό νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας που ξεκινούν από 

τον αγροτικό τομέα, αλλά και με τη μετακίνηση εργαζομένων από άλλους 

τομείς της οικονομίας» (ΠΑΣΕΓΕΣ 2011). Η τοποθέτηση αυτή αναπαράγεται 
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γρήγορα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο στην Ελλάδα και διεθνώς2, 

ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που έγινε για λογαριασμό του 

Οργανισμού ΕΛΓΟ-∆ήμητρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι περισσότεροι των 

ερωτηθέντων (68%) έχoουν σκεφθεί να επιστρέψουν στην επαρχία και δη να 

απασχοληθούν στον τομέα της αγροτικής παραγωγής (48% αυτών)3. Στη 

συνέχεια, όμως, διαπιστώνεται  ότι κατά την περίοδο 2010-2012 (σε πλήρη 

ανάπτυξη δηλαδή των επιπτώσεων της κρίσης) παρατηρείται σημαντικότερη 

αριθμητικά απώλεια θέσεων (58.300), ωστόσο μικρότερη σε σχέση με τους 

λοιπούς τομείς της οικονομίας (όπως π.χ. κατασκευές, μεταποίηση, 

εμπόριο)4. Το μόνο που μπορούμε να εξάγουμε ως συμπέρασμα είναι ότι ο 

αγροτικός χώρος παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα, μένει όμως να 

διερευνηθεί υπό ποιες συνθήκες και με τι τίμημα για τα κοινωνικά υποκείμενα. 

Με άλλα λόγια, αυτοί που παραμένουν επιστρέφουν ή για πρώτη φορά 

εγκαθίστανται στην γεωργία ποιες πραγματικότητες αντιμετωπίζουν 

(εργασιακές, κοινωνικές πολιτισμικές, οικονομικές) στο πλαίσιο του τοπικού; 

ποιες οικονομικές δυνατότητες και επαγγελματικές δεξιότητες διαθέτουν 

(κεφάλαιο, τεχνογνωσία, εμπειρίες, κλπ); Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται 

(θεσμική στήριξη, κοινωνικά δίκτυα, επαγγελματική επανακατάρτιση, κλπ); Και 

τελικά ποια όρια αντιμετωπίζουν σε αυτή τους την προσπάθεια (εκπαιδευτικό 

επίπεδο, κοινωνικές δομές, αγροτική πολιτική, συλλογικά όργανα, 

περιφερειακές πολιτικές υποδοχής, κλπ.); Πρόκειται, δηλαδή, για νέες μορφές 

ανάπτυξης; Αφανείς μορφές προλεταριοποίησης ή άλλες μεταβατικές 

καταστάσεις που αξίζει να διερευνηθούν;  

 

 

                                                            

2 Courrier International, « CRISE • Le retour à la terre, version grecque », διαθέσιμο στο 
http://www.courrierinternational.com/article/2011/04/08/le-retour-a-la-terre-version-grecque , 
τελευταία πρόσβαση 22/5/2013. 
3  AgroNews, «Οι μισοί θέλουν να γίνουν αγρότες σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ- ∆ΗΜΗΤΡΑ», 
διαθέσιμο στο http://www.agronews.gr/business/meletes/arthro/79537/oi-misoi-theloun-na-
ginoun-agrotes-sumfona-me-ton-elgo-dimitra/ , τελευταία πρόσβαση 22/5/2013. 
4 AgroNews, «Παρά το γενικό ‘προσκλητήριο’ μειώθηκε ο αριθμός των αγροτών», διαθέσιμο 
στο http://www.agronews.gr/business/meletes/arthro/93673/para-to-geniko-prosklitirio-
meiothike-o-arithmos-ton-agroton-/ ,  τελευταία πρόσβαση 22/5/2013. 
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3. Επιλογή των περιοχών έρευνας και μεθοδολογία 

Η προκείμενη έρευνα πεδίου εντοπίζεται σε τρεις περιοχές της υπαίθρου και 

συγκεκριμένα στους δήμους Αγρινίου, Θήβας και Αλιβερίου (πρώην 

Καποδιστριακός ∆ήμος Ταμυναίων). Οι εδαφικές αυτές ενότητες δεν 

παραπέμπουν υποχρεωτικά σε αντιπροσωπευτικές αγροτικές περιοχές και 

κοινωνίες της υπαίθρου. Είναι ωστόσο ενδεικτικές τόσο της ετερογένειας των 

αγροπαραγωγικών συστημάτων όσο και της ιδιαιτερότητας του περιεχομένου 

της «κρίσης» και της συνθετότητας της «ανάκαμψης». Το εμπειρικό υλικό της 

παρούσας εργασίας βασίστηκε σε ποιοτικές μεθόδους έρευνας και ειδικότερα 

προέκυψε από ημιδομημένες συνεντεύξεις, λήψεις ιστορικών ζωής και 

εθνογραφική έρευνα στις εν λόγω περιοχές, όπου τα μέλη της ερευνητικής 

ομάδας δραστηριοποιούνται στη βάση μακροχρόνιας και συστηματικής 

επιτόπιας συμμετοχικής παρατήρησης5.  

Ειδικότερα, η ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου χαρακτηρίζεται από τον έντονο 

αγροτικό χαρακτήρα, τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τις εκμεταλλεύσεις 

με μεγάλο τεμαχισμό, και την παραγωγική εξειδίκευση της καλλιέργειας του 

καπνού. Οι παραδοσιακές ποικιλίες του καπνού Μυρωδάτα και Τσεμπέλια 

αποτέλεσαν τη βάση της οικονομικής ευημερίας της περιοχής καθώς και των 

σχέσεων των αγροτών με τα άλλα κοινωνικά στρώματα, το εμπόριο, το 

πιστωτικό και το πολιτικό σύστημα. Η «χρυσή εποχή» στην καλλιέργεια του 

καπνού εντοπίζεται κυρίως στην δεκαετία του 1970 (στήριξη των εισοδημάτων 

των παραγωγών και διασφάλιση της διάθεσης της παραγωγής από το 

κράτος) και την δεκαετία του 1980 (επιδοτήσεις, υψηλά εισοδήματα, άρση των 

περιορισμών ως προς την ποιότητα) με κύριο μοχλό την ένταξη της χώρας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1981). Η αναθεώρηση της ΚΑΠ το 1992, και 

ειδικότερα οι αλλαγές στην Κοινή Οργάνωση της Αγοράς του Καπνού, έθεσαν 

μια σειρά από περιορισμούς στην παραγωγή, τα εμπορικά κριτήρια, τις τιμές, 

τις επιδοτήσεις και τις ποικιλίες του καπνού. Η διευρυνόμενη κρίση του 

                                                            

5 Στην περιορισμένη έκταση της παρούσας εργασίας παρουσιάζουμε τα πρώτα 
αποτελέσματα της προαναφερθείσας ευρύτερης διεπιστημονικής έρευνας, η οποία βρίσκεται 
σε εξέλιξη (ολοκλήρωση φθινόπωρο 2013).  
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καπνού οξύνθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και οδήγησε το 2004 στο 

μέτρο της «πλήρους αποδέσμευσης» και το λεγόμενο «τέλος του καπνού».   

Στην περίπτωση της Βοιωτίας εξετάζεται η πεδινή περιοχή στα όρια των 

∆ήμων Θηβαίων και Τανάγρας, που ακολουθεί το εντατικό μοντέλο γεωργικής 

παραγωγής (μεγάλα κεφάλαια επένδυσης, εκμηχάνιση, υψηλές εισροές σε 

λιπάσματα, φυτοφάρμακα). Η εν λόγω περιοχή χαρακτηρίζεται από μια υψηλή 

γεωργική ανάπτυξη καθώς αποτελεί εδώ και δεκαετίες βασικό τροφοδότη του 

λεκανοπεδίου της Αττικής σε αγροτικά προϊόντα με σημαντικότερα τα 

κηπευτικά, των οποίων οι εκτάσεις αυξάνονται λόγω της υψηλής ζήτησης τους 

από το καταναλωτικό αστικό κέντρο της πρωτεύουσας. Σημαντική πτυχή των 

αυξανόμενων επενδυμένων κεφαλαίων των παραγωγών στην καλλιέργεια 

των κηπευτικών αποτελεί η προσφορά άφθονης και φθηνής εργατικής 

δύναμης των οικονομικών μεταναστών από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 

και έπειτα. Κατά συνέπεια, αρκετοί από τους κοινωνικοοικονομικούς και 

πολιτισμικούς μετασχηματισμούς που εντοπίζονται τα τελευταία χρόνια στην 

ευρύτερη περιοχή, συνδέονται με την εντατικοποίηση των παραγωγικών 

συστημάτων, που οφείλεται αφενός στην εγγύτητα με την πρωτεύουσα και 

αφετέρου στην αξιοποίηση από τους παραγωγούς πολυάριθμης και φθηνής 

εργατικής δύναμης στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής.  

Οι αγροτικές κοινότητες του ∆ήμου Αλιβερίου χαρακτηρίζονται -σε ότι αφορά 

τον πρωτογενή τομέα- από τα εκτατικά συστήματα αγροτικής παραγωγής, 

κυρίως ελαιοκαλλιέργεια και κάποιες περιορισμένες αροτραίες καλλιέργειες 

(σιτηρά, παραγωγή ζωοτροφών σε συνδυασμό με μικρή αιγοπροβατοτροφία) 

και αμπελιών. Η αγροτική παραγωγή κατείχε καθ’ όλη τη μεταπολεμική 

περίοδο δευτερεύουσα σημασία για τα τοπικά νοικοκυριά, δεδομένου ότι οι 

δύο βασικοί πυλώνες της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής, το εργοστάσιο 

παραγωγής ρεύματος της ∆ΕΗ (1953 λειτουργία 2 πρώτων  λιγνιτικών 

μονάδων) και αργότερα του εργοστασίου τσιμέντων ΑΓΕΤ-Ηρακλής (δεκαετία 

του 1980), αποτέλεσαν τη βασική δεξαμενή θέσεων εργασίας συμβάλλοντας 

καθοριστικά στον κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό της όλης αγροτικής 

περιφέρειας και στην ραγδαία ανάπτυξή της. Η πρόσφατη οικονομική κρίση 

(μετά το 2009) και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από την κατάρρευση του 
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κατασκευαστικού κλάδου και της οικοδομικής δραστηριότητας επιταχύνουν τις 

προϋπάρχουσες τάσεις ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων 

(απασχόληση προσωπικού μέσω εργολαβικών επιχειρήσεων) και ανεργίας 

(κρίση αποβιομηχάνισης), ιδιαίτερα για τον νέο ηλικιακά ενεργό πληθυσμό. 

