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Αγροτική ανθεκτικότητα και Κρίση. Δημόσιος λόγος και αφήγημα της ανθεκτικότητας (1/2) 

• Ο αγροτικός χώρος ως χώρος καταφυγής ή/και επαγγελματικών ευκαιριών 

για τους αστούς που βάλλονται από την κρίση 

 

• Οι αγροτικές περιοχές αναδεικνύονται «ως τόποι ανθεκτικότητας 

αλληλεγγύης και κοινωνικής καινοτομίας σε αντιδιαστολή από την πόλη, η 

οποία αντικατοπτρίζει ανεργία και εντεινόμενα φαινόμενα κοινωνικής και 

οικονομικής αποστέρησης για ευρείες κατηγορίες του πληθυσμού» 

 B.Bock (2013) ‘Rural Resilience and vulnerability: the rural as locus of solidarity and conflict 

 in time of crisis’, XXV European Society of Rural Sociology CONGRESS  

 

• H κρίση εντείνει τη συζήτηση περί ‘αγροτικής ανθεκτικότητας’ στον 

Ευρωπαϊκό Νότο:  

  το ‘αγροτικό ιδεώδες’ ως κοινωνική κατασκευή της υπαίθρου 



Αγροτική ανθεκτικότητα και Κρίση. Δημόσιος λόγος και αφήγημα της ανθεκτικότητας (2/2) 

 

Στο αφήγημα αυτό παραβλέπεται ότι: 

(i) Ο αγροτικός χώρος επίσης πλήττεται από την κρίση που ήρθε να 

επικαθήσει σε χρόνιες παθογένειες της ελληνικής γεωργίας και των 

στρεβλώσεων της παγκόσμιας αγοράς 

 

(ii)  Η επιστροφή στην ύπαιθρο, οι καινοτόμες πρωτοβουλίες βάσης και 

οι εγγενείς δυναμικές ανθεκτικότητας (σε ατομικό, συλλογικό ή 

κοινοτικό επίπεδο) δεν αρκούν από μόνες τους χωρίς πλαισίωση και 

ενίσχυση από τις δημόσιες πολιτικές. 



Ανθεκτικότητα και Αγροτικός Χώρος. Προσεγγίσεις και πλαίσιο ανάλυσης (1/3) 

Δυναμικά αναδυόμενη έννοια και προσέγγιση για την μελέτη του αγροτικού 

χώρου απέναντι  τόσο στην οικονομική αβεβαιότητα όσο και στην εντεινόμενη 

οικολογική κρίση (π.χ. υποβάθμιση φυσικών πόρων, κλιματική αλλαγή) που 

κατεξοχήν επηρεάζει τον αγροτικό χώρο και την αγροτική παραγωγή.  

  Η ανθεκτικότητα προσφέρει ταυτόχρονα: 

(i) Ένα εναλλακτικό πλαίσιο ανάλυσης και μεθοδολογικής προσέγγισης για 

την κατανόηση του αγροτικού χώρου, υπό το πρίσμα της δυναμικής των 

σχέσεων και των τοπικών χαρακτηριστικών των αγροτικών περιοχών 

(φυσικών, κοινωνικών, πολιτισμικών που ενισχύουν ή υπονομεύουν την 

ανθεκτικότητα- path creation vs path dependencies) 

(ii) Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική προσέγγιση πολιτικών και πρακτικών της 

αγροτικής ανάπτυξης, με έμφαση στην δικτύωση και τη συμμετοχική 

διακυβέρνηση, τις οικολογικές ανησυχίες και την ανάμειξη του τοπικού και 

του παγκόσμιου στις αναπτυξιακές διαδικασίες  

 



Ανθεκτικότητα και Αγροτικός Χώρος. Προσεγγίσεις και πλαίσιο ανάλυσης (2/3) 

Αγροτική ανθεκτικότητα:  

Ικανότητα προσαρμογής ενός τοπικού συστήματος σε εξωτερικές διαταραχές 

και  απειλές, και ιδιαίτερα το πώς οι αγροτικές κοινωνίες και οι τοπικές 

κοινότητες αντιμετωπίζουν και απαντούν στους κινδύνους και κρίσεις.  

