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Η ταξική στρωμάτωση στην ύπαιθρο, η οικογενειακή γεωργία 
και το μέλλον της «αγροτιάς» 

 
 

Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος1 
 

Εισαγωγή 

 

Η μελέτη της κοινωνικής συγκρότησης της υπαίθρου είναι ακόμα και σήμερα το 

ζητούμενο καθώς αποτελεί έναν τόπο εναλλακτικής διαβίωσης ή μάλλον ένα 

«καταφύγιο» για όσους προσπαθούν να «αποδράσουν» από τον τρόπο ζωής που 

επικρατεί στις πόλεις και να αναζητήσουν μια διέξοδο στα αδιέξοδα που 

καθημερινά αντιμετωπίζουν στο πεδίο της απασχόλησης, της κατανάλωσης, της 

διαμονής/ κατοίκησης, της ποιότητας ζωής, της αναψυχής, και της αξιοπρεπούς 

διαβίωσης γενικότερα.  

Σύμφωνα με την κρατούσα αντίληψη - η οποία καταλήγει να είναι 

στερεοτυπική - η ύπαιθρος αποτελεί ένα χώρο διαφορετικό από αυτόν της πόλης, 

τουλάχιστον στο βαθμό που η οικονομική ανάπτυξη σε αυτήν καθυστερεί σε ένα 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τη δεύτερη, καθώς επίσης διότι 

φιλοξενεί συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (π.χ. αγρότες, ηλικιωμένους, 

παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, κ.λπ.) που δεν αποτελούν κυρίαρχες κατηγορίες 

στις αστικές περιοχές, ενώ παράλληλα η ύπαιθρος διαθέτει αρκετούς φυσικούς 

πόρους (π.χ. έδαφος, νερό, δάση) που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

περισσότερο. Έτσι, η ύπαιθρος συχνά προσλαμβάνεται από τους κατοίκους της 

αλλά και τους κατοίκους της πόλης μέσω μιας εγγενούς αντίφασης όσον αφορά τον 

χαρακτήρα της και τις προοπτικές της. Από τη μια πλευρά, η ύπαιθρος θεωρείται ότι 

είναι λιγότερο οικονομικά αναπτυγμένη, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις 

κοινωνικές ομάδες που την συγκροτούν και την αναπαράγουν, ενώ από την άλλη 

πλευρά, διαθέτει ικανούς φυσικούς πόρους ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο. Με 

αυτή την έννοια, η ύπαιθρος αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το παρελθόν και το 

μέλλον της ευρύτερης κοινωνίας. Η οικονομική υστέρηση της υπαίθρου, με άλλα 
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λόγια, αποτελεί ταυτόχρονα το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε σχέση με τις 

ευκαιρίες που προσφέρουν οι πόλεις.  

Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα αναρωτιέται σήμερα αν η ύπαιθρος προσφέρει 

μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στις αναταράξεις στις οποίες οδηγεί η παρούσα 

οικονομική ύφεση - απόρροια της υπέρμετρης/ στρεβλής καπιταλιστικής ανάπτυξης 

στην οποία οδηγήθηκε η χώρα κατά τις τελευταίες δεκαετίες - ή αντίθετα αποτελεί 

μια ακόμα αρένα, όπου οι κανόνες της οικονομίας της αγοράς, παρά τη σχετική 

καθυστέρηση, επιχειρούν να εισέλθουν δυναμικά στην κοινωνία και οικονομία της 

υπαίθρου και άρα χρειάζεται σημαντική αντίσταση προκειμένου να μην επεκταθεί 

σε αυτήν το κυρίαρχο μοντέλο καπιταλιστικό ανάπτυξης. Με βάση την πρώτη 

άποψη, η ύπαιθρος φαίνεται να αποτελεί μια διέξοδο που φαντάζει λυτρωτική σε 

όσους/ όσες νιώθουν ότι ο αστικός τρόπος ζωής (που συνδέεται με τη ρουτίνα της 

μισθωτής απασχόλησης, την υπερκατανάλωση, την ρύπανση, την ένταση εργασίας, 

την ένταση δραστηριοτήτων, κ.λπ.) μπορεί να αποφευχθεί και να αναζητήσει κανείς 

έναν περισσότερο ισορροπημένο και ‘ανθρώπινο’ τρόπο ζωής πιο κοντά στο 

περιβάλλον και τη φύση (Farell κ.ά. 2012, Halfacree 2012).2 Σχετικά με τη δεύτερη 

άποψη, θα λέγαμε ότι η ύπαιθρος αντιμετωπίζεται από συγκεκριμένες κοινωνικές 

ομάδες – όπως π.χ. οι αγρότες και οι υποστηρικτές του περιβάλλοντος – ως ένας 

τόπος ‘αντίστασης’ στην κυριαρχία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Το 

πεδίο αντίστασης είναι ο αγροτικός τομέας όπου οι μικρές οικογενειακές 

εκμεταλλεύσεις αποτελούν ένα εναλλακτικό μοντέλο απέναντι στο καπιταλιστικό 

μονόδρομο της κυριάρχησης της σύγχρονης μεγάλης γεωργικής επιχείρησης (Weiss 

2007). 

Η πραγματικότητα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στην  ύπαιθρο είναι 

πολύ πιο περίπλοκη από την ανάδειξη της μιας ή της άλλης τάσης για το μέλλον. Η 

κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη, λόγω του ότι η ύπαιθρος περιλαμβάνει αρκετά 

ετερόκλητα χαρακτηριστικά λόγω της χαμηλής πληθυσμιακής τα πυκνότητας, της 

απόστασης από μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις αλλά και των φυσικών πόρων που 

περιλαμβάνει. Οι πληθυσμοί που διαβιούν ή/και απασχολούνται στην ύπαιθρο 

                                                 
2
 Η σύγχρονη συζήτηση για τα «κοινά αγαθά» που αφορούν τη βιοποικιλότητα, την παραγωγή 

ποιοτικών τοπικών τροφίμων και την συλλογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων (π.χ. νερό, έδαφος) 

αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο προβληματισμού (βλέπε σχετικά http://commonfest.info/en/ και 

ιδιαίτερα η ενότητα: «Agriculture and Common Goods» ) [Τελευταία πρόσβαση στις 22/7/2015]. 

http://commonfest.info/en/


3 
 

συνήθως δεν διαθέτουν ικανό αριθμό εναλλακτικών οδών για απασχόληση, παρότι 

υπάρχουν περιοχές της υπαίθρου οι οποίες παραμένουν πόλοι έλξης πληθυσμού 

λόγω των ευκαιριών απασχόλησης που διαθέτουν, του φυσικού περιβάλλοντός 

τους, των ευκαιριών αναψυχής αλλά και του εν γένει συνδυασμού των φυσικών, 

χωρικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών που συγκεντρώνουν (ECORYS 

2010). Υπάρχουν λοιπόν περιοχές της υπαίθρου οι οποίες χαρακτηρίζονται 

‘δυναμικές’ και άλλες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ‘ενδιάμεσες’ ή ως 

‘καθυστερημένες’ αναφορικά με τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης που 

παρουσιάζουν (Efstratoglou κ.ά. 2004). Οι δυνατότητες ανάπτυξης των περιοχών της 

υπαίθρου αποτελούν ένα σημαντικό άξονα για την αποτίμηση της κοινωνικής τους 

στρωμάτωσης, καθώς επίσης και του ρόλου της γεωργίας στο τοπικό παραγωγικό 

μίγμα/ αναπτυξιακό μοντέλο. 

Επισημαίνεται λοιπόν ότι η μελέτη των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, 

στρωμάτων και τάξεων αφορά άμεσα το αναπτυξιακό μοντέλο που ακολουθούν οι 

περιοχές της υπαίθρου, ενώ παράλληλα αποτυπώνει την αυξανόμενη διείσδυση της 

οικονομίας της αγοράς στην ύπαιθρο, ή με άλλα λόγια, την πληρέστερη 

ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στην ευρύτερη καπιταλιστική οικονομία.  

Στην ύπαιθρο ο διαχωρισμός μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων/ 

τάξεων παραπέμπει στην αυξανόμενη διάκριση ανάμεσα στην ιδιοκτησία γης και τη 

μισθωτή εργασία, γεγονός που παλαιότερα αποκρύπτονταν με τη χρήση της έννοιας 

της οικογενειακής εκμετάλλευσης όπου ο αγρότης και η οικογένειά του 

συνεισέφεραν το μεγαλύτερο τμήμα της εργασίας που απαιτούνταν για την 

αγροτική παραγωγή, ενώ παράλληλα ο αγρότης διατηρούσε την ιδιοκτησία και τη 

διαχείριση της εκμετάλλευσής του. Η σχετική βιβλιογραφία καταγράφει το σχετικό 

προβληματισμό ότι η διατήρηση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων συνδέονταν 

με την ανεπαρκή ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και άρα την 

αδυναμία που επεδείκνυε ο καπιταλισμός να διεισδύσει στη γεωργία (Κασίμης και 

Παπαδόπουλος 1999). 

Η συζήτηση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και την 

ενσωμάτωσή της στην οικονομία της αγοράς ανέδειξε τα ζητήματα της 

εκμετάλλευσης των αγροτών από το εμπορικό, βιομηχανικό και τραπεζικό 

κεφάλαιο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από τη 
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γεωργία στους άλλους τομείς της οικονομίας όσον αφορά την ανάπτυξη και την 

αναδιάρθρωση της υπαίθρου (Παπαδόπουλος 2008α).  

Έτσι οδηγούμαστε στη σταδιακή αποστασιοποίηση της υπαίθρου από τη 

γεωργία και τον αγροτικό τομέα γενικότερα, γεγονός που συμπυκνώνεται στον όρο 

αποαγροτοποίηση (deagriculturalization),3 ο οποίος υποδηλώνει μια σύνθετη 

διαδικασία που προκύπτει από την τάση συγκέντρωσης της γεωργικής γης (και της 

αγροτικής παραγωγής ευρύτερα) σε μικρότερο αριθμό αγροτών, τη μείωση του 

ποσοστού της αγροτικής απασχόλησης στο σύνολο των απασχολούμενων, την 

ανάδειξη άλλων παραγωγικών και καταναλωτικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο 

και την απεμπλοκή των συμβοηθούντων μελών της οικογένειας από την αγροτική 

τους εκμετάλλευση (Κασίμης και Παπαδόπουλος 1999, Kasimis and Papadopoulos 

2001, Παπαδόπουλος 2008β). 