Στις προκείμενες συνθήκες γενικευμένης κρίσης (οικονομικής, κοινωνικής, 

καταναλωτικών προτύπων), η μικρή και απαξιωμένη μέχρι πρότινος 

οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση αποτελεί δυνητικά «καταφύγιο» για τα 

νοικοκυριά που υποφέρουν από την ανεργία και την εργασιακή επισφάλεια, 

στο πλαίσιο μιας στρατηγικής πολυαπασχόλησης των μελών του. 

 

4.  Ευρήματα - ανάλυση 

4.1 Η περίπτωση της περιοχής Αγρινίου 

Στη διάρκεια της κρίσης και ειδικότερα μετά το τέλος του καπνού στο επίπεδο 

των στρατηγικών των ατόμων για την αναζήτηση απασχόλησης και 

εξασφάλισης εισοδήματος διαμορφώθηκαν τρείς βασικές κοινωνικές 

κατηγορίες. Αυτοί που δεν έφυγαν από την αγροτική παραγωγή, αυτοί που 

έφυγαν και επέστρεψαν μετά την κρίση της αστικής απασχόλησης και αυτοί 

που δεν προέρχονται από την περιοχή αλλά αξιοποίησαν κάποια φιλική ή 

οικογενειακή σχέση προκειμένου να εγκατασταθούν στην περιοχή και να 

αντιμετωπίσουν και αυτοί την κρίση της μισθωτής αστικής απασχόλησης.6 

Αυτοί που δεν έφυγαν από τη γεωργία. 

Πρόκειται για τους αγρότες που έμειναν στην περιοχή και αντιμετώπισαν την 

κρίση και το τέλος του καπνού μέσα από το αίσθημα του «αφεντικού»7 και του 

«νοικοκύρη»,8 που παράλληλα αναζητούσε, για τον εαυτό του ή για τα άλλα 

                                                            

6 Εκτεταμένο εμπειρικό ερευνητικό υλικό σχετικά με τις ειδικότερες πλευρές των ανωτέρω 
προσανατολισμών μπορούν να αναζητηθούν στα έργα Ν.Καμπέρης (2007) και Ν.Καμπέρης 
(2006). Περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την καλλιέργεια και την κουλτούρα του καπνού στην 
πρόσφατη περίοδο αλλά και στο παρελθόν μπορούν να αναζητηθούν στα κείμενα των 
Μ.Αγγελή (2007), Ε.Γιαννακοπούλου (2003) και Β.Πατρώνης, (2003).  
7 Το αίσθημα αυτό, αδιαχώριστο από τον οικογενειακό χαρακτήρα της καλλιέργειας του 
καπνού, γίνεται πιο έντονο με βάση την βαρύτητα, ειδικότερα του άνδρα, σε σχέση με το 
εμπορικό σύστημα (έμποροι καπνού), το πιστωτικό σύστημα (δάνεια), και το πολιτκό 
σύστημα (πελατειακές σχέσεις), βλ.σχετικά Μ. Αγγελή (2007). 
8 Η έννοια του «νοικοκύρη», ενώ προϋποθέτει εκείνη του «αφεντικού», αφορά περισσότερο 
την συμβολική βαρύτητα που ασκεί το «όνομα της οικογένειας» και η μακρόχρονη 
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μέλη της οικογένειας, διεξόδους στην γεωργική πολυαπασχόληση και την 

εξω-αγροτική απασχόληση. Ειδικότερα για τους πιο νέους, που αποφάσισαν 

ή αναγκάστηκαν να συνυπάρξουν με τους γονείς τους, η παραμονή στη 

γεωργία αποτέλεσε τον πλέον οικονομικά ασφαλή και κοινωνικά αποδεκτό 

τρόπο για τις εν γένει στρατηγικές της οικογένειας.9  

Ο Π. μας λέει: «Ήξερα ρε παιδί μου ότι έχω δικιά μου δουλειά δηλαδή την 

αισθάνομαι δικιά μου δουλειά εντάξει γιατί βγάζω κάποια χρήματα αρκετά από 

αυτή την δουλειά. Έχω κάποια μεγάλη ποσόστωση (καπνού), ξέρω εγώ 

βγάζω κάποια χρήματα, βάζω εργάτες και αυτά αισθάνομαι αφεντικό. Εντάξει 

γιατί όταν βάζεις εργάτες αισθάνεσαι και αφεντικό» 

Ο Α. αναφέρει την πολυαπασχόληση: «...δεν ήθελα να πως το λένε να φύγω, 

ήθελα να μείνω, το σπίτι μου, τη γεωργία, την οικοδομή, καλά είναι...». 

Κάποιες φορές η πολυαπασχόληση κάνει την παραμονή πιο περιπετειώδη 

διαδικασία. Λέει ο ∆.: «Το καλοκαίρι ασχολούμουνα εδώ στα αγροτικά ή 

πήγαινα με τον πατέρα μου στην οικοδομή. Το χειμώνα πήγαινα κι δούλευα 

στο Αγρίνιο σε ένα φανοποιείο..»  

Συχνά όμως η παραμονή έχει αναγκαστικό χαρακτήρα ο οποίος εντοπίζεται 

άλλοτε στην επιτακτική ανάγκη στήριξης της οικογένειας και της 

εκμετάλλευσης (οικονομική βοήθεια, εξυπηρετήσεις, υπερεργασία, κλπ.) και 

άλλοτε στη δημιουργία κάποιων «οικογενειακών επιχειρήσεων», με έντονα 

πλέγματα αλληλεξαρτήσεων και εμποδίων σε ό,τι αφορά την απαιτούμενη 

ορθολογικοποίηση ή επιχειρηματικότητα.  

«Ο πατέρας μου», λέει ο Χρήστος, «έχει κάνει εγχείρηση καρδιά και δεν 

μπορεί να δουλέψει πλέον. Η μητέρα μου κρατάει τα παιδιά, η μητέρα μου με 

βοηθάει. Στα δύσκολα πηγαίνω εγώ κι η γυναίκα μου. Κοίταξε, να σου πω κάτι,  

                                                                                                                                                                          

τεχνογνωσία στην παραγωγή καπνού καλής ποιότητας. Βλ.σχ. Μ. Αγγελή (2007) και 
Κ.Μπάδα (2003). 
9 Οι στρατηγικές της οικογένειας στην περίπτωση της καλλιέργειας του καπνού εντοπίζονται 
κυρίως στην εκπαίδευση (όποιος δεν «παίρνει τα γράμματα» μένει στον καπνό), την γαμήλια 
αγορά (η επιδίωξη ενός «καλού γάμου» προκειμένου να απομακρυνθεί η κοπέλα «στην πόλη 
με ένα καλό παιδί» και να μείνει ο γιός με μια «εργατική, νοικοκυρεμένη και τίμια γυναίκα»), 
την διαδοχή (να υπάρξουν εγγόνια  και φροντίδα για τους ηλικιωμένους) και την κοινωνική 
αναπαραγωγή (η επιδίωξη της οικονομικής ευημερίας και της κοινωνικής ανόδου). Βλ.σχ. 
Μ.Αγγελή (2007), N.Κaberis και A.Koutsouris (2013). 
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εγώ αν παντρευόμουνα πάλι, θα ήθελα να ζούσα μόνος μου, ξεκάθαρες 

κουβέντες. Γιατί είναι άλλα τα μυαλά των γερόντων, άλλα τα μυαλά τα δικά 

μου». 

Με άλλα λόγια η συνύπαρξη με τους γονείς ενώ σώζει προσωρινά τις 

«ευάλωτες» οικογένειες και εκμεταλλεύσεις, δε δημιουργεί τις 

μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για τις αλλαγές 

και τους γενικότερους μετασχηματισμούς της τοπικής κοινωνίας. 

Αυτοί που έφυγαν και επέστρεψαν 

Πρόκειται για τα άτομα που δοκίμασαν την τύχη τους στα αστικά κέντρα της 

περιοχής (κυρίως Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτος) ή την Αθήνα αλλά τελικά 

δεν απέφυγαν τις καταστάσεις της «προλεταριοποίησης» ή της 

«ελαστικότητας της απασχόλησης». Μετά από κάποιες δοκιμές ή αλλαγές 

εργασίας, η προσδοκία της «δουλειάς στην πόλη» και, στην προέκτασή της, η 

προσδοκία του «αφεντικού» απομακρύνθηκαν με αποτελέσματα άτομα να 

επιστρέψουν αναγκαστικά στην οικογενειακή εκμετάλλευση.  

Μας λέει ο Χ: «..πήγα σε μια κάβα στο Αγρίνιο για δουλειά αλλά εντάξει, δεν 

ήταν πολλά τα λεφτά. Κούραση πολλή και δεν σύμφερνε, δεν έλεγε τίποτα 

Ήταν να πάω και σε κάποιες άλλες δουλειές, δηλαδή σαν οδηγός, αλλά κι εκεί 

δεν πληρώνανε. Σου έδιναν κάτι λίγα, δηλαδή, τα μισά τα χάλαγες».  