• γεφύρωση κοινωνικής και οικολογικής διάστασης της ανθεκτικότητας 

• ανθεκτικότητα σε κοινοτικό επίπεδο παρά σε ατομικό και σημασία θεσμών 

και κανόνων  

• ανθεκτικότητα με έμφαση στον μετασχηματισμό, τη δημιουργία διαδρομών 

‘προς τα εμπρός’ (bounce-forward and evolutionary resilience) που θα 

οδηγήσουν τις αγροτικές περιοχές/ τόπους σε μα βιώσιμη προοπτική 

ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας  

 (Adger, 2000; Adger et al, 2013; Scott, 2013)  

 



  «Επιστροφή στο χωριό. Κρυμμένη αστεγία και διαδρομές φτώχειας στον αγροτικό 
χώρο εν μέσω κρίσης», υπό το πρίσμα της ‘ανθεκτικότητας’. 

• Το φαινόμενο της ‘κρυμμένης αστεγίας’ έχει αναδυθεί ως αντικείμενο 

προβληματισμού στις αγροτικές σπουδές τις τελευταίες δεκαετίες. 

 

• Η εξιδανίκευση της υπαίθρου συμπορεύεται με τις ευρύτερες αναδιαρθρώσεις 

της κοινωνικής πολιτικής προκρίνοντας την ατομική διευθέτηση των κοινωνικών 

προβλημάτων με την παράλληλη απουσία της κρατικής κοινωνικής 

παρέμβασης. 

 

• Ο άτυπος θεσμός της οικογένειας και η πολυσθένεια του αγροτικού χώρου ως 

στρατηγικές επιβίωσης στην ύπαιθρο ενδεχομένως συγκαλύπτουν αθέατες 

μορφές φτώχειας και στεγαστικής επισφάλειας 

 

• Πιθανό σενάριο η αστική περιθωριοποίηση να μετατρέπεται σε αγροτική 

προλεταριοποίηση των επιστρεψάντων; 

 



Αγροτική ανθεκτικότητα και Κρίση. Η έρευνα πεδίου σε αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα 

 

 (i) Έρευνα ΚΕΚΜΟΚΟΠ (2012-15) σε συνεργασία με την Ακαδημία 

 Αθηνών και το ΕΚΚΕ με θέμα:   

 Το βίωμα της κρίσης στον αγροτικό χώρο. Kοινωνικο-πολιτισμικά 

 διακυβεύματα, ταυτότητες, και στρατηγικές επιβίωσης των 

 νοικοκυριών. 

 

 (ii) Από το 2017 έρευνα ΚΕΚΜΟΚΟΠ (ongoing) σε συνεργασία με το 

 ΑΠΘ σε συνέχεια της πρώτης, που επικεντρώνεται στην:  

 Επιστροφή στο χωριό. Κρυμμένη αστεγία και διαδρομές φτώχειας στον 

 αγροτικό χώρο εν μέσω κρίσης, υπό το πρίσμα της ‘ανθεκτικότητας’. 

  



Αγροτικός Χώρος και Κρίση στην Ελλάδα. Μια κρίση μέσα στην κρίση 
Εμπειρικά αποτελέσματα (1/4) 

• Μια προϋπάρχουσα διαρθρωτική κρίση στο πλαίσιο της ΚΑΠ και της 

διεθνοποίησης των αγορών (κρίση παραγωγιστικού μοντέλου της γεωργίας) 

• Χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 2008/09 και μετά (αύξηση κόστους 

γεωργικών εφοδίων, ψηλό κόστος δανεισμού, ρευστότητα κεφαλαίου 

κίνησης, μονοπωλιακές συγκεντρώσεις στην αγορά αγροτροφίμων …) 

• Μέτρα λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής  

 υπέρμετρη φορολόγηση γης, γεωργικών εισοδημάτων, εισφορές 

 κοινωνικής ασφάλισης κλπ σε επίπεδο αγροτικού νοικοκυριού 

 συρρίκνωση κοινωνικών υπηρεσιών (δημοτικά σχολεία, αγροτικά 

 ιατρεία, δημόσιες συγκοινωνίες, ιδιαίτερα ορεινές και μειονεκτικές 

 περιοχές) σε συλλογικό επίπεδο 

 



Κρίση και Αγροτική αγροτική ανθεκτικότητα στην Ελλάδα. Εμπειρικά αποτελέσματα (2/4) 

Έρευνα «Το βίωμα της κρίσης στον αγροτικό χώρο. Στρατηγικές επιβίωσης των 

νοικοκυριών», ΚΕΚΜΟΚΟΠ 2012-15.  