Η διαδικασία αποαγροτοποίησης της ελληνικής υπαίθρου δεν είναι νέο 

φαινόμενο - καθώς είχε επισημανθεί από το Δαμιανάκο στο πλαίσιο του αγροτικού 

μετασχηματισμού της υπαίθρου τον οποίο περιέγραφε αρκετά λεπτομερειακά σε 

διάφορα έργα του (Διαμιανάκος κ.ά. 1978, Δαμιανάκος 1999) -, αλλά θα λέγαμε ότι 

επιταχύνεται κατά τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς ωστόσο να παρατηρείται 

μετατόπιση της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας στο περιθώριο της οικονομίας 

και κοινωνίας της υπαίθρου. Αντίθετα μάλιστα, θα λέγαμε ότι η αποαγροτοποίηση 

παραπέμπει στη στενότερη αλληλεπίδραση μεταξύ του αγροτικού και των μη-

αγροτικών τομέων και ταυτόχρονα επισημαίνει την ενσωμάτωση του αγροτικού 

τομέα στο τοπικό παραγωγικό σύστημα. Η αμφισβήτηση της σημασίας του 

αγροτικού τομέα για την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου θα ακύρωνε την όποια 

προοπτική τοπικής ανάπτυξης των περιοχών της υπαίθρου (Παπαδόπουλος 2008β). 

Το παρόν κείμενο παρουσιάζει συνοπτικά ένα συγκροτημένο θεωρητικό 

πλαίσιο για τη μελέτη της κοινωνικής διάρθρωσης και ειδικότερα της κοινωνικής 

στρωμάτωσης στην Ελληνική ύπαιθρο, υπογραμμίζοντας παράλληλα το ρόλο της 

μισθωτής εργασίας για την κοινωνική διαφοροποίηση της υπαίθρου. Η μισθωτή 
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«αποαγροτοποίηση» είναι πιο περιεκτικός και πιο ουσιαστικός για την αναγνώριση και αποτύπωση  
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εργασία αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη διατήρηση ή μεγέθυνση 

των αγροτικών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Στη συνέχεια συζητώνται οι 

πρόσφατες μεταβολές στην κοινωνική διάρθρωση της Ελληνικής υπαίθρου, ενώ 

παράλληλα αναλύονται οι μεταβολές που παρατηρούνται στην απασχόληση. 

Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στην ιδιαίτερα επίκαιρη συζήτηση για την 

"επιστροφή στην ύπαιθρο" όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα στη χώρα υπό το 

πρίσμα της οικονομικής ύφεσης. Τέλος, καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα 

σχετικά με το ρόλο της μισθωτής εργασίας στον αγροτικό τομέα και τις αγροτικές 

περιοχές γενικώτερα, καθώς επίσης για τα κοινωνικά στρώματα που εντοπίζονται 

στην Ελληνική ύπαιθρο. 

 

Θεωρητικές επισημάνσεις για την κοινωνική διάρθρωση της υπαίθρου 

 

Η ενασχόληση με την μισθωτή εργασία στην ύπαιθρο αποτελεί ένα παράδοξο, 

ειδικότερα αν λάβουμε υπόψη μας ότι στη συνείδηση των περισσότερων πολιτών 

στις αναπτυγμένες οικονομικά χώρες, η γεωργία και η ύπαιθρος αποτελούν 

ιστορικά ξεπερασμένες κατηγορίες. Σε μια εποχή όπου τα αγροτικά προϊόντα και 

ιδιαίτερα τα τρόφιμα είναι αποτελέσματα εντατικής καλλιέργειας, περίπλοκης 

τεχνικής επεξεργασίας και τυποποίησης, η όποια αναφορά στην ύπαιθρο και στους 

αγρότες φαντάζει παλαιομοδίτικη. Συχνά διαπιστώνεται μια σημαντική διάκριση 

ανάμεσα στους επαγγελματίες αγρότες και την ‘ανακαινισμένη’ ή ‘ειδυλλιακή 

ύπαιθρο’ στην Ευρώπη και τις άλλες χώρες του Δυτικού Καπιταλισμού, από  τη μια 

μεριά, και στους αγρότες, χωρικούς, ημιπρολετάριους του λεγόμενου Τρίτου 

Κόσμου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αρκετά δύσκολες συνθήκες για να συνεχίσουν να 

παράγουν φθηνά βασικά τρόφιμα για τους καταναλωτές του Πρώτου Κόσμου, από 

την άλλη. Όμως, ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στους χωρικούς, τους αγρότες και 

τους προλετάριους; Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους όρους αυτούς χωρίς να 

υπογραμμίζουμε τις σημαντικές εννοιολογικές διαφορές βάσει των οποίων 

διακρίνονται; 

Ήδη κατά τη δεκαετία του 1970, όταν ο αναπτυγμένος καπιταλιστικά κόσμος 

βρισκόταν στο στάδιο του περάσματος στη μετανεωτερική εποχή, ξεκίνησε μια 

έντονη συζήτηση για τους Χωρικούς και τις Κοινωνίες των Χωρικών (Peasants and 
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Peasant Societies) στην οποία συμμετείχε ο Teodor Shanin και μάλιστα αναπτύχθηκε 

ο προβληματισμός σχετικά με τον όρο "χωρικός" (peasant) ως μια γενικά χρήσιμη 

κατηγορία αλλά και ως θεωρητική έννοια (Shanin 1988). Η έννοια αυτή δέχτηκε 

αρκετή κριτική, καθώς θεωρήθηκε ότι αποκρύπτει τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε 

διαφορετικές κατηγορίες αγροτών που συμμετέχουν στην αγροτική παραγωγική 

δραστηριότητα. Παραδειγματικά αναφέρονται οι ιδιοκτήτες οικογενειακών 

εκμεταλλεύσεων με περιορισμένη παραγωγή, οι μικρο-αγρότες που έχουν 

εκμετάλλευση και εργάζονται ευκαιριακά ή εποχικά σε άλλες εκμεταλλεύσεις ή σε 

άλλους κλάδους, οι αγρότες που παράγουν μόνο για την αυτοκατανάλωσή τους ή 

είναι συνταξιούχοι αγρότες και έχουν μειώσει την παραγωγή τους, κ.λπ. 

Επιπρόσθετα, η έννοια του "χωρικού" παραπέμπει σε μια ιστορικά συγκεκριμένη 

παραγωγική μορφή και αναπόφευκτα συνδέεται με την αγροτική παραγωγική 

δραστηριότητα ως τρόπο ζωής, όπως επίσης και με την επιβίωση μορφών 

παραγωγής που συνάδουν περισσότερο με άλλες, προνεωτερικές κοινωνίες. 

Ακόμα και σήμερα υπάρχουν προσπάθειες αναβίωσης της συγκεκριμένης 

συζήτησης κάτω από τον όρο "νέοι χωρικοί" (new peasantry), ο οποίος περιγράφει 

την υποταγμένη και εξαρτημένη θέση των αγροτών που αναγκάζονται να παράγουν 

και να λειτουργούν υπό συνθήκες που ορίζονται από ένα σύστημα κανόνων - ή 

αλλιώς ένα κυρίαρχο καθεστώς παραγωγής - που οι ίδιοι αδυνατούν να ελέγξουν. Ο 

van der Ploeg υιοθετώντας την έννοια της "Αυτοκρατορίας" των Hardt και Negri 

υποστηρίζει ότι αυτή αφορά ένα "νέο τρόπο ιεράρχησης που τείνει να γίνει 

κυρίαρχος" (van der Ploeg 2007: 3-4). Με άλλα λόγια, αναπαράγει την άποψη ότι οι 

μεγάλες αγροτοβιομηχανικές υπερεθνικές επιχειρήσεις, τα μεγάλα λιανεμπορικά 

συμφέροντα, τα κράτη, όπως επίσης οι νόμοι, τα επιστημονικά μοντέλα, η 

τεχνολογία και όποιοι άλλοι μηχανισμοί ωθούν στη στήριξη των μεγάλων 

επιχειρήσεων τροφίμων που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα, 

ουσιαστικά προωθούν την εξάρτηση των αδύναμων και ετεροπροσδιοριζόμενων 

αγροτών-χωρικών οι οποίοι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Αν και αυτή η συζήτηση 

δεν συνιστά μια νέα εξέλιξη, αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι σε αυτό πλαίσιο 

προωθείται η ενσωμάτωση των επιμέρους συστατικών, διαδικασιών και σχέσεων 

στο ευρύτερο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας. Ο χώρος για αυτονομία των 

"νεο-χωρικών" περιορίζεται σημαντικά αν δεν εξαφανίζεται. Σε ορισμένες 
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περιπτώσεις μάλιστα όπως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) υπάρχουν 

ενέργειες στήριξης των αγροτών και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων 

προκειμένου να διατηρηθεί το τοπίο της υπαίθρου και να παράγονται ποιοτικά 

προϊόντα. Συνακόλουθα, οι ‘νεο-χωρικοί’ καλούνται να διαδραματίσουν νέους 

ρόλους ως παραγωγοί ποιοτικών τροφίμων, επιστάτες του αγροτικού 

περιβάλλοντος, ξενοδόχοι στις εκμεταλλεύσεις τους, κ.ά., γεγονός που τους 

περιθωριοποιεί όλο και περισσότερο, εξωθώντας τους στις παρυφές του ‘νέου’ 

αγρο-βιομηχανικού συστήματος τροφίμων. 

Σύμφωνα με την Μαρξιστική ανάλυση,  οι χωρικοί (peasants) - που ήταν μια 

ιστορική κατηγορία ‘αγροτών’, οι οποίοι δεν είχαν υιοθετήσει αναπτυγμένες 

εμπορευματικές σχέσεις και λειτουργούσαν στο περιθώριο της οικονομίας της 

αγοράς - δεν μπορούσαν να αποτελέσουν το συλλογικό υποκείμενο της ιστορίας, 

αφού ο ρόλος αυτός επιφυλάσσεται για την εργατική τάξη, και πιο συγκεκριμένα, 

για το προλεταριάτο. Αυτό οφείλεται βέβαια στο γεγονός ότι "ο καπιταλισμός, η 

επιστήμη, η ακολουθία των γεγονότων αλλά και τα συμφέροντα της κοινωνίας 

συνδυάζονται ώστε να καταδικάσουν την μικρής κλίμακας αγροτική παραγωγή σε 

σταδιακή εξαφάνιση, χωρίς αναβολή και χωρίς έλεος" (Mitrany 1951: 25). Η 

εκτίμηση ότι οι χωρικοί είναι καταδικασμένοι σε εξαφάνιση διατρέχει όλες τις 

κλασικές αναλύσεις για το ‘αγροτικό ζήτημα’ (peasant question). Επιπρόσθετα, 

επισημαίνεται δε ότι δεν είναι απλώς οι χωρικοί που είναι καταδικασμένοι σε 

εξαφάνιση, αλλά όλο το παλαιό σύστημα αγροτικής παραγωγής που δεν μπορεί να 

είναι ανταγωνιστικό στο πλαίσιο της αγοράς. Ο χωρικός είναι δεμένος και αποτελεί 

προέκταση ενός παραγωγικού συστήματος "που αποτελεί την πιο πρωτόγονη και 

πιο ανορθολογική μορφή εκμετάλλευσης". Όσον αφορά το ρόλο των χωρικών, αυτοί 

αποτελούν μια "τάξη βαρβάρων", καθώς ούτε αυτοί ούτε το σύστημα παραγωγής 

τους είναι συμβατά με την πρόοδο, ενώ η εξέλιξη/ ανάπτυξη της κοινωνίας θα 

ξεπεράσει και τους δύο (Mitrany 1951: 30). 