∆ύσκολη είναι η πορεία και του Γ: «Πήγα στην Αθήνα σε μαγαζί με οικοδομικά 

μηχανήματα αλλά ήταν κουραστική δουλειά, ωράρια, πολλές ώρες. Μετά πήγα 

και δούλεψα στην Κω σε αλουμίνια. Έκλεισε το μαγαζί κει που δούλευα. Έτσι 

γύρισα πίσω γιατί νόμιζα ότι θα είναι καλύτερα τα πράματα»  

Ανάλογο είναι και το εργασιακό οδοιπορικό του Α: «∆ούλευα Αθήνα σε 

κατεψυγμένα προϊόντα,  καναδυό χρόνια ... Ξεφόρτωνα σε ψυγείο, σε 

κατεψυγμένα, ψάρια και γαλέο και τέτοια.... μετά πήγα αλλού σε κάτι 

οικοδομές, μετά σε κάτι έργα στο Καρπενήσι, κάτι τοιχία και τέτοια πράγματα. 

Μετά γύρισα πίσω».   

Τα ανωτέρω οδοιπορικά της φυγής, της δοκιμής, της εργασιακής ανασφάλειας 

και της επιστροφής στην οικογενειακή εκμετάλλευση δείχνουν ότι οι αγρότες 

που έφυγαν για λίγο εξασφαλίζονται από την ανεργία, ή τις προλεταριακές 
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θέσεις της μισθωτής εργασίας κι έπειτα  αναγκαστικά επιστρέφουν στην 

οικογενειακή εκμετάλλευση, η οποία δεν είναι πάντα βιώσιμη, και κυρίως οι 

ίδιοι δεν είναι ικανοί να την αναπτύξουν ή να την ενσωματώσουν στις νέες 

μορφές απασχόλησης.  

Αυτοί που εγκαταστάθηκαν χωρίς να προέρχονται από την περιοχή. 

Η κρίση στις μισθωτές εργασίες της πόλης και ειδικότερα σε αυτές που είχαν 

σχέση με την οικοδομή (ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωματιστές, κλπ),  τις 

επισκευές (συνεργεία αυτοκινήτων, εταιρείες ανταλλακτικών, κλπ) και το 

μικροεμπόριο (mini market, ένδυση, διατροφή, κλπ) οδήγησε στην ανεργία και 

την υποαπασχόληση σημαντικό αριθμό όχι μόνο εργαζομένων σε επισφαλείς 

ή ανειδίκευτες θέσεις αλλά και «αφεντικών» ή ατόμων με «καλή θέση». Τα 

άτομα αυτά συνήθως ήταν  «άνθρωποι της πόλης» δηλαδή δεν είχαν 

κοινωνική προέλευση από την επαρχία, δεν είχαν «αγροτικά συμφέροντα», 

δεν γνώριζαν τις αγροτικές εργασίες και, το κυριότερο, δεν πίστευαν ότι 

κάποια στιγμή η τύχη τους θα τους ανάγκαζε να ασχοληθούν με τη γεωργία. 

Ωστόσο κάτω από την πίεση μεγάλων αναγκών (δάνεια, ενοίκιο, παιδιά, 

πάγια άλλα έξοδα, κλπ) τα άτομα αυτά ακολούθησαν γνωστούς (φίλοι, 

συνάδελφοι, γνωστοί, κλπ) ή συγγενείς (κυρίως από την πλευρά των γονιών ή 

της συζύγου) και έφτασαν στην επαρχία προσπαθώντας να κάνουν μια 

καινούργια αρχή. Οι  λεγόμενοι «νεοεισερχόμενοι στη γεωργία» με γνώσεις, 

γη και τεχνολογία που δεν κατείχαν και έπρεπε να αποκτήσουν ανέπτυξαν τις 

δικές τους στρατηγικές ή τεχνογνωσίες της επιβίωσης. 

Ο Γ. δεν είχε, όπως έλεγε, για τον εαυτό και τα παιδιά του «καμία σχέση με 

την επαρχία, μόνο στην τηλεόραση και στις διακοπές». Μετά από 25 χρόνια 

δουλειά σε ένα μεγάλο συνεργείο με εξειδίκευση στις εξατμίσεις είχε μια «καλή 

δουλειά» και θέλησε, «όπως κάνει ο καθένας που έχει παιδιά», να αγοράσει 

ένα αρκετά μεγάλο σπίτι με δάνειο. «Τα λεφτά, λέει, έφταναν, οι τράπεζες 

έδιναν, τα παιδιά μεγάλωναν, και εμφανίστηκε και μια ευκαιρία». Μετά από 2 

χρόνια, καθώς η κρίση στο γενικότερο κύκλο εργασιών σχετικά με το 

αυτοκίνητο οξύνθηκε, το συνεργείο άρχισε απολύσεις και στο τέλος έκλεισε. Ο 

Γ. βρέθηκε χωρίς δουλειά, χωρίς άλλες γνώσεις πέρα από το αυτοκίνητο και 

ειδικότερα τις εξατμίσεις, με ένα μεγάλο δάνειο, με το ενοίκιο, τα έξοδα των 
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παιδιών για φροντιστήρια, κ.λπ. Η γυναίκα του καταγόταν από ένα χωριό της 

περιοχής έρευνας με το οποίο μετά τη φυγή της διατήρησε περιορισμένες 

σχέσεις. Από την άλλη η οικογένεια προέλευσης δεν διέθετε σημαντική ή 

εύφορη γη, κάποιο άνετο σπίτι ή αξιοποιήσιμη γεωργική τεχνολογία. Ο Γ. 

εγκαταστάθηκε στο χωριό της γυναίκας του, έμεινε στο ίδιο μικρό σπίτι με την 

πολύ ηλικιωμένη πεθερά του, άρχισε να αναζητά «μεροκάματα» όπου υπήρχε 

κάποια ανάγκη (συλλογή ελιάς, κόψιμο ξύλων, καθάρισμα χωραφιών, 

επισκευές σπιτιών, ελαιοχρωματισμοί, κλπ) και παράλληλα σκεφτόταν τα 

παιδιά του που μέσα στο κλίμα αυτό «δεν θα είχαν το μυαλό τους στις 

εξετάσεις, αλλά πώς και αυτά θα τη βολέψουν». 

Μιλήσαμε μαζί του αρκετές φορές. Παρά τον ρεαλισμό του σχετικά με τα αίτια 

της οικονομικής κρίσης, παρά την αυτοκριτική του σχετικά με την αφέλειά του 

να πεισθεί από τις τράπεζες αλλά και να θεωρήσει την θέση του 

«απαραίτητη» για την εταιρεία και παρά την τωρινή του προσπάθεια να 

επιβιώσει, ο Γ. διατρέχεται συχνά από έναν σκεπτικισμό, μια αδράνεια, 

κάποιες αμφιθυμίες και μια γενικότερη  προσωπική οδύνη. Του είναι δύσκολο, 

λέει, να ζήσει σε ένα περιβάλλον που η ιστορία του, η πορεία του, οι γνώσεις, 

οι εμπειρίες και οι έγνοιές του δεν έχουν κανένα νόημα:  «Κανείς δεν με ξέρει, 

κανείς δεν ξέρει τι έκανα, τι μάστορας ήμουνα, πόσου έξω διηύθυνα …όλοι στο 

καφενείο λένε τα δικά τους, στο σπίτι τα δικά τους, στο δρόμο τα  δικά τους κι 

εγώ ένας ξένος, ο άνδρας της τάδε …ο γαμπρός της τάδε, …αυτός που ήρθε 

και μένει εκεί, αυτός που ήρθε από την  Αθήνα… Πως βρέθηκα εγώ εδώ…» 

Συνοψίζοντας, οι ατομικές ή συλλογικές τεχνογνωσίες της επιβίωσης μέσα 

στην κρίση ή οι στρατηγικές ανάκαμψης, αυτών που μένουν, αυτών που 

επιστρέφουν και αυτών που καταφθάνουν στον αγροτικό χώρο, 

επιβαρύνονται, σε σχέση με το παρελθόν, από την έλλειψη του καπνού 

(απασχόληση, εισόδημα, ταυτότητες), την μείωση της τοπικής αστικής 

απασχόλησης (οικοδομές, εμπόριο, μεταποίηση), την  αδυναμία εσωτερικής ή 

εξωτερικής μετανάστευσης (εμβάσματα, κλπ) και την απουσία του κρατικού 

προστατευτισμού (δάνεια, επιδοτήσεις κλπ). Από την άποψη αυτή το κρίσιμο 

στοιχείο δεν είναι μόνο η οικονομική ή παραγωγική διάσταση της κρίσης και 

της ανάκαμψης  αλλά η διαπίστωση ότι η  περιοχή έρευνας, αντικειμενικά και 
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υποκειμενικά, «αποαγροτοποιείται», δηλαδή ζει με βάση εισοδήματα, ανάγκες 

και προσδοκίες που δεν προέρχονται από την αγροτική εργασία.  

 

4.2 Η περίπτωση της περιοχής Θηβών  

 Η δυναμική των κοινωνικο-πολιτισμικών σχέσεων και του παραγωγικού 
προτύπου (1970-1990)  

Η ένταξη της παραγωγικής δομής της περιοχής στην τροχιά μιας ευρύτερης 

και υπερτοπικής αγοράς αγροτικών προϊόντων πραγματοποιήθηκε αρχές της 

δεκαετίας του 1970, μέσω της υιοθέτησης μιας νέας καλλιέργειας, του 

καρότου. Η αξία της συγκεκριμένης καλλιέργειας αρθρώνεται στη βάση 

ορισμένων κοινωνικο-πολιτισμικών και οικονομικών παραμέτρων. Εν 

πρώτοις, αποτέλεσε για εκείνα τα χρόνια την μεγαλύτερη παραγωγική 

αναδιάρθρωση σηματοδοτώντας το πέρασμα από εκτατικές καλλιέργειες σε 

εντατικά παραγωγικά συστήματα διευρύνοντας τον εμπορευματικό χαρακτήρα 

και την εξειδίκευση της παραγωγής. Παράλληλα, η παραγωγική επιτυχία του 

καρότου επέφερε κοινωνικές ανασυνθέσεις και μετασχηματισμούς καθώς 

εισάγεται από αγρότες των οποίων το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ 

παρέπεμπε σε μικρής παραγωγικής δυναμικότητας καλλιεργητές που 

κινούνταν στα όρια μιας επιβιωτικής γεωργίας. Ένας από εκείνους τους 

παραγωγούς αναφέρεται στα κίνητρα επιλογής της συγκεκριμένης 

καλλιέργειας:  

«Οι πεινασμένοι πήγαμε παραέξω και όχι ο μεγαλοαγρότης των 500 στρ. Όταν 

δεν πεινάς, δεν ρισκάρεις».  