 δυσκολίες προσαρμογής και ενσωμάτωσης στις τοπικές αγορές εργασίας και 

γενικότερα ο κίνδυνος αναπαραγωγής ενός φαύλου κύκλου φτώχειας και 

στεγαστικής επισφάλειας.  

 Αποφάσισα μαζί με τον αρραβωνιαστικό μου, που και εκείνος είχε μείνει χωρίς 

 δουλειά, να επιστρέψουμε πίσω στο χωριό μου και να κάνουμε κάτι δικό μας στη 

 γεωργία. Μείναμε προσωρινά μαζί με τους γονείς μου. Για μήνες ψάχναμε όλα αυτά 

 που ακούμε κατά καιρούς, αρωματικά φυτά, σαλιγκάρια, τρούφες, δεν αφήσαμε 

 τίποτα. Το συμπέρασμα; Όλα είναι φούμαρα, αφού για να ξεκινήσεις χρειάζεσαι το 

 λιγότερο 20.000 ευρώ. Την επιδότηση να μην ξέρεις πότε θα έρθει. Και τις αποδόσεις 

 να σου έρθουν μετά από 5 χρόνια. Κατάλαβα λοιπόν, ότι αυτοί που το κάνουν και 

 τους δείχνει η τηλεόραση πολύ απλά έχουν ήδη κεφάλαια». Όσο για την 

 συγκατοίκηση με τους γονείς της, όπως η ίδια λέει: «Ουδέν μονιμότερο του 

 προσωρινού. Επέστρεψα στην κατάσταση που ήμουν πριν 15 χρόνια» 

     Άννα κομμώτρια, μετανάστευση από την πόλη 



Κρίση και Αγροτική αγροτική ανθεκτικότητα στην Ελλάδα. Εμπειρικά αποτελέσματα (3/4) 

 

• Ο δημόσιος λόγος περί επιστροφής στον αγροτικό χώρο και τη γεωργία ως 

«ευκαιρία» αποδεικνύεται κενός νοήματος, αν δεν συνοδεύεται από 

πολιτικές πλαισίωσης και ενίσχυσης εγχειρημάτων που αξιοποιούν τοπικούς 

πόρους, κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο.  

 

• οι κρίσεις θα μπορούσαν να είναι παράθυρα ευκαιριών για νεωτερισμούς και 

καινοτομίες κατά τρόπο που να οδηγούν σε μετασχηματισμούς και 

προσαρμογές σε νέα πλαίσια (Folke et al. 2010)=>  

 εξελικτική προσέγγιση της ανθεκτικότητας που βασίζεται στον 

 μετασχηματισμό, τα κοινωνικά συστήματα (σε ατομική και συλλογική 

 βάση) να μπορούν να προσαρμόζονται και να επιδιώκουν εναλλακτικές 

 διαδρομές ανάπτυξης. 



Κρίση και Αγροτική αγροτική ανθεκτικότητα στην Ελλάδα. Εμπειρικά αποτελέσματα (4/4) 

Αποτελέσματα της έρευνας  (ΚΕΚΜΟΚΟΠ 2012-2015):  

 Anthopoulou T., Kaberis N., Petrou M., (2017) Aspects and experiences of crisis in 

 rural Greece. Narratives of rural resilience, Journal of Rural Studies, 52, pp. 1-11. 

 Ανθοπούλου Θ., Πέτρου Μ. (2015)  Όψεις της κρίσης και της επιστροφής στον 

 αγροτικό χώρο. Η συζήτηση για την αγροτική ανθεκτικότητα, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, 20, 

 σσ. 96-121 

 

• Έρευνα ΚΕΚΜΟΚΟΠ 2017(σε εξέλιξη) Θ.Ανθοπούλου, Ν.Κουραχάνης, 

Μ.Παρταλίδου (ΑΠΘ) με θέμα: 

«Επιστροφή στο χωριό. Κρυμμένη αστεγία και διαδρομές φτώχειας στον 

αγροτικό χώρο εν μέσω κρίσης», υπό το πρίσμα της ‘ανθεκτικότητας’. 

 



Ανθεκτικότητα και Αγροτικός Χώρος 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ! 