Όντας προσεκτικοί στην ανάγνωση των μαρξιστικών κειμένων θα λέγαμε ότι 

η μαρξιστική ανάλυση δεν απορρίπτει τη θεωρητική σημασία της έννοιας ‘χωρικός’, 

αντίθετα υπογραμμίζει ότι οι χωρικοί δεν δρουν ως συλλογικό υποκείμενο που έχει 

αυτόνομη θέληση, ανεξάρτητη βούληση και στρατηγική δράση. Ειδικότερα, για τα 

Ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα το ‘αγροτικό ζήτημα’ θεωρήθηκε ως ένα 
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πολιτικό ζήτημα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα ερωτήματα: "Πως θα κερδηθεί η 

πολιτική υποστήριξη των χωρικών;" "Ποιο τμήμα του αγροτικού πληθυσμού πρέπει 

να προσεταιριστεί το κόμμα; Και σε ποια βάση;" (Hussain and Tribe 1983: 18). 

Καθώς λοιπόν το ‘αγροτικό ζήτημα’ ήταν το προϊόν διαφορετικών κοινωνικών και 

οικονομικών συνθηκών σε κάθε χώρα, αντιμετωπίστηκε διαφορετικά από τους 

Σοσιαλδημοκράτες (Hussain and Tribe 1983: 296).  

Άλλωστε με αυτή τη θέση συνάδει και η ανάλυση του Kautsky (1988), η 

οποία καταγράφει δύο διαδικασίες που αφορούν τον οικονομικό και κοινωνικό 

μετασχηματισμό της γεωργίας και της υπαίθρου: α) η μια αφορά τη διαδικασία 

συγκέντρωση της αγροτικής γης, ενώ η δεύτερη αφορά τη διαδικασία 

εμπορευματοποίησης στην ύπαιθρο (Σχεδιάγραμμα 1).  

 

 

Σχεδιάγραμμα 1. Θεωρητικό πλαίσιο για την ερμηνεία του οικονομικού και 
κοινωνικού μετασχηματισμού της υπαίθρου 
Πηγή: Τροποποιημένο σχεδιάγραμμα που παρατίθεται στο Papadopoulos (1994). 

 

Αν και οι δύο αυτές διαδικασίες μπορούν να προσεγγιστούν ως διακριτές 

διαδικασίες, παρουσιάζονται σημαντικές επικαλύψεις μεταξύ τους. Ιδιαίτερα όσον 
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αφορά τη διαδικασία εμπορευματοποίησης, θα λέγαμε ότι αυτή επιδρά πολύ 

περισσότερο στο μετασχηματισμό των κοινωνικών χαρακτηριστικών της 

απασχόλησης στο επίπεδο της οικογενειακής εκμετάλλευσης. 

Η μελέτη της εμπορευματοποίησης των σχέσεων παραγωγής στην ύπαιθρο 

και τη γεωργία οδηγεί στην άποψη ότι η ύπαιθρος χαρακτηρίζεται από σημαντική 

ετερογένεια (Papadopoulos 1994, Kasimis and Papadopoulos 1994). Η ετερογένεια 

δεν αναφέρεται μόνο στην ύπαρξη διαφορετικών κατηγοριών οικογενειακής 

εκμετάλλευσης, αλλά και στη διαφοροποίηση μεταξύ των οικογενειακών 

εκμεταλλεύσεων εντός της ίδιας κατηγορίας οικογενειακής εκμετάλλευσης. 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία διαφοροποίησης δεν είναι μια μονοσήμαντη 

διαδικασία αλλά συνιστά ένα πολυ-επίπεδο σύμπλεγμα τάσεων και δυναμικών που 

εφάπτονται στο επίπεδο της οικογενειακής εκμετάλλευσης αναπαράγοντας και 

αναδιαρθρώνοντας τόσο την εργασιακή διαδικασία όσο και τις σχέσεις παραγωγής 

εντός της οικογενειακής εκμετάλλευσης (Papadopoulos 1994). 

Υποστηρίζουμε, λοιπόν, ότι υφίστανται διαφορετικές μορφές δεσμών 

ανάμεσα στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και την οικονομία της αγοράς, οι 

οποίοι εξαρτώνται όχι μόνο από το βαθμό κατά τον οποίο οι εμπορευματικές 

σχέσεις επεκτείνονται στην οικογενειακή εκμετάλλευση, αλλά και από τον τρόπο με 

τον οποίο η οικογενειακή εκμετάλλευση ενσωματώνεται στην αγορά (π.χ. μέσα από 

την άμεση ή έμμεση υπαγωγή της στο εξωτερικό ως προς αυτήν κεφάλαιο) (Κασίμης 

και Παπαδόπουλος 1996). Με άλλα λόγια, υπάρχει μια διαφοροποιημένη 

διαδικασία εκσυγχρονισμού η οποία έχει ετερογενείς επιπτώσεις στις διαφορετικές 

κατηγορίες οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. 

Θα λέγαμε ότι κάθε κατηγορία οικογενειακής εκμετάλλευσης απεικονίζει την 

ανισομερή ανάπτυξη των εμπορευματικών σχέσεων στον αγροτικό τομέα. 

Παράλληλα, εντός της κάθε κατηγορίας οικογενειακής εκμετάλλευσης μπορεί να 

παρατηρήσει κανείς μια διαδικασία κοινωνικής διαφοροποίησης που δεν 

περιορίζεται μόνο στις επιμέρους διαφορές στο επίπεδο της επιχειρηματικότητας, 

της ικανότητας εφαρμογής συγκεκριμένης στρατηγικής, ή/και των προσωπικών 

χαρισμάτων (π.χ. προσαρμογή, πρωτοβουλία, ενεργητικότητα, κ.λπ.), αλλά 

παραπέμπει και στον τύπο συνάρθρωσης (επιτυχία στην εφαρμογή μιας 
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συγκεκριμένης στρατηγικής ή όχι) των διαφορετικών οικονομικών και κοινωνικών 

σχέσεων που χαρακτηρίζουν κάθε οικογενειακή εκμετάλλευση. 

Η διαδικασία κοινωνικής διαφοροποίησης στην ύπαιθρο δεν μπορεί να 

ειδωθεί ως μια ιστορικά αναπόφευκτη διαδικασία. Μάλλον στο εμπειρικό επίπεδο, 

θα πρέπει να μιλάμε για την πολλαπλή ενσωμάτωση της οικογενειακής 

εκμετάλλευσης σε διαφορετικές αγορές, δηλαδή την εμπορευματοποίηση των 

διαφορετικών σχέσεων παραγωγής που λειτουργούν στην οικογενειακή 

εκμετάλλευση. Πιο συγκεκριμένα, η εμπορευματοποίηση αφορά είτε τις εσωτερικές 

σχέσεις παραγωγής που αναπτύσσονται εντός της οικογενειακής εκμετάλλευσης και 

αποτελούν τα χαρακτηριστικά της, είτε και τις εξωτερικές σχέσεις παραγωγής που 

συνδέουν την εκμετάλλευση με την συνολική οικονομία και περιγράφουν την 

εξάρτηση της εκμετάλλευσης από ποικίλους φορείς της ευρύτερης οικονομίας 

(δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτος, τράπεζες, αγρο-βιομηχανίες, τοπικές αγορές 

εργασίας, κ.λπ.) (Σχεδιάγραμμα 2). 

 

 

Σχεδιάγραμμα 2. Η αλληλεπίδραση των χαρακτηριστικών της οικογενειακής 
εκμετάλλευσης και της ευρύτερης οικονομίας και η κοινωνική στρωμάτωση στην 
ύπαιθρο 
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Πηγή: Τροποποιημένο σχεδιάγραμμα που παρατίθεται στο Papadopoulos (1994). 

 

Τα χαρακτηριστικά της οικογενειακής εκμετάλλευσης αποτελούν τη βάση για 

την αναπαραγωγή, τη διατήρηση ή τη μεγέθυνσή της ως οικονομική μονάδα 

παραγωγής. Παράλληλα, η οικογενειακή εκμετάλλευση παραπέμπει στην επιβίωση 

του νοικοκυριού που αποτελεί τη θεμελιώδη δημογραφική και εργασιακή μονάδα 

για την λειτουργία της εκμετάλλευσης. Έτσι λοιπόν, το μέγεθος της αγροτικής 

ιδιοκτησίας, η ενοικίαση αγροτικής γης, η οικογενειακή εργασία, η σχέση 

οικογενειακής και μη-οικογενειακής (μισθωτής ή άλλης) εργασίας, οι ρόλοι μεταξύ 

των δύο φύλων, η επενδυτική και εργασιακή στρατηγική του νοικοκυριού και η 

ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων εντός της εκμετάλλευσης αποτελούν αρκετά 

σημαντικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία της οικογενειακής εκμετάλλευσης. 

Αντίστοιχα, οι εξωτερικές οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις των μελών της 

οικογενειακής εκμετάλλευσης με φορείς της ευρύτερης οικονομίας συνδέονται με 

τη μεγέθυνση ή την συρρίκνωσή της. Οι τοπικές αγροτικές δομές, οι περιφερειακές 

αγορές εργασίας, οι αγρο-βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι τράπεζες, το κράτος και η 

Ε.Ε. συγκροτούν το πλαίσιο εντός του οποίου ζητήματα όπως η μεγέθυνση της 

οικογενειακής εκμετάλλευσης, η εκμηχάνισή της, η ενοικίαση γεωργικής γης, ο 

σχεδιασμός και η προώθηση επενδύσεων στην εκμετάλλευση, η εξεύρεση 

πιστώσεων, η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων, η δυνατότητα 

εξεύρεσης μισθωτής εργασίας, κ.λπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη της 

οικογενειακής εκμετάλλευσης προκειμένου να επιβιώσει η μονάδα παραγωγής τους 

ή να βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική τους θέση στην κοινωνία της 

υπαίθρου. 