Εξαιτίας της ζήτησης του προϊόντος, προκύπτουν σημαντικά κέρδη για τους 

παραγωγούς που επενδύονται σε σύμβολα κοινωνικής και παραγωγικής 

καταξίωσης στο πλαίσιο του τοπικού, (σπίτια αστικού τύπου, αυτοκίνητα, 

αγορά χωραφιών, σύγχρονα τρακτέρ, συσκευαστήρια καρότου, εποχική 

απασχόληση ημεδαπών αγρεργατών από τις γύρω ορεινές κοινότητες). Με 

λίγα λόγια υιοθετείται από τους μικρούς καλλιεργητές, που κινούνταν στο όριο 

της επιβίωσης, ένα νέο καταναλωτικό-παραγωγικό πρότυπο που οδηγεί για 

πρώτη φορά στην συγκρότηση μιας νέας ταυτότητας, ανατρέποντας την 
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εδραιωμένη μέχρι τότε άποψη, πως μόνο οι μεγαλοκτηματίες είχαν το 

προνόμιο να επενδύουν σε υλικά αγαθά και να υιοθετούν καταναλωτικά 

πρότυπα υψηλού κοινωνικού γοήτρου και κατ’ επέκταση ν’ απολαμβάνουν 

την αντίστοιχη κοινωνική καταξίωση και αναγνώριση.  

Η νέα αυτή, διακριτή κοινωνική υπόσταση των μικροκαλλιεργητών και κυρίως 

η πρόσβασή τους σε σύμβολα οικονομικής και κοινωνικής δύναμης 

προκάλεσε μια πρωτόγνωρη κοινωνικο-πολιτισμική ανακατάταξη στη τοπική 

κλίμακα της κοινωνικής ιεράρχησης καθώς, διαμόρφωσε σε συνειδησιακό 

επίπεδο στους κατοίκους της περιοχής, μια διαφορετική αντίληψη για το ποιος 

είναι ο «μεγάλος» και ποιος ο «μικρός» παραγωγός. Κατά συνέπεια η 

εισαγωγή της νέας καλλιέργειας, και η παραγωγική της επιτυχία ήρθε να 

ταυτιστεί με την συγκρότηση μιας νέας ταυτότητας για τους 

μικροκαλλιεργητές, αυτή του εργοδότη και του πετυχημένου10. 

 

Ενίσχυση της παραγωγικής υπόστασης και διαμόρφωση μιας νέας 
ταυτότητας (1990-2009) 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην περιοχή, από το 1990 και έπειτα, συνδέονται 

με την εμφάνιση εκατοντάδων αλλοδαπών αγρεργατών που απασχολούνται 

ως φθηνή και παντός καιρού εργατική δύναμη στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 

Η προσφορά της εργατικής δύναμης των μεταναστών καθόρισε σε σημαντικό 

βαθμό τις καλλιεργητικές επιλογές των περισσότερων παραγωγών στην 

επεκτείνοντας την παραγωγική τους δράση σε νέες ανταγωνιστικές 

καλλιέργειες. Συνέπεια αυτών των αλλαγών, ήταν η επέκταση των 

δραστηριοτήτων και σε άλλα είδη κηπευτικών με σημαντική αύξηση 

καλλιεργήσιμων στρεμμάτων, επέκταση στο χονδρεμπόριο και νέες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως υπερτοπικές επαγγελματικές 

συμφωνίες με σούπερ μάρκετ, μεταπαραγωγικές υποδομές, εγκαινιάζοντας το 

πέρασμα προς μια καπιταλιστικού τύπου επιχείρηση των οικογενειακών 

εκμεταλλεύσεων και εντάσσοντας την περιοχή στα ευρύτερα συστήματα του 

αγρο-βιομηχανικού συμπλέγματος. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται μια νέα, 
                                                            

10 Σχετική συζήτηση για τις διαδικασίες υπέρβασης της απλής γεωργικής ιδιότητας και του 
αντίστοιχου επιτεύγματος της πετυχημένης παραγωγικής δράσης, βλ. ενδεικτικά στα κείμενα 
των T.Marsden (1999) και Fuller (1990).           
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«ισχυρή» και πολλά υποσχόμενη «μεσαίας δυναμικότητας» κατηγορίας 

αγροτών, απόγονοι και συνεχιστές της προηγούμενης γενιάς των καινοτόμων-

μικροκαλλιεργητών. Η εμφάνιση στο προσκήνιο αυτής της κατηγορίας έρχεται 

να φωτίσει έναν νέο μετασχηματισμό της ταυτότητας μέσα από το πέρασμα 

από τον απλό αγρότη – καλλιεργητή στον επιχειρηματία-έμπορο-εργοδότη 

που απασχολεί στην αγροτική του εκμετάλλευση δεκάδες αλλοδαπούς 

εργάτες11. Παράλληλα, ενισχύεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους 

παραγωγούς που επενδύουν σε σύγχρονες κατοικίες, σε αύξηση 

στρεμματικών εκτάσεων, σε ακριβά αυτοκίνητα και επαγγελματικά 4Χ4, και 

επεκτείνεται σε άλλα πεδία κατανάλωσης, ιδιαίτερης συμβολικής αξίας για το 

τοπικό πολιτισμικό γίγνεσθαι12, όπως αγορά οικοσκευών από μαγαζιά των 

βορείων προαστίων, επιπλώσεις κατοικιών καθ’ υπόδειξη διακοσμητών, 

επισκέψεις σε καζίνο και διασκεδάσεις σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας ενίοτε 

με τη συνοδεία καλλίγραμμων αλλοδαπών γυναικών. Ένας επιχειρηματίας- 

εργοδότης οφείλει να έχει τη δύναμη να υπερασπίζει το κοινωνικό του προφίλ 

και την παραγωγική του υπόσταση όχι μόνο στο καφενείο, στα χωράφια και 

στην πλατεία του χωριού αλλά και σε υπερτοπικά γεωγραφικά σύνολα ή με 

άλλα λόγια και σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο εκείνης της κατηγορίας 

παραγωγών:  

«Πρέπει να έχεις τα κότσια ν’ απαντάς στις προκλήσεις και να είσαι μπροστά 

από τους άλλους παντού και πάντα». 

 Η δυναμική του σήμερα. Γεωργική κρίση ή κρίση ταυτότητας;  

Ένας σημαντικός αριθμός αγροτών της περιοχής, διένυσε τα τελευταία χρόνια 

μια πορεία παραγωγικής εξέλιξης που τους επέτρεψε αφενός να 

μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, να εκσυγχρονίσουν την αγροτική τους 
                                                            

11Αναφορικά με τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις ανθρώπινες εμπειρίες και 
κοινωνικές δράσεις σε συνδυασμό με τις ευρύτερες (τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες) 
κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές παραμέτρους και του ρόλου που διαδραματίζουν αυτές 
οι διαδικασίες στην συγκρότηση των ταυτοτήτων βλ. σχετικά, ∆.Γκέφου-Μαδιανού (2003), 
Ε.Παπαταξιαρχης (1996), A.Giddens (1991:52). Ειδικά για την πολιτισμική διάσταση του 
μετασχηματισμό της ταυτότητας των αγροτών από απλούς καλλιεργητές σε αφεντικά, βλ. 
Μ.Πέτρου (2008).    
12 Σχετικά με την αξία που προσλαμβάνει η κατανάλωση υλικών αγαθών μέσα από την 
συμβολική και κοινωνική τους χρήση βλ. Σ. ∆ημητρίου–Κοτσώνη (2003), καθώς επίσης και 
P.Bourdieu (2002) αναφορικά με την αξία του συμβολικού κεφαλαίου στη διαμόρφωση 
συσχετισμών δύναμης, εξουσίας και ταυτοτήτων.   
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εκμετάλλευση, να επεκταθούν σε υπερτοπικά εμπορικά δίκτυα, να 

μετατραπούν σε δυναμικούς επιχειρηματίες και αφετέρου να ανέλθουν στην 

τοπική κλίμακα της κοινωνικοοικονομικής ιεράρχησης, επενδύοντας σε 

καταναλωτικά αγαθά συγκρινόμενα με αυτά των μεγαλοκτηματιών, 

(αυτοκίνητα, σπίτια, οικοσκευές, διασκέδαση, κλπ.) ανατρέποντας την επί 

χρόνια στερεοτυπική αντίληψη του πετυχημένου με βάση την μεγάλη 

στρεμματική ιδιοκτησία (Petrou 2012). Σήμερα, αρκετοί από τους αγρότες που 

υιοθέτησαν αυτό το μοντέλο βρίσκονται στα πρόθυρα ενός παραγωγικού και 

οικονομικού αδιεξόδου. Πράγματι, με την οικονομική κρίση παρούσα τα 

τελευταία δύο χρόνια, διαφαίνεται στην περιοχή για πρώτη φορά η 

διαμόρφωση ενός προβληματισμού για τον επαναπροσδιορισμό, ενός 

συγκεκριμένου παραγωγικού προτύπου εντός της ίδιας της γεωργίας.  