Οι εξωτερικές σχέσεις δεν είναι λιγότερο σημαντικές αφού συχνά 

διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία διαφοροποίησης των 

οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο ρόλος του κράτους 

και της Ε.Ε. ανδεικνύεται ως σημαντικός, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εφαρμογή των 

μέτρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) επιδρώντας στην πορεία της 

κοινωνικής διαφοροποίησης στην Ελληνική ύπαιθρο (Παπαδόπουλος 2008γ). 

Μάλιστα θα λέγαμε ότι η ΚΑΠ έχει εντείνει τις ανισότητες στις αγροτικές 

διαρθρώσεις αλλά εντός των αγροτικών περιοχών τόσο στο πλαίσιο της Ε.Ε. όσο και 
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εντός των κρατών μελών, γεγονός που δεν μπορεί να θεωρείται ως παράπλευρο 

αποτέλεσμα της εφαρμογής της πολιτικής αλλά ως βασικό χαρακτηριστικό της ΚΑΠ 

(Papadopoulos 2015). 

Επιπλέον, αρκετοί παράγοντες, όπως π.χ. το κράτος, η παγκόσμια οικονομία, 

το αγροτοβιομηχανικό σύστημα, το χρηματιστικό κεφάλαιο, κ.ά., ασκούν σημαντική 

πίεση με στόχο την εξωστρέφεια, την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των 

οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση των οικονομικών 

και κοινωνικών ανισοτήτων στην ύπαιθρο. 

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η εισαγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων 

παραγωγής στην ελληνική γεωργία έχει διαμεσολαβηθεί από την ανάμιξη του 

κράτους στη διαδικασία του οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού της 

υπαίθρου όχι μόνο μέσω των αγροτικών μεταρρυθμίσεων πριν τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και μέσω των πολιτικών στήριξης των τιμών ή/και του 

εισοδήματος κατά την μεταπολεμική περίοδο η οποία συνεχίστηκε με την 

εφαρμογή των μέτρων της ΚΑΠ μετά το 1981.  

Σε αυτό το πλαίσιο, παρά την ισχυροποίηση της τάσης κοινωνικής 

ενσωμάτωσης των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην οικονομία της αγοράς, 

διατηρείται ένα αξιόλογο ποσοστό μη-επιχειρηματικών μορφών οικογενειακής 

εκμετάλλευσης. Μέχρι την δεκαετία του 1990, πριν την έλευση των οικονομικών 

μεταναστών στην Ελλάδα, όπου υπήρχε χαμηλό ποσοστό μισθωτής εργασίας ο 

βαθμός ενσωμάτωσης των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην οικονομία της 

αγοράς ήταν σχετικά χαμηλός, αφού η αγροτική εργασία που χρησιμοποιούνταν 

ήταν κυρίως οικογενειακή. Όμως, στις επόμενες δεκαετίες επιταχύνθηκαν οι 

διαδικασίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όπως και της ενσωμάτωσης της 

οικονομίας της υπαίθρου στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

 

Πρόσφατες μεταβολές στην κοινωνική διάρθρωση και στην κοινωνική 

στρωμάτωση της Ελληνικής υπαίθρου 

 

Η κοινωνική διάρθρωση και ειδικότερα η κοινωνική στρωμάτωση της Ελληνικής 

υπαίθρου έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές τα τελευταία χρόνια εξαιτίας κυρίως 

του οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού που επιταχύνθηκε λόγω της 
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γρηγορότερης ενσωμάτωσης της χώρας στην Ε.Ε., της εφαρμογής των πολιτικών της 

Ε.Ε. (π.χ. της ΚΑΠ) αλλά και εξαιτίας της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης που 

γνώρισε η χώρα η οποία με τη σειρά της οδήγησε σε μια χωρίς ιστορικό 

προηγούμενο οικονομική ύφεση κατά την τελευταία εξαετία.  

Η κοινωνική διάρθρωση της Ελληνικής υπαίθρου συνδιαμορφώθηκε από μια 

σειρά παραγόντων και μεταβολών, οι οποίες θα παρουσιαστούν συνοπτικά στις 

επόμενες παραγράφους. Υπογραμμίζεται ότι οι παλαιότερες κοινωνικές δομές της 

Ελληνικής υπαίθρου έχουν σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει στο περιθώριο, ενώ 

ταυτόχρονα έχουν αναδειχθεί νέα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά που 

προσομοιάζουν περισσότερο με αυτά των αναπτυγμένων κοινωνιών.  

Ιδιαίτερα μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, έγινε κατανοητό ότι στην 

Ελλάδα οι μηχανισμοί της αγοράς δεν λειτουργούσαν ανεξάρτητα, όπως θα 

αναμενόταν σε μια κοινωνία που είχε προσχωρήσει στο εκσυγχρονιστικό πρόταγμα, 

ούτε οι κοινωνικές τάξεις που κυριαρχούσαν στο υφιστάμενο κοινωνικό σύστημα 

ήταν αυτονομημένες από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά αντίθετα τόσο οι 

μηχανισμοί της αγοράς όσο και οι κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις ωθούσαν στην 

επικράτηση παραδοσιακών κοινωνικών συμπεριφορών και στην αναπαραγωγή 

λανθανουσών οικονομικών λειτουργιών. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε πέντε βασικές μεταβολές που έχουν 

επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική διάρθρωση της Ελληνικής υπαίθρου 

και έχουν, αναπόδραστα, διαμορφώσει την κοινωνική στρωμάτωση στις περιοχές 

της υπαίθρου. 

Η πρώτη μεταβολή συνδέεται με την εφαρμογή των μέτρων της ΚΑΠ, τα 

οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με στόχο την ενδυνάμωση του αγροτικού 

εκσυγχρονισμού, καθώς επίσης τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Οι 

χρηματοδοτήσεις και οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ επέδρασαν οριζόντια σε εκείνες τις 

οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που παρήγαγαν αγροτικά προϊόντα τα οποία 

απολάμβαναν στήριξης, ανάλογα βέβαια με το μέγεθος της καλλιεργούμενης 

έκτασης. Στην πλειονότητά τους αυτές οι χρηματοδοτήσεις οδήγησαν σε αύξηση 

των ανισοτήτων ανάμεσα στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που καλλιεργούν 

προϊόντα που στηρίζονται και σε αυτές που δεν καλλιεργούν επιδούμενα προϊόντα, 

αλλά και ανάμεσα στις μεγάλες και τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Και οι 
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πιο πρόσφατες αναλύσεις των επιπτώσεων της ΚΑΠ στις αγροτικές διαρθρώσεις και 

τις περιοχές της υπαίθρου έχουν καταδείξει την όξυνση των ανισοτήτων και 

ανισορροπιών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. αλλά και μεταξύ των περιφερειών 

στα ίδια τα κράτη μέλη (Papadopoulos 2015). 

Η δεύτερη μεταβολή αφορά την αναδιάρθρωση των τοπικών αγορών 

εργασίας, η οποία συνδέθηκε με την επέκταση των μη-αγροτικών τομέων 

απασχόλησης στην ύπαιθρο. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην αύξηση των ευκαιριών 

απασχόλησης εκτός του αγροτικού τομέα και στην επέκταση της πολυαπασχόλησης 

σε περισσότερο ευνοημένες περιοχές και ειδικότερα στις περιαστικές, στις 

δυναμικές, στις παράκτιες, στις νησιωτικές και εν γένει σε όσες περιοχές 

συγκέντρωναν δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, όσες περιοχές δεν 

διαθέτουν εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης βρίσκονται σε δεινή θέση, καθώς 

το αγροτικό εισόδημα δεν επαρκεί για να καλύψει τις διευρυνόμενες 

καταναλωτικές ανάγκες των νέων. Σαν αποτέλεσμα, οι ορεινές, μειονεκτικές και 

απομακρυσμένες περιοχές χάνουν πληθυσμό, ο οποίος μετακινείται προς τις πιο 

δυναμικές αγροτικές, τις ημιαστικές ή τις αστικές περιοχές. Η αναδιάρθρωση των 

τοπικών οικονομιών της υπαίθρου μορφοποιεί συγκεκριμένες συνθήκες, κάτω από 

τις οποίες τα νοικοκυριά συγκροτούν τις στρατηγικές τους και επιδιώκουν την 

επιβίωση ή τη μεγέθυνση της αγροτικής παραγωγικής τους δραστηριότητας και 

κάνουν τις επιλογές τους σχετικά με την αξιοποίηση του οικογενειακού και μη-

οικογενειακού διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού (Κασίμης και Παπαδόπουλος 

2012).  

Η τρίτη μεταβολή αφορά στην έξοδο των γυναικών στις τοπικές και μη-

αγροτικές αγορές εργασίας στην ύπαιθρο, καθώς επίσης της αυξημένης συμμετοχής 

τους σε πιο ειδικευμένες και πιο υπεύθυνες θέσεις στην αγορά εργασίας. Αυτή η 

μεταβολή συνδέεται με την αυξημένη εκπαίδευση που απολαμβάνουν πλέον οι 

γυναίκες, αλλά και με την ανακατανομή των ρόλων μεταξύ των δύο φύλων εντός 

των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, η απελευθέρωση της γυναικείας 

εργασίας από την οικογενειακή εκμετάλλευση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

επαγγελματοποίηση της γεωργίας και στη σταδιακή μετατροπή του αγρότη σε 

επαγγελματία που απασχολεί μισθωτή εργασία ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η 

εκμετάλλευσή του. Ταυτόχρονα το γυναικείο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί έναν 
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παράγοντα διασύνδεσης των αγροτικών νοικοκυριών με την τοπική οικονομία, 

παρότι θεωρείται ότι επίδιωξη των γυναικών είναι να ‘απελευθερωθούν’ από τα 

δεσμά της οικογενειακής εργασίας (εντός της εκμετάλλευσης και του νοικοκυριού 

τους) και να πουλήσουν την εργατική τους δύναμη στην μισθωτή αγορά εργασίας 

(Papadopoulos 2006).  