Ειδικότερα, εκείνη η κατηγορία αγροτών που συγκρότησαν τα προηγούμενα 

χρόνια μια δυναμική και πολλά υποσχόμενη «μεσαία κατηγορία» παραγωγών 

με σημαντικά παραγωγικά και επιχειρηματικά επιτεύγματα, θα περίμενε κανείς 

ν’ ανταποκριθεί και ν’ αντέξει με επιτυχία στην οικονομική κρίση. Παρόλα 

αυτά, φαίνεται να είναι η πρώτη που έρχεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο 

κλυδωνισμού της και ανατροπής του παραγωγικού και καταναλωτικού 

μοντέλου που μέχρι πρόσφατα υιοθετούσε, καθώς δεν βάλλεται από την 

έλλειψη δουλειάς, αλλά από ένα αρθρωμένο συνδυασμό 

κοινωνικοοικονομικών και πολιτισμικών παραγόντων, όπως η 

χρηματοπιστωτική στενότητα από τράπεζες και ιδιωτικές εταιρείες 

αγροεφοδίων, που έπαψαν να πωλούν με πίστωση. Βάλλεται επίσης και από 

την υποχρέωση στο κοινωνικό φαίνεσθαι, καθώς μέχρι χθες ήταν τα πρότυπα 

της παραγωγικής και επιχειρηματικής επιτυχίας. Όπως πολύ χαρακτηριστικά 

λένε:  

«∆εν έχουμε πρόβλημα διάθεσης των προϊόντων αλλά πρόβλημα εφοδιασμού, 

ρευστότητας και καθυστέρησης πληρωμών. Ε, ορισμένοι από εμάς το 

παράκαναν και ανοίχτηκαν πέρα από εκεί που μπορούσαν να πατήσουν. 

Επειδή το φασολάκι έτυχε να έχει τιμή, έβαζε κάποιος 200 στρέμματα και 

ακολουθούσε ο άλλος με 300. Σήμερα, είναι φεσωμένοι σε τράπεζες, 

εμπόρους και η κατάσταση δυσκολεύει.»  
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Οι χρόνιες πρακτικές επέκτασης σε καλλιέργειες μεγάλης στρεμματικής 

έκτασης συχνά, με βάση όχι τον οικονομικό ορθολογισμό αλλά το ευκαιριακό 

κέρδος και την υποχρέωση ανταπόκρισης στον τοπικό ανταγωνισμό, η 

έμφαση σε επιδεικτική κατανάλωση για ενίσχυση της αυτοεικόνας μέσα από 

επένδυση σε συγκεκριμένα καταναλωτικά πρότυπα, ο περιορισμός των 

δανειοδοτήσεων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η παύση πιστωτικής 

διευκόλυνσης από εταιρείες εφοδίων έρχονται να κλονίσουν και ενίοτε ν’ 

ανατρέψουν στο τοπικό κοινωνικο-πολιτισμικό γίγνεσθαι την μέχρι πρόσφατα 

αποκτηθείσα και κυρίαρχη ταυτότητα του επιχειρηματία αφεντικού με την 

οποία είχαν εν πολλοίς φετιχοποιηθεί. Κοντολογίς, η σημερινή τους 

παραγωγική δυναμική μπορεί να τους επιτρέπει να βιοποριστούν, όχι όμως 

και να υποστηρίξει το μέχρι πρότινος κυρίαρχο παραγωγικό και καταναλωτικό 

πρότυπο του οποίου ήταν εκφραστές, όπου μέσω αυτού, απολάμβαναν 

δύναμη και γόητρο στο πλαίσιο της καθημερινής κοινωνικής πραγματικότητας.  

Από την άλλη, μικρότερης δυναμικότητας παραγωγοί που εξειδικεύονται στο 

εμπόριο λαϊκών αγορών, δείχνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην κρίση 

εξαιτίας λιγότερων καλλιεργήσιμων στρεμμάτων (χαμηλότερα κοστολόγια), 

απορρόφηση όλου του προϊόντος στην αγορά (και της φύρας), περιορισμένη 

απασχόληση μεταναστών και απασχόληση μελών της οικογένειας στην 

εκμετάλλευση. Ένας παραγωγός που δραστηριοποιείται στις λαϊκές 

επισημαίνει:  

«Ξέρω τι ζητάει η αγορά αφού είμαι καθημερινά με καταναλωτές. Έτσι 

κανονίζω τι και πόσο θα καλλιεργήσω. Απασχολώ έναν μετανάστη στον πάγκο 

και άλλον έναν στο χωράφι και εργάζομαι εγώ με την γυναίκα μου και το γιό 

μου. Το προϊόν φεύγει όλο, όπως οι ντομάτες που ο αφρός πάει για σαλάτα 

και οι δεύτερες στην μισή τιμή για πολτό. Παίρνω ζεστό χρήμα. Οι μεγάλοι δεν 

τα καταλαβαίνουν αυτά και το παίζουν επιχειρηματίες. Επειδή το καρότο έτυχε 

να έχει τιμή βάζουν μονοκρότο όλοι από 200 στρέμματα και τους φεσώνουνε 

οι έμποροι που τους δίνουν χρήματα μετά έξι μήνες. Άσε που μπορεί να μην 

τους αρέσει το προϊόν και διαλέγοντας ν’ αφήσουν την μισή παραγωγή στο 

χωράφι. Κατά τ’ άλλα το παίζουν επιχειρηματίες».    
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Ωστόσο, η καλύτερη ανταπόκριση των μικρών καλλιεργητών στην οικονομική 

κρίση δεν συνοδεύεται από μια αντίστοιχη κοινωνική καταξίωση στο τοπικό 

γίγνεσθαι, παρόλο που οι λαϊκατζήδες (κατά τον εντόπιο λόγο) έχουν να 

επιδείξουν σημαντικά οικονομικά και υλικά επιτεύγματα (σπίτια, αυτοκίνητα, 

αγορά χωραφιών λίγων έστω στρεμμάτων αλλά εν μέσω κρίσης, κλπ.,). Η 

ενασχόληση με τις λαϊκές και ειδικότερα ο πάγκος της λαϊκής καταγράφεται με 

αρνητικούς συνειρμούς στη συνείδηση των περισσότερων κατοίκων μιας και 

εμπεριέχει ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό νόημα μέσα από την αξιοδότησή του ως 

κοινωνικά απαξιωμένη και μειωτική παραγωγική δραστηριότητα. Η μικρή 

στρεμματική έκταση, ο περιορισμένος αριθμός απασχολούμενων 

μεταναστών, η εμφάνιση μελών της οικογένειας στο χωράφι την ώρα που 

υπάρχουν οι μετανάστες για όλες τις δουλειές και ειδικά ο πάγκος της λαϊκής, 

για αρκετούς από τους παραγωγούς ταυτίζονται με μια υποδεέστερη 

παραγωγική δυναμική και με την παράκληση προς τους καταναλωτές για 

αγορά του προϊόντος. ∆εν συνάδουν, με άλλα λόγια αυτές οι πρακτικές με την 

κυρίαρχη επιχειρηματική-παραγωγική ταυτότητα που έχει διαμορφωθεί τα 

τελευταία χρόνια στην κοινότητα. ∆εν είναι λίγες μάλιστα οι φορές που τους 

λαϊκατζήδες οι υπόλοιποι παραγωγοί τους αντιμετωπίζουν περιπαιχτικά με 

καυστικά υπονοούμενα: 

«Βγάλατε τα κολοκυθάκια βόλτα;»  

«Ρε παιδιά που τα πάτε τα χόρτα;».  

Θα μπορούσε κανείς να πει με λίγα λόγια, ότι το πέρασμα στο εμπόριο της 

λαϊκής αγοράς σηματοδοτεί το πέρασμα στο περιθώριο και στην απαξία της 

παραγωγικής διαδικασίας μέσα από έναν ταυτοτικό ετεροπροσδιορισμό 

άμεσα συνδεδεμένου με μη αξιοθαύμαστα δημόσια επιχειρηματικά 

αποτελέσματα13. Ένας από τους μεγάλους δυναμικούς παραγωγούς 

αναφέρει: 

                                                            

13 Η Χ. Βεϊκου (1998:204), μελετώντας μια αγροτική κοινότητα στην Μακεδονία, σχετικά με το 
πολιτισμικό νόημα της οπτικής επικοινωνίας αναφέρει χαρακτηριστικά, πως «Αξιοπρόσεκτος 
δεν είναι μόνο ο αξιοθαύμαστος αλλά και ο αξιολύπητος. Και οι δύο είναι 
‘δαχτυλοδειχτούμενοι’, ‘δίνουν στόχο’ αφού αποτελούν μια φαινομενολογική αντινομία για την 
εσωτερική αρμονία της κοινότητας. Το να δίνεις στόχο δεν είναι μια φυσική ορατότητα, είναι 
μια δομική πρόκληση». Επικαλούμενη τον C.Lison-Tolosana (1983:59, 63) που περιγράφει 
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«Εγώ, ο επιχειρηματίας των 300 στρεμμάτων από εκεί που πουλάω 15 τόνους 

κρεμμύδι να πουλάω 100 κιλά; Να βγάλω πάγκο; Όπως στην εκκλησία; Όπως 

στα πανηγύρια; Να γίνω δηλαδή πανηγυριώτης και να παρακαλάω ελάτε καλέ 

κυρία να πάρετε κρεμμυδάκια;» 

Στην Βοιωτία κατά συνέπεια, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι έχουμε 

έναν άλλο επαναπροσδιορισμό, όχι της ίδιας της γεωργίας ως παραγωγικού 

πόρου και μέσου προσπορισμού αλλά ενός συγκεκριμένου παραγωγικού και 

καταναλωτικού μοντέλου εντός της γεωργίας. Ενώ λοιπόν θα περιμέναμε τους 

«μεσαίους δυναμικότητας» αγρότες να αντέξουν και να ανταποκριθούν στην 

κρίση, είναι οι πρώτοι που κινδυνεύουν από άμεσο οικονομικό κλυδωνισμό 

καθώς αποδεικνύονται εύθραυστοι παραγωγικά, και εκτεθειμένοι κοινωνικά. 