Η τέταρτη μεταβολή αφορά στον αυξανόμενο διαχωρισμό σε τοπικό επίπεδο 

ανάμεσα στην πρωτεύουσα και τη δευτερεύουσα αγορά εργασίας. Η πρώτη αγορά 

εργασίας αφορά τις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, όπου υπάρχει ασφάλιση, 

σχετικά ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και πλήρης απασχόληση. Η δεύτερη 

αγορά περιλαμβάνει τις λιγότερο καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, που είναι 

ανασφάλιστες, κοπιώδεις, και όπου κυριαρχεί η εποχική, ευκαιριακή ή ευέλικτη 

απασχόληση. Όλο και συχνότερα οι θέσεις εργασίας στην πρώτη αγορά 

καταλαμβάνονται από νέα σε ηλικία και με υψηλή εκπαίδευση άτομα, ενώ στη 

δεύτερη κατευθύνονται άτομα που έχουν χαμηλότερη εκπαίδευση ή είναι επί το 

πλείστον μετανάστες. Αυτές οι αγορές εργασίες συγκροτούν μια δυαδική αγορά 

εργασίας που διαχωρίζεται ακόμα περισσότερο ανάλογα με τις επιμέρους 

ειδικότητες και καθεστώτα απασχόλησης σε μια τμηματοποιημένη αγορά εργασίας 

που οδηγεί σε διαφορετικές μορφές εργασιακής ένταξης. Θεμελιώνονται έτσι 

διαφορετικές ομάδες απασχολούμενων που συγκροτούν διακριτά κοινωνικά 

στρώματα και συνδέονται με διαφορετικές ευκαιρίες κοινωνικής κινητικότητας, 

εισάγοντας παράλληλα κοινωνικές διακρίσεις οι οποίες είναι δύσκολο να αρθούν 

(Παπαδόπουλος και Φρατσέα 2013). 

Η πέμπτη μεταβολή συνδέεται με την εγκατάσταση και απασχόληση των 

οικονομικών μεταναστών στις περιοχές της υπαίθρου και η οποία σε αρκετές 

περιπτώσεις έπαιξε ρόλο καταλύτη για την αναδιάταξη της απασχόλησης σε τοπικό 

επίπεδο αλλά και για τη συνολικότερη αναδιάρθρωση των οικογενειακών 

εκμεταλλεύσεων στην Ελληνική ύπαιθρο. Ειδικότερα, όπως έχουν δείξει επιτόπιες 

εμπειρικές έρευνες (Kasimis and Papadopoulos 2005, Kasimis κ.ά. 2010, 

Papadopoulos 2011), η απασχόληση των μεταναστών συνάδει πλήρως με την έξοδο 

των γυναικών από την οικογενειακή εκμετάλλευση, την υποκατάσταση της 

οικογενειακής από τη μη-οικογενειακή εργασία, με τις αλλαγές στους ρόλους 

μεταξύ των δύο φύλων εντός των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, με την 
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επαγγελματοποίηση των αγροτών, καθώς επίσης με το διαχωρισμό των θέσεων 

απασχόλησης ανάμεσα στην πρωτεύουσα και τη δευτερεύουσα αγορά εργασίας 

(Παπαδόπουλος και Φρατσέα 2013). 

Η περίοδος πριν την οικονομική ύφεση χαρακτηρίστηκε από αρκετά 

σημαντική αύξηση τόσο του εργατικού δυναμικού όσο και των απασχολούμενων 

στη χώρα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης που σημειώθηκε και η οποία 

οδήγησε στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, καθώς επίσης και στην 

αύξηση του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, την 

περίοδο 2001-2009 το εργατικό δυναμικό της χώρας αυξήθηκε από 4.739 χιλιάδες 

άτομα σε 5.063 χιλιάδες άτομα, δηλαδή κατά 6,8%. Ειδικότερα, ο συνολικός 

αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 9%, γεγονός που αφορούσε αύξηση 

των απασχολούμενων στις αστικές περιοχές κατά 11% και στις ημιαστικές περιοχές 

κατά 22%, ενώ οι απασχολούμενοι στις αγροτικές περιοχές μειώθηκαν κατά 3,8%. 

Ενώ λοιπόν οι απασχολούμενοι αυξάνονταν στις αστικές και ημιαστικές περιοχές, 

αντίθετα οι απασχολούμενοι στις αγροτικές περιοχές παρουσίασαν μείωση.  

Κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης 2009-2015, το εργατικό δυναμικό 

της χώρας μειώθηκε σημαντικά αγγίζοντας τα επίπεδα του 2001, καταγράφοντας 

4.777 χιλιάδες άτομα (μείωση 5,7%). Αυτή η μείωση του εργατικού δυναμικού 

συνδέεται με την σημαντική συρρίκνωση των απασχολούμενων κατά 1.080 χιλιάδες 

άτομα (μείωση κατά 24%). Συγκεκριμένα, η μείωση των απασχολούμενων στις 

αστικές περιοχές  ήταν πάνω από 23%, στις ημιαστικές περιοχές 27% και στις 

αγροτικές περιοχές 22%.  

Η διακύμανση του μεγέθους της απασχόλησης συνοδεύτηκε και από 

σημαντικές αυξομειώσεις στο ποσοστό ανεργίας, το οποίο αποτελεί έναν αρκετά 

σημαντικό δείκτη για την αποτίμηση της ανάπτυξης μιας οικονομίας. Το ποσοστό 

ανεργίας κυμάνθηκε πτωτικά κατά την περίοδο 2001-2008, ενώ αυξήθηκε με 

ραγδαίους ρυθμούς από το 2008 και έπειτα (Γράφημα 1). Πιο συγκεκριμένα, το 

ποσοστό ανεργίας στο σύνολο της χώρας ήταν 11% το 2001 και μειώθηκε στο 7,3% 

το 2008 (Γ’ εξάμηνο), ενώ ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης 

έφθασε στο υψηλότερο σημείο το 2014 (Α’ εξάμηνο) με 27,8% και ένα χρόνο μετά 

(Α’ εξάμηνο 2015) βρισκόταν στο 26,6%. 



17 
 

Το ποσοστό ανεργίας υπερτριπλασιάστηκε στο σύνολο της χώρας από 7,3% 

που ήταν το Γ' Τρίμηνο του 2008 στο 26,6% το Α' Τρίμηνο του 2015. Αντίστοιχη ήταν 

η αύξηση της ανεργίας στις αστικές περιοχές όπου έφθασε το 2015 το 27,7%, στις 

ημιαστικές το 27,3% και στις αγροτικές το 22,6%. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί 

η σημαντική διαφορά στο ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στις αστικές (και ημιαστικές 

περιοχές) και τις αγροτικές περιοχές, καθώς η διαφορά ξεπερνά το 5% το 2015, ενώ 

τα προηγούμενα έτη η διαφορά άγγιξε το 8% (2013) και 9% (2012). Η διαφορά αυτή 

οφείλεται στο μεγαλύτερο ειδικό βάρος που έχει στην απασχόληση στις αγροτικές 

περιοχές ο αγροτικός τομέας της οικονομίας, ενώ σημειώνεται ότι η εποχικότητα 

της οικονομίας παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτύπωση της ανεργίας ανά τύπο 

περιοχής. Εδώ λοιπόν εμφανίζονται οι αγροτικές περιοχές ως περισσότερο 

‘ανθεκτικές’ στην οικονομική ύφεση, γεγονός που συνδέεται με το συγκριτικά 

μεγαλύτερο ποσοστό ανεξάρτητης και οικογενειακής εργασίας στον αγροτικό τομέα 

και τους μη-αγροτικούς τομείς της οικονομίας. 

 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2001-2015. Οι υπολογισμοί έγιναν από το συγγραφέα 
για όλα τα τρίμηνα των αντίστοιχων ετών. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Εξέλιξη της ανεργίας ανά τύπο περιοχής κατά την περίοδο 
2001-2015
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Προ του 2008 η μεγέθυνση της οικονομίας και ειδικότερα η αύξηση της 

απασχόλησης αφορούσε τους μη-αγροτικούς τομείς της οικονομίας. Είναι φανερό 

λοιπόν ότι οι μη-αγροτικοί τομείς είναι αυτοί που επλήγησαν περισσότερο από την 

οικονομική ύφεση λόγω της μείωσης της μισθωτής απασχόλησης. Εδώ μπορεί να 

επισημανθεί το γεγονός ότι η αγροτική παραγωγική δραστηριότητα, λόγω της 

μικρότερης εμπλοκής μισθωτής εργασίας έδειξε να έχει μεγαλύτερες αντοχές στην 

οικονομική ύφεση από πλευράς απασχόλησης (ΠΑΣΕΓΕΣ 2011: 10-12). 

Όσον αφορά την συνολική απασχόληση, βλέπουμε ότι για το σύνολο της 

περιόδου 2001-2015 υπήρξε αρκετά σημαντική μείωση (Γράφημα 2). Παρόλα αυτά, 

για την πρώτη υποπερίοδο 2001-2008 (Γ' τρίμηνο) η συνολική απασχόληση 

σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 10%, ενώ στη δεύτερη υποπερίοδο, 2008-2015, η 

οικονομική ύφεση που έπληξε τη χώρα οδήγησε σε δραματική μείωση της 

απασχόλησης κατά 1.156 χιλιάδες άτομα (ποσοστιαία μείωση 25%). 

 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2001-2015. Οι υπολογισμοί έγιναν από το συγγραφέα 
για όλα τα τρίμηνα των αντίστοιχων ετών. 

 
Επιπρόσθετα, η μείωση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα ήταν πολύ 

σημαντική (30%) την περίοδο 2001-2008, ενώ κατά την περίοδο 2008-2015 μόλις 

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 α
π

α
σ

χο
λο

ύ
μ

εν
ω

ν 
σ

το
ν 

π
ρ

ω
το

γε
νή

 τ
ο

μ
έα

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

α
π

α
σ

χο
λο

ύ
μ

εν
ω

ν

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Εξέλιξη της συνολικής απασχόλησης και διακύμανση του 
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που ξεπέρασε το 6%. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ρυθμός μείωσης της απασχόλησης 

στους μη-αγροτικούς τομείς της οικονομίας ήταν σημαντικά αυξημένος, ενώ ο 

ρυθμός μείωσης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα δεν ήταν αρκετά 

σημαντικός. Γενικότερα η μείωση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα οφείλεται 

κυρίως στην αποχώρηση των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων και, τουλάχιστον πριν 

την οικονομική ύφεση, στην αποστροφή του νεανικού πληθυσμού προς την 

αγροτική απασχόληση.  

Η παρατηρούμενη αύξηση του ποσοστού των απασχολούμενων στον 

αγροτικό τομέα της οικονομίας από το 2008 και έπειτα (Γράφημα 2), οφείλεται στην 

μικρή μείωση ή/ και διατήρηση του αριθμού των απασχολούμενων στον αγροτικό 

τομέα από τη μια μεριά και στην ραγδαία μείωση των απασχολούμενων στους μη-

αγροτικούς τομείς της οικονομίας από την άλλη. 

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις επιμέρους μεταβολές 

που παρατηρήθηκαν στην απασχόληση στον αγροτικό τομέα ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο 2008-2010, όπου παρά τη γενικότερη τάση συρρίκνωσης της συνολικής 

απασχόλησης, ο αριθμός των απασχολούμενων στον τομέα αυτόν αυξήθηκε κατά 

47.200 άτομα (αύξηση κατά 9%). Η αύξηση αυτή ερμηνεύτηκε από ορισμένους 

αναλυτές που επικέντρωσαν τη συζήτησή τους στην εν λόγω τριετία, χωρίς να 

λαμβάνουν υπόψη την ευρύτερη διαδικασία συρρίκνωσης της αγροτικής 

απασχόλησης, ως μια ένδειξη "ανάκαμψης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα" 

(Τσιφόρος και Σταυροπούλου 2011: 7, ΠΑΣΕΓΕΣ 2011: 26-29).  

Η εικόνα που παρουσιάστηκε σχετικά με την "επιστροφή στη γεωργία και 

την ύπαιθρο", εν μέσω οικονομικής ύφεσης, θεωρήθηκε ότι αποτελεί μια αντίδραση 

στην κρίση η οποία μάλιστα έδωσε λαβή σε μια διογκούμενη (παρα)φιλολογία περί 

αναβίωσης της υπαίθρου, τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και στο δημόσιο 

λόγο της χώρας ως και το 2012. Ειδικότερα, η KAΠΑ Research (2012) δημοσίευσε τα 

αποτελέσματα τηλεφωνικής δημοσκόπησης με δείγμα 1.286 άτομα σχετικά με την 

"Επιστροφή στην Ύπαιθρο". Βασικό εύρημα της έρευνας αυτής ήταν ότι το 68% των 

ερωτώμενων έχουν σκεφτεί το ενδεχόμενο να φύγουν - από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη 

όπου διενεργήθηκε η έρευνα - και να εγκατασταθούν στην "επαρχία" (χωρίς 

βεβαίως να προσδιορίζεται ο τόπος), ενώ το 58% των ερωτώμενων δεν έχει 

εμπειρία διαβίωσης στην "επαρχία". Από όσους έχουν σκεφτεί να φύγουν, μόνο τα 
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δύο τρίτα έχουν φίλους ή συγγενείς στην "επαρχία", ενώ τα τρία τέταρτα επιζητούν 

μόνιμη απασχόληση. Επισημαίνεται ότι πάνω από τους μισούς που έχουν σκεφτεί 

να φύγουν είναι άνδρες, η συντριπτική πλειοψηφία εργάζεται ήδη στον τόπο 

διαμονής του, και τα δύο τρίτα έχουν ακίνητη περιουσία στην "επαρχία". 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τα δύο τρίτα όσων σκέφτονται να 

μετακινηθούν στην "επαρχία" αναζητούν απασχόληση στους μη-αγροτικούς τομείς 

της οικονομίας, ενώ μόνο το ένα τρίτο την αναζητά στο αγροτικό τομέα. Οι δουλειές 

που επιθυμούν συνδέονται με ό,τι κάνουν στις πόλεις όπου ήδη κατοικούν, δηλαδή 

επιθυμούν απασχόληση στον τομέα του τουρισμού, του πολιτισμού, της 

επικοινωνίας, των νέων τεχνολογιών, της εκπαίδευσης, της ενέργειας και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του χονδρικού/ λιανικού εμπορίου, του 

αγροτουρισμού, της μαζικής εστίασης και της διασκέδασης, των κατασκευών, κ.λπ. 

Από όσους θέλουν να βρουν μια δουλειά στους μη-αγροτικούς τομείς, μόλις το ένα 

τρίτο έχει κάνει κάποια επαφή με άτομα προκειμένου να βρει κάποια απασχόληση. 

Από την άλλη μεριά, από όσους δήλωσαν ότι θέλουν να απασχοληθούν στον 

αγροτικό τομέα και ειδικότερα στη γεωργία μόλις το ένα τέταρτο επιζητεί να 

αξιοποιήσει καλύτερα την αγροτική ιδιοκτησία που έχει στα χέρια του.  

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν στάσεις απέναντι στους 

αγρότες, δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων διατηρεί αρνητική στάση 

απέναντι στους αγρότες. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία των ερωτώμενων αναφέρει 

μια από τις ακόλουθες απαντήσεις σχετικά με τους αγρότες: α) ότι «καταχράστηκαν 

τα ευρωπαϊκά πακέτα στήριξης», β) ότι «ανήκουν σε έναν κλάδο που δεν έχει 

μέλλον», γ) «τα περιμένουν όλα από το κράτος», δ) ότι «δεν σέβονται τη δημόσια 

υγεία», ε) ότι «δεν σέβονται το περιβάλλον», και στ) ότι «δεν είναι σύγχρονοι/ 

ανταγωνιστικοί». 

Έτσι λοιπόν, οι εμφανιζόμενοι ως σκεπτόμενοι να μεταβούν στην ύπαιθρο 

δεν φαίνονται διατεθειμένοι να ασχοληθούν με την αγροτική απασχόληση, καθώς 

προτιμούν να απασχοληθούν σε ειδικευμένες θέσεις εργασίας που συνάδουν με το 

αστικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ η όποια 

μετάβαση στην "επαρχία" επηρεάζεται από ιδεοληψίες και στερεότυπα για τον 

αγροτικό τομέα και τους αγρότες. Η επιστροφή στην ύπαιθρο είναι μια μετάβαση 

κατοίκων των πόλεων σε μια "ιδεατή" ή "ειδυλλιακή" ύπαιθρο, την οποία ο καθένας 
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έχει "κατασκευάσει" στο μυαλό του λόγω του ότι δεν έχει βιώματα ή 

προσλαμβάνουσες του πραγματικού τρόπου ζωής και των δυσκολιών διαβίωσης 

στις περιοχές της υπαίθρου (Παπαδόπουλος και Ουίλς 2014). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η περιώνυμη "επιστροφή στην ύπαιθρο" 

δεν είναι εύκολη υπόθεση για όσους δηλώνουν ότι σκέφτονται να μετακινηθούν 

από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να εγκατασταθούν στην "επαρχία", χωρίς να 

εξειδικεύεται ο τόπος, χωρίς να καταγράφονται συγκεκριμένες ευκαιρίες 

απασχόλησης, χωρίς να αναλύονται οι επιδιώξεις τόσο των μετακινούμενων που 

εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να φύγουν όσο και των δημόσιων φορέων που θα 

μπορούσαν να υποστηρίξουν τις προσδοκίες των εν δυνάμει μετακινούμενων με 

συγκεκριμένα κίνητρα και μέτρα πολιτικής. 

Επιστρέφοντας και εμβαθύνοντας στη συζήτηση για την απασχόληση στον 

αγροτικό τομέα της οικονομίας, θα λέγαμε ότι η μελέτη των κατηγοριών της θέσης 

στο επάγγελμα καταδεικνύει ότι κατά την περίοδο 2001-2015 η μείωση της 

απασχόλησης αφορά κυρίως τον αριθμό των εργοδοτών καθώς επίσης τα 

συμβοηθούντα και μη-αμειβόμενα μέλη - που είναι σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες 

οι οποίες αποχωρούν από τη θέση αυτή και εμφανίζονται σε άλλο κλάδο 

απασχόλησης - κατά 49% και 62% αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των 

εργοδοτών μειώθηκε από 55,5 χιλιάδες το 2001 σε 28,1 το 2015, ενώ ο αριθμός των 

συμβοηθούντων μελών μειώθηκε από 211,4 χιλιάδες σε 80 χιλιάδες άτομα την ίδια 

περίοδο (Γράφημα 3).  

Μια άλλη κατηγορία που παρουσίασε αξιόλογη μείωση σε ολόκληρη την 

περίοδο είναι αυτή των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό, όπου σημειώθηκε 

συρρίκνωση του αριθμού κατά 15%, δηλαδή από 385,4 χιλιάδες άτομα το 2001 σε 

327,2 χιλιάδες άτομα το 2015. Αξίζει να σημειωθεί η πορεία του αριθμού των 

αυτοαπασχολούμενων δεν ήταν ενιαία όλη την περίοδο, καθώς υπάρχουν περίοδοι 

όπου σημειώθηκε σημαντική μείωση και αντίστοιχα αύξηση του αριθμού. Οι 

αυξομειώσεις αυτές οφείλονται προφανώς στην απασχόληση μισθωτών, γεγονός 

που σημαίνει πως όταν κάποιος αυτοαπασχολούμενος προσλάμβανε κάποιον 

μισθωτό μεταπηδούσε αυτόματα στην κατηγορία του εργοδότη και το αντίστροφο 

αν κάποιο έτος δεν προσλάμβανε μισθωτό.  
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2001-2015. Οι υπολογισμοί έγιναν από το συγγραφέα 
για όλα τα τρίμηνα των αντίστοιχων ετών. 

 
 

Επίσης, σημειώνονται διαφορές ανάλογα με τη δυνατότητα εξεύρεσης 

απασχόλησης σε άλλους κλάδους της οικονομίας, γεγονός που συνδέεται με την 

έντονη εποχικότητα των τοπικών οικονομικών αλλά και με τη γενικότερη ύπαρξη 

ευκαιριών απασχόλησης που δυσκολεύει σημαντικά κατά την περίοδο της 

οικονομικής ύφεσης.  

Η μόνη κατηγορία που παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε όλη την περίοδο 

αναφοράς είναι αυτή των μισθωτών. Ειδικότερα, οι μισθωτοί εργαζόμενοι 

αυξήθηκαν κατά 50%, δηλαδή από 28 χιλιάδες άτομα το 2001 σε 41,1 χιλιάδες 

άτομα το 2015. Έτσι λοιπόν, το ποσοστό των μισθωτών στο σύνολο των 

απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα αυξήθηκε από 4,1% το 2001 σε 8,6% το 

2015. Η μεταβολή αυτή αλλαγή θα πρέπει να αντιπαρατεθεί με το μειούμενο 

ποσοστό των βοηθών στην οικογενειακή εκμετάλλευση από 31% σε 16.8% την ίδια 

περίοδο. Έχουμε δηλαδή υποκατάσταση της οικογενειακής εργασίας με μισθωτή 

εργασία η οποία βαίνει αυξανόμενη παρά τη γενικότερη τάση συρρίκνωσης της 

αγροτικής απασχόλησης των μελών της οικογένειας. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα της 
οικονομίας κατά θέση στο επάγγελμα, 2001 - 2015

Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό

Μισθωτός (με μισθό ή ημερομίσθιο) Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση
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Η θέση των απασχολούμενων γυναικών στο επάγγελμα στο πλαίσιο του 

αγροτικού τομέα φαίνεται να έχει βελτιωθεί σε κάποιο βαθμό, δεδομένου ότι το 

ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα παραμένει στο 40-

41% του συνόλου των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα σε όλη την περίοδο 

αναφοράς. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες απασχολούμενες στον αγροτικό τομέα το 

2015 αποτελούσαν το 32% των εργοδοτών, το 38% των αυτοαπασχολούμενων 

χωρίς προσωπικό, το 20% των μισθωτών και το 63% των βοηθών στην 

εκμετάλλευση, όταν το 2001 αποτελούσαν αντίστοιχα το 19%, το 30%, το 28% και το 

68%. Αν και η αλλαγή αυτή δεν είναι τόσο δραματική, ωστόσο απεικονίζει τη 

σταδιακά βελτιούμενη θέση τους στην κοινωνία και οικονομία της υπαίθρου. 