∆ηλαδή, οι πετυχημένοι και συνάμα κυρίαρχοι φορείς της παραγωγικής και 

επιχειρηματικής ικανότητας στην περιοχή, εμφανίζονται τα πρώτα θύματα 

ενός φαντασιακού επιχειρηματικού μοντέλου. 

 

4.3. Η περίπτωση της περιοχής του Αλιβερίου 

Από την χρυσή εποχή της βιομηχανικής ακμής στην κρίση της 
αποβιομηχάνισης και της εργασιακής επισφάλειας (δεκαετία του 1990)    

Η ανάπτυξη της βιομηχανικής ζώνης χάρη στην έντονη εξορυκτική 

δραστηριότητα (λιγνίτης, ασβεστόλιθος) και στην προνομιακή γεωγραφική της 

θέση (υποδομές και δίκτυα μεταφοράς) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην όλη 

κοινωνικοοικονομική εξέλιξη και παραγωγική δομή της περιοχής του 

Αλιβερίου. Η πληθώρα προσφοράς θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τεχνικό 

εργατικό δυναμικό και τα σημαντικά εισοδήματα που προκύπτουν, 

συμβάλλουν στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε περίοδο όπου η 

χώρα παρουσίαζε έντονη αγροτική έξοδο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 

η περιοχή γνωρίζει μεγάλη ακμή διαμορφώνοντας νέα εργασιακά δεδομένα 

μιας αγροτικής κοινωνίας σε μετάβαση: επαγγελματικές εξειδικεύσεις και 
                                                                                                                                                                          

«πως στο Belmonte οι πλούσιοι και ισχυροί είναι τα πιο ορατά πρόσωπα», και τον 
P.Bourdieu (1977:11), ο οποίος επισημαίνει πως «στους Kabyle δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο 
από το να περνά κανείς απαρατήρητος», καταλήγει να διαπιστώσει πως «και σε άλλες 
μεσογειακές πολιτισμικές συνάφειες η συνθήκη του να είναι κανείς περίοπτος είναι 
προϋπόθεση κοινωνικής διάκρισης». 
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τεχνικές δεξιότητες σε βιομηχανικούς κλάδους, πέρασμα από την 

αυτοαπασχόληση σε μορφές εξαρτημένης εργασίας, υιοθέτηση αστικών 

καταναλωτικών προτύπων, κοκ14. Τα εισοδήματα των εργαζομένων στη 

βιομηχανία επιτρέπουν παράλληλα έναν σχετικό εκσυγχρονισμό της γεωργίας 

στο βαθμό που εισάγονται μηχανήματα για καλλιεργητικές εργασίες, όμως η 

σημασία της απαξιώνεται γρήγορα: 

«Ο κόσμος είχε δουλειά στα εργοστάσια, οι εργοστασιάρχες 

ανταγωνιζόντουσαν μεταξύ τους να βρουν εργάτες, γυρνούσαν στα χωριά να 

στρατολογήσουν κόσμο, Βγάζαμε καλά λεφτά τότε … Ο κόσμος από το ’70 

έπιασε και παράταγε τη γη, οι γονείς συνέχιζαν βέβαια να ασχολούνται, όμως 

οι νέοι δεν καταδέχονταν, έβγαζαν πολλά λεφτά…». 

«Πολλοί πήραν διαμερίσματα στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, επένδυσαν σε 

οικόπεδα, ακριβά αυτοκίνητα… Άσε τι γινόταν στα πανηγύρια με τα 

λουλούδια».   

Τα πρώτα συμπτώματα της κρίσης της τοπικής βιομηχανίας εμφανίζονται ήδη 

από τη δεκαετία του 1990 (κρίση αποβιομηχάνισης). Όμως επισκιάστηκαν 

από την ευημερία των εισοδημάτων από την απασχόληση στον δευτερογενή 

τομέα, την οικοδομή και τις εμπορικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με τις 

ποικίλες ευρωπαϊκές ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα και τις υποδομές από τη 

δεκαετία του 1980. 

Ο Μ. χειριστής μηχανημάτων, 64 ετών, εργαζόμενος μέσω εργολάβου 

αναφέρει:  

«Τότε αυτό δεν ήταν καμπανάκι για εμάς. ∆εν πιστεύαμε ότι θα σταμάταγε η 

∆ΕΗ την παραγωγή, αφού υπήρχε λιγνίτης. Και οι πολιτικοί δεν έβλεπαν 

μπροστά να μας προειδοποιήσουν… μόνο ψηφοθηρία ότι θα μας βάλουν τα 

παιδιά στα εργοστάσια. Ήταν η εξέλιξη τέτοια. Τρέχαν τα πράγματα με τόση 

ταχύτητα που δεν συνειδητοποιούσαμε τίποτα. Οι παλιοί ήμασταν πιο 

συγκρατημένοι, οι νέοι όμως έπεσαν με τα μούτρα στα χρήματα και δεν 

μπορούσαν να φανταστούν ότι θα κοπούν κάποια στιγμή».    
                                                            

14 Για το μετασχηματισμό του αγρότη σε βιομηχανικό εργάτη και την προλεταριοποίηση των 
χωρικών στο εργοστάσιο, βλ. Γ.Πετράκη (2002). 



23 

 

Η κρίση της βιομηχανίας, η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και η 

γενικότερη εργασιακή επισφάλεια (ανεργία, υποαπασχόληση και απασχόληση 

μέσω εργολαβικής επιχείρησης) εντείνονται τη δεκαετία του 2000 

διευρύνοντας τις κοινωνικές, οικονομικές και διαγενεακές ανισότητες ανάμεσα 

σε μόνιμους υπαλλήλους (με εξαρτημένη σχέση εργασίας) και σε «δανεικούς» 

εργαζόμενους (μέσω εργολάβου), παλιούς (που κατέχουν θέση πλήρους 

απασχόλησης στα εργοστάσια) και νεότερους (που απασχολούνται και 

αμείβονται για όσα μεροκάματα κληθούν κατά περίσταση να απασχοληθούν), 

(Κουζής 2010). Οι επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης και της δημοσιονομικής 

προσαρμογής (περικοπές μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, πρόωρες 

συνταξιοδοτήσεις, απολύσεις) γίνονται σωρευτικά δραματικές μετά το 2011, 

γιατί αδρανοποιούνται πλέον οι κλάδοι της οικοδομής και του εμπορίου που 

τροφοδοτούν την τοπική αγορά εργασίας και οικονομία. Η «ασφυξία στην 

αγορά εργασίας» είναι μια έκφραση που συχνά αναπαράγεται στο λόγο των 

νέων που αναζητούν δουλειά στην περιοχή, όπου μέχρι πρότινος ήταν 

δεδομένη, ενώ σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο του εργασιακού 

αποκλεισμού. Οι δύο μεγάλοι τοπικοί βιομηχανικοί εργοδότες, η ∆ΕΗ και η 

ΑΓΕΤ (σήμερα LAFARGE) τα τελευταία χρόνια διέκοψαν τις προσλήψεις ενώ 

απασχολούν τεχνικό/ βοηθητικό προσωπικό μέσω εργολαβικής ανάθεσης. 

Όπως επισημαίνει ένας τορναδόρος, που απασχολείται μέσω εργολαβικής 

επιχείρησης: 

«Υπάρχει αβεβαιότητα. ∆εν ξέρω πότε θα με καλέσει το αφεντικό για 

μεροκάματο. Σήμερα μπορεί να στήνω σκαλωσιά στο εργοστάσιο εδώ και την 

άλλη φορά να καθαρίζω καμινάδες στη Χαλκίδα… Αυτή τη βδομάδα μπορεί να 

μου δώσει 2-3 μεροκάματα και μετά να κάθομαι για μέρες. ∆εν μπορείς να 

προγραμματίσεις τη ζωή σου».  

Η εργασιακή επισφάλεια, η αυξανόμενη ανεργία και η φτωχοποίηση των 

νοικοκυριών μετά τη «χρυσή περίοδο» της έντονης βιομηχανικής και 

οικονομικής δραστηριότητας δημιουργούν έντονο προβληματισμό στην τοπική 

κοινωνία για το εργασιακό μέλλον και την επιβίωση, όχι μόνο των νέων σε 

αναζήτηση δουλειάς, αλλά και αυτών που ήδη εργάζονται στις υφιστάμενες 

επιχειρήσεις και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της απόλυσης ή της πρόωρης 
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συνταξιοδότησης με χαμηλές απολαβές. Στις προκείμενες συνθήκες, η 

γεωργία επανέρχεται στη συζήτηση τουλάχιστον ως μέσο στήριξης των 

νοικοκυριών στο πλαίσιο μιας στρατηγικής πολυαπασχόλησης σε μια 

απορρυθμισμένη αγορά εργασίας.   

Η επιστροφή στη γεωργική γη και οι αναφαινόμενες δυναμικές της 
«επαναγροτοποίησης» στην τρέχουσα περίοδο της κρίσης.   

Η πολύ πρόσφατη επανάκτηση του ενδιαφέροντος για τη γεωργία και τα 

φαινόμενα πολυαπασχόλησης των νοικοκυριών στις αγροτικές κοινότητες του 

∆ήμου Αλιβερίου γίνονται πλέον ορατά: (επαν)ενεργοποίηση περιβολιών σε 

αυλές και χωράφια, νέες σπορές σε παλιές αγραναπαύσεις (σιτάρια, 

κτηνοτροφικά φυτά, ρεβίθια), αναμπελώσεις παλιών αμπελιών. Σχετικά με την 

ελαιοκαλλιέργεια που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής γης 

είναι ενδεικτικό το σχετικά «όψιμο ενδιαφέρον» των ελαιοπαραγωγών να 

αποζημιωθούν από τον Ε.Λ.Γ.Α. για ζημιές που υπέστησαν από την 

καταστροφική φωτιά του 2007 (μεγάλη προσέλευση μετά το 2010, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της ΕΑΣ Αλιβερίου), προκειμένου να ανανεώσουν το φυτικό 

κεφάλαιό τους (μπολιάσματα) και σε συνδυασμό με την ένταξη τους στο 

(επιδοτούμενο) πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.  