Συνοψίζοντας την ως τώρα ανάλυση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα 

κατά θέση στο επάγγελμα θα λέγαμε ότι η μόνη κατηγορία που αυξάνεται σε όλη 

την περίοδο αναφοράς είναι αυτή των μισθωτών, οι οποίοι αποτελούν πλέον ένα 

διαρθρωτικό χαρακτηριστικό του αγροτικού τομέα. Οι μισθωτοί, οι οποίοι είναι 

στην πραγματικότητα άνδρες αλλοδαποί που αναζητούν εργασία σε ανειδίκευτα 

επαγγέλματα που αποφεύγει ο γηγενής πληθυσμός στην ύπαιθρο, έχουν 

υποκαταστήσει σε αρκετά σημαντικό βαθμό την οικογενειακή εργασία, κυρίως των 

γυναικών μελών της οικογενειακής εκμετάλλευσης, ανατρέποντας σε σημαντικό 

βαθμό την μεταπολεμική εικόνα του αγρότη-οικογενειάρχη που απασχολείται στην 

εκμετάλλευσή του με τα μέλη της οικογένειάς του.  

Επιπρόσθετα, ο σχετικά σταθερός αριθμός των αγροτών (εργοδοτών ή 

αυτοασχολούμενων) κατά τα τελευταία έντεκα έτη, δηλαδή κατά την περίοδο το 

2004-2015,4 καταδεικνύει ότι οι αγρότες φαίνεται ότι αντιστέκονται στις 

οικονομικές πιέσεις που υφίστανται λόγω της οικονομικής ανάπτυξης και διατηρούν 

σε σημαντικό βαθμό τη θέση τους στην κοινωνία και την οικονομία της υπαίθρου. 

Μάλιστα, λόγω της οικονομικής ύφεσης, ο ρόλος των αγροτών βαίνει αυξανόμενος 

σε αρκετές περιοχές της υπαίθρου, καθώς ο αγροτικός τομέας αποτελεί μια σχετικά 

σταθερή οικονομική βάση σε σύγκριση με τους μη-αγροτικούς τομείς. 

Η παρουσία των μισθωτών εργατών γης είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός 

                                                 
4
 Ο αριθμός των εργοδοτών και αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό ήταν 360,8 χιλιάδες άτομα το 

Α΄εξάμηνο του 2004 και διατηρήθηκε με ελάχιστη μείωση στις 355,3 χιλιάδες άτομα το Α’ εξάμηνο  

του 2015. 
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παράγοντας και ένα νέο φαινόμενο της κοινωνικής διάρθρωσης στην Ελληνική 

ύπαιθρο που δεν μπορεί πλέον να αγνοείται ή να θεωρείται ως μια παροδική 

συνθήκη του παραγωγικού συστήματος της υπαίθρου. Τα στοιχεία των Απογραφών 

Γεωργίας Κτηνοτροφίας και των Διαρθρώσεων των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών 

Εκμεταλλεύσεων φαίνονται να επιβεβαιώνουν σε σημαντικό βαθμό την εικόνα που 

αναδεικνύεται από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού σχετικά με το 

αυξανόμενο ειδικό βάρος της μισθωτής εργασίας στον αγροτικό τομέα της χώρας.5 

Επιπρόσθετα, τα στατιστικά στοιχεία για τον αγροτικό τομέα όπως είναι διαθέσιμα 

μέσω της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας αλλά και των Διαρθρώσεων των 

Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων προσφέρουν και μια πιο 

γεωγραφικά συγκεκριμένη εικόνα της Ελληνικής υπαίθρου, η οποία χρήζει 

περαιτέρω συζήτησης.  

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, παρατηρούμε ότι την περίοδο 1991-2013 ο 

αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά 17.6%, ενώ παράλληλα ο 

αριθμός των απασχολούμενων μελών των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε σημαντικά 

κατά 22.4%.  

 
Πίνακας 1. Απασχόληση των Μελών των Οικογενειακών Εκμεταλλεύσεων και 
Μισθωτή Εργασία 
 

Έτος Αριθμός 
Εκμεταλ-
λεύσεων 

Απασχολού-
μενοι 

(μέλη της 
οικογένειας) 

Εκμεταλ-
λεύσεις με 
μόνιμους 
εργάτες 

Αριθμός 
μόνιμων 
εργατών 

Εκμεταλ-
λεύσεις με 
εποχικούς 

εργάτες 

Αριθμός 
μεροκαμάτων 

εποχικών 
εργατών 

1991 861.623 1.570.533 3.881 6.189 248.611 12.077.955 

2000 817.059 1.434.504 7.247 10.465 293.650 17.295.225 

2003 824.458 1.483.450 16.086 24.230 355.252 25.790.849 

2005 833.590 1.501.840 16.752 24.861 363.804 23.477.884 

2007 860.154 1.478.590 19.295 29.582 367.497 20.910.841 

2010 723.007 1.191.006 16.979 26.207 301.281 14.658.407 

2013 709.449 1.218.274 16.144 25.014 276.719 12.483.833 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 1991, 1999/2000, 2009/2010. ΕΛΣΤΑΤ, 
Διάρθρωση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2003, 2005, 2007, 2013.  
Σημείωση: Η επεξεργασία των στοιχείων έχει γίνει από το συγγραφέα. 

 
 

                                                 
5
 Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που καταγράφουν οι διαφορετικές αυτές πηγές δεν είναι συγκρίσιμα 

ούτε μπορούν να συνδυαστούν εύκολα γιατί χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη χρήση τους. Έτσι 
λοιπόν η ερμηνεία που επιχειρείται εδώ είναι αρκετά προσεκτική και περιορίζεται στα στοιχεία της 
μισθωτής εργασίας και των ποιοτικών της χαρακτηριστικών για την εξαγωγή συμπερασμάτων 
σχετικά με την κοινωνική διάρθρωση και την κοινωνική στρωμάτωση στην Ελληνική ύπαιθρο. 
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Στην πραγματικότητα, η παρατηρούμενη αλλαγή είναι πολύ πιο σημαντική, 

καθώς αν υπολογιστεί το οικογενειακό εργατικό δυναμικό σε ετήσιες μονάδες 

εργασίας (ΕΜΕ) - δηλαδή ως πλήρως απασχολούμενα άτομα - έχει συντελεστεί μια 

μείωση της τάξης του 36,3%. Βέβαια η μείωση ήταν μεγαλύτερη (44%) την περίοδο 

1991-2010, ενώ σημειώθηκε αύξηση (13%) της οικογενειακής εργασίας την περίοδο 

2010-2013. Συνολικά στην περίοδο 1991-2013, η μη-οικογενειακή μισθωτή εργασία 

αυξήθηκε κατά 16%. Όμως, η κατάσταση διαφοροποιείται σημαντικά εντός της 

περιόδου αναφοράς. Ειδικότερα, την περίοδο 1991-2003 η μη-οικογενειακή 

μισθωτή εργασία ουσιαστικά διπλασιάστηκε, ενώ στην επόμενη περίοδο μειώθηκε 

σταδιακά κατά 41%. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι ο όγκος της μη-οικογενειακής 

εργασίας αυξήθηκε ραγδαία ως το έτος 2003, ενώ έκτοτε άρχισε να συρρικνώνεται 

αργά, και στη συνέχεια (μετά το  2007) επήλθε η μεγάλη μείωση στην περίοδο της 

οικονομικής ύφεσης.  

Σύμφωνα με το Γράφημα 4 μπορούμε να επισημάνουμε για τη σχέση 

οικογενειακής και μη-οικογενειακής εργασίας ότι η τελευταία έχει εδραιωθεί σε 

σημαντικό βαθμό, καθώς η μη-οικογενειακή εργασία αποτελεί το 15% της 

συνολικής απασχόλησης στο αγροτικό τομέα – παρά την αξιόλογη μείωση του 

όγκου της μισθωτής εργασίας που παρατηρείται ιδιαίτερα μετά την απαρχή της 

οικονομικής κρίσης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνονται ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά στη 

εξέλιξη της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα όπως προκύπτουν από τον αυξημένο 

ρόλο της μη-οικογενειακής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των 

εκμεταλλεύσεων που απασχολούν μόνιμους εργάτες διπλασιάστηκε την περίοδο 

1991-2000 και πενταπλασιάστηκε την περίοδο 1991-2007 (Πίνακας 1). Αντίστοιχα 

αυξήθηκε ο αριθμός των μονίμων εργατών που απασχολούνται στις οικογενειακές 

εκμεταλλεύσεις. Παρά τη μικρή συρρίκνωση των εκμεταλλεύσεων που απασχολούν 

μόνιμους εργάτες γης που σημειώθηκε την περίοδο 2007-2010, πιθανότατα λόγω 

της οικονομικής ύφεσης, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που απασχολούν 

μόνιμους εργάτες και ο αριθμός των μόνιμων εργατών γης έχουν σταθεροποιηθεί 

σε υψηλά επίπεδα (στα επίπεδα του έτους 2005). 

Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο 1991-2007 ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων 

που απασχολούν εποχικούς εργάτες αυξήθηκε κατά 48% περίπου, ενώ παράλληλα 



26 
 

αυξήθηκε το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων με εποχική απασχόληση στο σύνολο 

των εκμεταλλεύσεων από 29% το 1991 στο 43% το 2007. Την ίδια περίοδο, ο 

αριθμός των μέσων ημερών εποχικής εργασίας ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε από τις 

49 ημέρες στις 57 ημέρες ανά εκμετάλλευση τα αντίστοιχα έτη. Έκτοτε ο αριθμός 

των εκμεταλλεύσεων που απασχολούν εποχικούς εργάτες μειώθηκε σημαντικά, ενώ 

ο αριθμός των μέσων ημερών εποχικής εργασίας ανά εκμετάλλευση επέστρεψε το 

έτος 2013 στις 45 ημέρες. 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 1991, 1999/2000, 2009/2010. ΕΛΣΤΑΤ, 
Διάρθρωση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2003, 2005, 2007, 2013.  
Σημείωση: Η επεξεργασία των στοιχείων έχει γίνει από το συγγραφέα. 