Οι καλλιέργειες, που κυρίως προορίζονται για αυτοκατανάλωση της 

ευρύτερης οικογένειας, αποβλέπουν στο εξής και στη δημιουργία μικρού 

εμπορευματικού πλεονάσματος για διακίνηση στην τοπική αγορά ή μέσω 

άτυπων δικτύων (πχ ελαιόλαδο, κρασί, όσπρια). Το μικρό αυτό πλεόνασμα 

της παραγωγής μπορεί επίσης να αποτελέσει αντικείμενο ανταλλαγής 

προϊόντων μεταξύ καλλιεργητών ή ακόμα και αμοιβής για τα «δανεικά χέρια», 

παραδοσιακή πρακτική αλληλοβοήθειας που αναβιώνει λόγω της κρίσης. Για 

τους κτηνοτρόφους η καλλιέργεια των έστω και μικρών καλλιεργούμενων 

εκτάσεων σε κτηνοτροφικά φυτά (τριφύλλια, βίκος) αποτελεί πολύτιμη 

εξοικονόμηση ζωοτροφών.  

Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία επιτόπιας έρευνας 2011 στη βάση 

ημιδομημένων συνεντεύξεων σε εργαζόμενους στην ΑΓΕΤ (μόνιμοι και μέσω 

εργολάβου), είναι καταρχήν εμφανείς οι μεταξύ τους ανισότητες σε ότι αφορά 

στις εργασιακές σχέσεις, τις απολαβές και τα επιδόματα λόγω των δύο 
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διαφορετικών καθεστώτων απασχόλησης15. Όλοι ωστόσο απάντησαν ότι 

λόγω περικοπών μισθών και επιδομάτων, των χαμηλών αποδοχών και των 

περιορισμένων μεροκάματων και της γενικότερης αβεβαιότητας στην τοπική 

αγορά εργασίας έχουν περιορίσει τις καταναλωτικές δαπάνες τους στο μέτρο 

του δυνατού, ιδιαίτερα τις εξόδους του σαββατοκύριακου και τα ψώνια που 

δεν είναι πρώτης ανάγκης. Όλοι επίσης δήλωσαν ότι ασχολούνται με τη γη ως 

συμβοηθούντα μέλη της μικρής οικογενειακής εκμετάλλευσης, ενώ κάποιοι 

από αυτούς (νεότεροι και με επισφαλείς εργασίες) δήλωσαν ότι στρέφονται 

σοβαρά προς τη γεωργία (επένδυση σε μικρό γεωργικό εξοπλισμό, όπως 

μικρά τρακτέρ και ποτιστικά συστήματα, αγορά γης), γιατί εκεί μόνο βλέπουν 

κάποια προοπτική επαγγελματικής ενασχόλησης και βιοπορισμού. Συνολικά 

από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων διαφαίνεται ότι το βασικό κίνητρο 

«επιστροφής στο χωράφι» είναι η αυτοκατανάλωση, όμως για τους 

εργαζόμενους με επισφαλή καθεστώτα αποτελεί και στρατηγική επιβίωσης 

στην προκείμενη φάση της κρίσης. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την επιτόπια έρευνα 

(Ιούνιος 2012) σχετικά με τα ερείσματα επιστροφής στη γεωργική γη είναι η 

κατανάλωση φρέσκων, υγιεινών και ασφαλών προϊόντων, όπως είναι γι’ 

αυτούς τα κηπευτικά, τα όσπρια, το ελαιόλαδο ιδίας παραγωγής. Μετά από 

μια μακρά περίοδο απαξίωσης της γεωργικής ενασχόλησης και των 

οικογενειακών μποστανιών, λόγω των υψηλών εισοδημάτων στον 

βιομηχανικό τομέα, σήμερα με αφορμή όχι μόνο την οικονομική κρίση αυτή 

καθαυτή, αλλά και την κρίση του καταναλωτικού μοντέλου, η γεωργία 

επαναξιοδοτείται και τα περιβόλια ξαναμπαίνουν στις καθημερινές ρουτίνες 

πολλών νοικοκυριών. 

Ο Μ., τεχνίτης που αναζητεί μεροκάματα μέσω εργολάβου για να 

συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα της συνταξιοδότησης, αποφάσισε τα 

τελευταία χρόνια να ασχοληθεί πιο συστηματικά με τη γη του: σπέρνει 15 

στρέμματα καλαμπόκι, σιτάρι και ρεθύθια, έχει ένα κτήμα με 200 ελιές 

περίπου, 5-6 πρόβατα και κότες και καλλιεργεί περιβόλι με κηπευτικά. 

                                                            

15 Για περαιτέρω ανάλυση και στοιχεία βλ. την εργασία της Π.Νομικού (2011) 
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Εξασφαλίζει έτσι τα βασικά είδη αυτοκατανάλωσης της ευρύτερης οικογένειας. 

Λέει χαρακτηριστικά:   

«Τότε στις παχιές αγελάδες ποιος θάβαζε ντομάτες; Το μποστάνι θέλει 

περιποίηση. Έλεγες, έλα μωρέ θα τα πάρω από τον μανάβη να ξεμπερδεύω.  

Όμως κόψε- φάε μια ντομάτα δική σου, μοσχομυρίζει.. χωρίς χημικά χωρίς 

τίποτα. Αν σε βλέπαν τότε να σκαλίζεις στο χωράφι σε κοιτούσαν υποτιμητικά, 

ότι είσαι οπισθοδρομικός… άσε που κινδύνευες να σε πούνε και τσιγκούνη 

που δεν πας να ψωνίσεις στον μανάβη. Τώρα τα πράγματα αλλάξαν, σε λένε 

νοικοκύρη, ότι κάνεις τα κουμάντα σου».  

Είναι γεγονός ότι η γεωργία στην περιοχή παρουσιάζει περιορισμένες 

δυνατότητες τόσο από άποψη γεωγραφικών συνθηκών όσο και 

εγγειοδιαρθρωτικών δομών και τεχνικής παραγωγικής εξειδίκευσης: 

στενότητα καλλιεργήσιμης γης λόγω εκτεταμένων ορεινών και ημιορεινών 

εδαφών, πολύ μικρός και τεμαχισμένος κλήρος, απουσία κεφαλαιουχικού 

εξοπλισμού και τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη προοπτικά πιο καινοτόμων 

επιχειρηματικών κλάδων του πρωτογενούς τομέα (όπως οι 

πολυπροβαλλόμενες καλλιέργειες μανιταριών και σαλιγκαριών). Ωστόσο, η 

μικρή αυτή γεωργία φαίνεται να λειτουργεί υποστηρικτικά για τα νοικοκυριά 

και συνεκτικά για τον τοπικό κοινωνικοπαραγωγικό ιστό, αποσοβώντας 

ενδεχομένως συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης για τις πιο ευάλωτες ομάδες 

του πληθυσμού (χρόνια άνεργοι).  

Αναδεικνύοντας τον πολυλειτουργικό της χαρακτήρα (παραγωγή τοπικών 

τροφίμων, διαχείριση περιβάλλοντος, επανάκτηση αγροτικού τοπίου, 

ενεργοποίηση τοπικών αγορών, κλπ) ενδεχομένως η  γεωργία αυτή να ανοίγει 

μια προοπτική ανάπτυξης ενός αγροεδαφικού μοντέλου στην μικρή κλίμακα 

της περιοχής (εδαφική ποιότητα, βιωσιμότητα). Τέλος, θα πρέπει να 

σημειώσουμε τον σημαντικό ρόλο των συλλογικών μορφών οργάνωσης που 

επανεμφανίζονται (πχ αλληλοβοήθεια στις γεωργικές εργασίες) και των 

οικογενειακών δεσμών για τη στήριξη των πολυαπασχολούμενων 

νοικοκυριών που βάλλονται από την κρίση. Ο Κ. νέος ηλικιακά, κάτοικος 

αγροτικής κοινότητας κοντά στο Αλιβέρι, εξειδικευμένος τεχνίτης που 
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εργάζεται μέσω εργολάβου αποτυπώνει στο λόγο του την «ανθεκτικότητα» 

του αγροτικού χώρου σε περίοδο κρίσης:  

«Αγαπώ το χωριό μου και θα μείνω εδώ… βγαίνει η ζωή εδώ ακόμα και με 

500 ευρώ το μήνα, έχω το σπίτι μου, τα κηπευτικά μου, το τυρί που φτιάχνει ο 

πατέρας μου,… ε, σε ώρα ανάγκης υπάρχει και η σύνταξη του παππού 

[πρώην εργάτης της ∆ΕΗ, περίπου 1.500 ευρώ- Ιούνιος 2012]». 

Σε κάθε περίπτωση, η αμυδρή προς το παρόν τάση «επαναγροτοποίησης» 

(ελαιοκαλλιέργεια, σιτηρά, περιβόλια) σηματοδοτεί μια εμφανή διάθεση 

επαναξιοδότησης της γεωργίας από την τοπική κοινωνία. Η γεωργία, 

τουλάχιστον για τους νέους, φαίνεται να ξαναβρίσκει τη θέση της στο πλαίσιο 

μιας ρευστής πολυαπασχόλησης μεταξύ αστικού - αγροτικού τομέα της 

οικονομίας και δείχνει ν’ ανακτά την αξία της τόσο ως γεωργική 

εμπορευματική παραγωγή όσο και ως ποιότητα της τοπικά παραγόμενης 

τροφής στο πλαίσιο της αυτοκατανάλωσης. 

 

5. Σύνοψη των αποτελεσμάτων- Συζήτηση 

Με βάση τις ανωτέρω σύντομες αναφορές παρατηρούμε ότι η κρίση στον 

αγροτικό χώρο δεν είναι μια γραμμική εξέλιξη της πρόσφατης οικονομικής 

κρίσης στην Ελλάδα και διεθνώς γενικότερα, ούτε έχει τα χαρακτηριστικά μιας 

τυπικής οικονομικής ή παραγωγικής κρίσης. Για τους ίδιους λόγους οι 

πιθανότητες ανάκαμψης καθώς και τα βιώματα των ατόμων που εμπλέκονται 

σε αυτή έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για αυτό τη δική τους 

θεωρητική, μεθοδολογική και ερευνητική σημασία. Από αυτή την άποψη η 

εγγενής ετερογένεια και πολλαπλότητα των αγροτικών περιοχών, των 

κοινωνικών ομάδων και των μορφών παραγωγής δεν επιτρέπει μια 

προκαταβολική και γενικευμένη πρόσληψη  άλλοτε ως αισιόδοξη επιστροφή-

αναγέννηση, και άλλοτε ως αξεπέραστη κρίση και παρακμή του αγροτικού 

χώρου. Πέρα, λοιπόν, από την αισιοδοξία ή την απαισιοδοξία των κυρίαρχων 

δημόσιων λόγων, η παρούσα κρίση αναδεικνύει χρόνιες παραγωγικές 

αγκυλώσεις αλλά παράλληλα και βιώσιμες προοπτικές για την ελληνική 

οικογενειακή γεωργία στο πλαίσιο της αγροεδαφικής προσέγγισης που 

προτείνει η νέα ΚΑΠ 2013-2020 (τοπικότητα, ποιότητα, εδαφικές συνέργειες), 
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οι οποίες όμως για να κατανοηθούν και να ερμηνευθούν πρέπει να 

εξεταστούν σε συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά πλαίσια. 

Στην κατεύθυνση αυτή τα μέχρι τώρα ερευνητικά ευρήματα από τις δικές μας 

μελέτες περίπτωσης αναδεικνύουν:      

Στην περιοχή Αγρινίου η διευρυνόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση του 

αγροτικού χώρου, ειδικότερα μετά το τέλος του καπνού (μικρή, 

πολυτεμαχισμένη, διάσπαρτη, άνισης γονιμότητας γη) καθώς και η κρίση των 

σχέσεων του αγροτικού με τον αστικό χώρο (μείωση τριτογενούς τομέα), 

επιβάλλει σ’ αυτούς που έμειναν, αυτούς που επέστρεψαν και σ’ αυτούς που 

πρόσφατα εγκαταστάσθηκαν να συνθέσουν σε σχέση με το παρελθόν, όχι 

μόνο διαφορετικές τεχνογνωσίες επιβίωσης και στρατηγικές ανάκαμψης αλλά 

και διαφορετικές κοινωνικές και προσωπικές ταυτότητες. Οι παραγωγικές, 

κοινωνικές και πολιτισμικές θέσεις, που στο πρόσφατο παρελθόν 

αναλογούσαν τόσο στο «αφεντικό» και το «νοικοκύρη» (αγροτικός χώρος) 

όσο και στον «τεχνίτη» ή τον «υπάλληλο» (αστικός χώρος), είναι συχνά όχι 

μόνο δυσεύρετες (ανεργία, υποαπασχόληση) αλλά και ασταθείς (αγροτική 

πολιτική, πολιτικές μισθωτής απασχόλησης). Κυρίως όμως είναι θέσεις που 

δεν προσφέρουν την κοινωνική αναγνώριση που τα άτομα νομίζουν ότι 

διαθέτουν, τους αναλογεί ή δικαιούνται με αποτέλεσμα να αυξάνουν, 

συνειδητά ή ασυνείδητα, τα αισθήματα της «δυσφορίας» ή της «οδύνης». Με 

άλλα λόγια οι μορφές της κρίσης και οι στρατηγικές ανάκαμψης στην περιοχή 

του Αγρινίου πρέπει να εξετασθούν μέσα στις  ειδικότερες πραγματικότητες, 

τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις και τα όρια που διαθέτουν δηλαδή να 

εξετασθούν πέρα από τις παραδοσιακές σημασιοδοτήσεις του «αγροτικού» 

και του «αστικού», της «απασχόλησης» και του «εισοδήματος», της 

«ευημερίας» και της «επιτυχίας».  

 Στην περίπτωση της Θήβας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν παρατηρείται 

ούτε από-αστικοποίηση ούτε επαναγροτοποίηση (που ενδεχομένως να 

εμφανίζονται σε άλλες περιοχές της υπαίθρου), αλλά κρίση ενός 

συγκεκριμένου παραγωγικού-επιχειρηματικού μοντέλου. Παρά τις 

εναλλακτικές προτάσεις (λαϊκές αγορές, μείωση προσωπικού, μείωση 

στρεμμάτων, ενεργοποίηση μελών της οικογένειας για χειρονακτικές εργασίες, 
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κλπ.,) η πλειοψηφία μιας συγκεκριμένης κατηγορίας παραγωγών, της 

«μεσαίας δυναμικότητας», εμμένουν στο παραγωγικό πρότυπο το οποίο τους 

επέτρεπε να απολαμβάνουν μέχρι πρότινος το κύρος που απορρέει από την 

επί μακρόν αποκτηθείσα ταυτότητα του επιχειρηματία-εργοδότη. Μπορεί να 

έχει περιοριστεί το εύρος της επιδεικτικής τους κατανάλωσης, ωστόσο 

ορισμένες παραγωγικές πρακτικές, όπως η μεγάλη στρεμματική 

εκμετάλλευση, εξακολουθούν να παραμένουν κυρίαρχες αναδεικνύοντας την 

περίπτωση που το habitus αντιπαραβάλλεται με τον οικονομικό ορθολογισμό. 

Φαίνεται λοιπόν ότι η πλειοψηφία των αγροτών που ανήκουν στην «μεσαία 

κατηγορία δυναμικότητας» βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ένα κοινωνικό 

φαίνεσθαι όχι μόνο στο επίπεδο του τοπικού αλλά και σε ευρύτερο 

υπερτοπικό επίπεδο, και δείχνει να μην είναι διατεθειμένη, προς το παρόν 

τουλάχιστον, να κάνει εκπτώσεις και να αποδυναμώσει ή να απολέσει την 

κυρίαρχη επαγγελματική - παραγωγική ταυτότητα του επιχειρηματία. Σήμερα, 

η εικόνα της γεωργίας στην περιοχή με βάση ένα κυρίαρχο παραγωγικό 

μοντέλο δείχνει να μην έχει αλλάξει «σκηνογραφικά», αλλά ν’ αρχίζει να 

θολώνει παραγωγικά και επενδυτικά μιας και στο κοινωνικό φαίνεσθαι η 

ατομική ταυτότητα δείχνει να μην μπορεί πια να υπερασπίσει την κοινωνική 

ταυτότητα, καθώς η τελευταία είναι πλέον εξαιρετικά απαιτητική. Τελικά αυτοί 

που φαίνεται να ανταποκρίνονται καλύτερα στην οικονομική κρίση είναι όσοι 

διαχειρίζονται καλύτερα τη ταυτότητά τους και όχι τα τρακτέρ τους.  

Στην περίπτωση του Αλιβερίου, η κρίση της αποβιομηχάνισης ήδη από τις 

αρχές του 2000, η ανεργία και η υποαπασχόληση και οι συνακόλουθες 

ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις (απασχόληση μέσω εργολαβικών 

επιχειρήσεων) δημιουργούν αναπότρεπτες «συνθήκες ασφυξίας» στην αγορά 

εργασίας και έντονο προβληματισμό σχετικά με τους όρους διαβίωσης και το 

μέλλον των νοικοκυριών. Οι επιπτώσεις της κρίσης γίνονται σωρευτικά 

δραματικές μετά το 2011, γιατί αδρανοποιούνται πλέον οι κλάδοι της 

οικοδομής και του εμπορίου. Στις προκείμενες συνθήκες, ξανανοίγει η 

συζήτηση για τη γεωργία, στην οποία οι κάτοικοι του Αλιβερίου αρχίζουν να 

προσφεύγουν κυρίως για την παραγωγή προϊόντων αυτοκατανάλωσης 

(ελαιοκαλλιέργεια, αμπέλια, οικογενειακά περιβόλια, κλπ). Και αν την χρυσή 

εποχή των «ψηλών εισοδημάτων» από τα τοπικά εργοστάσια η ενασχόληση 
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με τη γεωργία θεωρείτο υποτιμητική, σήμερα αναβαθμίζεται η σημασία της 

στο τοπικό αξιακό σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της 

επίκλησης ενός οικολογικού βιολογικού προτύπου (καθαρή και υγιεινή τροφή, 

αυθεντικές γεύσεις) αποσιωπώντας την πραγματική ανάγκη εμπλοκής των 

υποκειμένων σε μια γεωργία της επιβίωσης. Έτσι στο Αλιβέρι, τα μέχρι 

στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι τα φαινόμενα επαναγροτοποίησης δεν 

συνδέονται με την επιστροφή αστών στην περιοχή λόγω της κρίσης, αλλά με 

την επιστροφή των ίδιων των γηγενών σε ένα άλλο μοντέλο απασχόλησης, 

παραγωγής και κατανάλωσης. ∆ηλαδή, με τη στροφή προς την μικρή 

οικογενειακή γεωργία στο πλαίσιο της πολυαπασχόλησης των νοικοκυριών 

εκείνων, των οποίων η κύρια απασχόληση στους αστικούς τομείς της 

οικονομίας βρίσκεται σε κρίση. 
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