 

Οι μεταβολές αυτές προσφέρουν μια σχετικά περίπλοκη εικόνα της 

απασχόλησης στον αγροτικό τομέα της χώρας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το  

γεγονός ότι η υποκατάσταση της οικογενειακής εργασίας από τη μη-οικογενειακή 

εργασία που κορυφώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, παραμένει ως μια 

σημαντική τάση που δεν έχει αναστραφεί. Στη συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων η μη-οικογενειακή εργασία παρέχεται από μετανάστες, οι οποίοι 

διαμένουν και απασχολούνται σε κάθε γωνιά σχεδόν της Ελληνικής υπαίθρου. 

8.6

14.5

19.4
18.4 18.2 17.8

14.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

1991 2000 2003 2005 2007 2010 2013

ΓΡΑΦΗΜΑ 4. Εξέλιξη της μισθωτής εργασίας (σε ΕΜΕ) στον αγροτικό 
τομέα και του ποσοστού της μη-οικογενειακής εργασίας στο σύνολο 

της εργασίας στην εκμετάλλευση, 1991 -2013

Μη-οικογενειακή εργασία (ΕΜΕ) % μη-οικογενειακή εργασία στο σύνολο



27 
 

Στη συνέχεια επιχειρείται η απεικόνιση του εύρους της μη-οικογενειακής 

εργασίας στις διαφορετικές περιοχές της υπαίθρου. Σχετικά με τον αριθμό των 

μόνιμων εργατών γης η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Ο 

Χάρτης 1 καταδεικνύει σημαντική αύξηση των μόνιμων εργατών γης κυρίως στη 

νότια και την κεντρική Ελλάδα όπου υφίστανται παραγωγικά συστήματα στα οποία 

υπάρχει έντονη ανάγκη εργατικών χεριών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε 

πολλές περιοχές, ο συνδυασμός αγροτικής δραστηριότητας και τουρισμού 

προσφέρει ευκαιρίες για απασχόληση μόνιμων εργατών για όλο το χρόνο. 

 

Χάρτης 1. Μεταβολή του αριθμού των μονίμων εργατών γης, 2000-2010 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 1999/2000 και 2009/2010.  

 
 

Από το Χάρτη 2 θα μπορούσαμε να εξάγουμε αντίστοιχα συμπεράσματα, 

καθώ παρατηρείται κατά τόπους σημαντική αύξηση της εποχικής εργασίας των 
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μεταναστών, αν και υφίστανται περιοχές στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, όπου 

σημειώθηκε σημαντική μείωση της εποχικής απασχόλησης λόγω προβλημάτων των 

τοπικών παραγωγικών συστημάτων ή έλλειψης εργατικού δυναμικού. Σημειώνεται 

ότι το μέγεθος της εποχικής εργασίας έχει σημαντική διακύμανση από έτος σε έτος, 

όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1, γεγονός όμως που δεν αναιρεί την 

παρατήρηση ότι η μη-οικογενειακή εργασία γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία 

για τη λειτουργία των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, ενώ παράλληλα 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι μετανάστες προσφέρουν ευέλικτη εργασία εκείνες  

τις περιόδους κατά τις οποίες είναι απαραίτητη για τις οικογενειακές 

εκμεταλλεύσεις. 

 

Χάρτης 2. Μεταβολή ημερομισθίων των εποχικά εργαζόμενων, 2000-2010 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 1999/2000 και 2009/2010.  
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Παρά το γεγονός ότι μόλις το ένα πέμπτο των μεταναστών που καταγράφηκαν το 

2001 στην Απογραφή Πληθυσμού διαμένει σε αγροτικές περιοχές, η συνεισφορά 

τους είναι σημαντική για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Οι κύριες εθνικότητες 

που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα είναι οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, οι 

Ρουμάνοι, οι Ινδοί και οι Πακιστανοί. Επιπλέον, οι μετανάστες απασχολούνται 

σχεδόν αποκλειστικά ως μισθωτοί (89%), ενώ ασχολούνται κατά κύριο λόγο με 

εργασίες χαμηλής ειδίκευσης ή χωρίς να δηλώνουν επάγγελμα. Οι επιτόπιες 

έρευνες που έχουν διενεργηθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική ύπαιθρο έχουν 

καταδείξει τον κεντρικό ρόλο της μισθωτής εργασίας των μεταναστών, οι οποίοι 

ήρθαν αρχικά για να καλύψουν χρόνια ελλείμματα στις τοπικές και αγροτικές 

αγορές εργασίας και στη συνέχεια αποτέλεσαν ένα διαρθρωτικό παράγοντα για την 

οικονομία και την κοινωνία της υπαίθρου (Kasimis and Papadopoulos 2005, 

Lawrence 2007, Labrianidis and Sykas 2009α, Labrianidis and Sykas 2009β, 

Papadopoulos 2009, Kasimis κ.ά. 2010, Papadopoulos 2011).  

 

Συμπεράσματα 

 

Η μελέτη της κοινωνικής διάρθρωσης στην Ελληνική ύπαιθρο δείχνει ότι συνεχίζει 

να υφίσταται μια πολυμορφία οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες σταδιακά 

διακρίνονται όλο και περισσότερο ανάμεσα σε αυτές που μεγεθύνουν την 

παραγωγή τους και σε εκείνες που στόχο έχουν την επιβίωση του αγροτικού 

νοικοκυριού.  

Παράλληλα, εμφανίζονται νέα κοινωνικά στρώματα εξαιτίας της παρουσίας 

και εγκατάστασης των οικονομικών μεταναστών οι οποίοι απασχολούνται ως 

μόνιμο ή εποχικό εργατικό δυναμικό στην ύπαιθρο, αλλά και λόγω του διευρυμένου 

ρόλου των γυναικών οι οποίες εγκαταλείπουν τις απαξιωμένες θέσεις εργασίας 

εντός των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και αναζητούν νέες κοινωνικές θέσεις 

στην κοινωνία της υπαίθρου όπως και στις οικογενειακές τους εκμεταλλεύσεις. 

Η όποια επιδίωξη των γηγενών για απασχόληση στην ύπαιθρο φαίνεται να 

στοχεύει στην αναπαραγωγή προτύπων που αφορούν περισσότερο την 

αναπαραγωγή του αστικού τρόπο ζωής και λιγότερο τον τρόπο ζωής της υπαίθρου. 

Ειδικότερα, το αγροτικό επάγγελμα (στην κλασική του μορφή) παραμένει 
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απαξιωμένο για όσους σκέφτονται να επιστρέψουν στην ύπαιθρο, ενώ η όποια 

απασχόληση στον αγροτικό τομέα δεν συμπεριλαμβάνει τη χειρωνακτική εργασία, η 

οποία θεωρείται ότι αφορά ιεραρχικά χαμηλότερες κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. 

τους μετανάστες).  

Η ιδεαλιστική προσέγγιση της αγροτικής παραγωγικής δραστηριότητας ως 

ένα σχετικά εξεζητημένο επάγγελμα που μπορεί να συνδυαστεί με έναν 

‘περιβαλλοντικά ορθό’ τρόπο ζωής φαίνεται να προσελκύει ορισμένα κοινωνικά 

στρώματα της πόλης που σκέφτονται ή/και δρουν ριζοσπαστικά σε κοινωνικό ή/και 

πολιτικό επίπεδο. Γι αυτές τις περιπτώσεις, που δεν είναι πλειοψηφικές, η αγροτική 

δραστηριότητα μπορεί να αποτελεί ένα ειδικευμένο επάγγελμα με το οποίο τα 

άτομα αυτά επιζητούν να ταυτιστούν κοινωνικά.  

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πραγματικότητας, η "επιστροφή στην ύπαιθρο" 

αφορά σε σημαντικό βαθμό μισθωτούς που προσφέρουν εργασία στον αγροτικό 

τομέα και οι οποίοι είναι πιθανότατα οικονομικοί μετανάστες που καταλαμβάνουν 

θέσεις εργασίας που δεν επιζητεί το γηγενές εργατικό δυναμικό. Όμως, στο πλαίσιο 

μιας ‘φαντασιακής πραγματικότητας’ των κατοίκων των πόλεων που βλέπουν στην 

ύπαιθρο ένα αξιόλογο ‘μέλλον για την κοινωνία’, η επιστροφή στην ύπαιθρο δεν 

είναι παρά ένα κοινωνικοπολιτικό πρόταγμα, χωρίς κάποιο ιστορικό υποκείμενο.   

Επιστρέφοντας στη συζήτηση για τη σημασία της μισθωτής εργασίας στην 

ύπαιθρο καταγράφουμε ένα πολυάριθμο (αν και όχι πλειοψηφικό) "αγροτικό 

προλεταριάτο" που απασχολείται στην Ελληνική ύπαιθρο ως μισθωτό εργατικό 

δυναμικό και το οποίο αποτελείται κυρίως από αλλοδαπούς οι οποίοι αναζητούν 

εργασία χωρίς απαραίτητα να στοχεύουν στην κοινωνική αναγνώρισή τους στη 

χώρα υποδοχής. Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού αυτού είναι γεωγραφικά 

μετακινούμενο και δεν έχει ιδιαίτερο δέσιμο με την αγροτική γη. Πρόκειται για ένα 

"στρατό" μισθωτής εργασίας που δεν είναι αναγκαστικά προσδεδεμένος στην 

αγροτική παραγωγή. Παραμένει όμως διαθέσιμος προκειμένου να εξασφαλίζει 

απασχόληση και εισόδημα αναγκαίο για την επιβίωσή του. Αυτό σημαίνει ότι 

μεγάλα κομμάτια αυτού του "αγροτικού προλεταριάτου" μπορούν να μετακινηθούν 

σε άλλους παραγωγικούς κλάδους αν το επιτρέψουν οι συνθήκες ή να 

υποχωρήσουν προς την ύπαιθρο σε περιόδους μειωμένων ευκαιριών απασχόλησης. 
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Η διάψευση του ‘Ελληνικού αναπτυξιακού προτάγματος της μεταπολεμικής 

περιόδου’ που συντελέστηκε με την μόνιμη οικονομική ύφεση που αντιμετωπίζει η  

χώρα εδώ και έξι έτη οδήγησε στην ανατροπή των διαφαινόμενων τάσεων ανοδικής 

κοινωνικής κινητικότητας των παλαιότερων μεταναστών και στην περαιτέρω 

εξαθλίωση των πιο πρόσφατων μεταναστευτικών ροών  που θα οδηγούσαν σε μια  

κοινωνική στρωμάτωση των μεταναστών ανά εθνικότητα και περιόδο εισόδου στη 

χώρα (Papadopoulos 2009, Papadopoulos 2011). Η οικονομική ύφεση έπαιξε έναν 

ισοπεδωτικό ρόλο, βασικά αναστέλλοντας τις διαδικασίες κοινωνικής 

διαφοροποίησης εντός των κοινωνικών στρωμάτων των οικονομικών μεταναστών.  

Αυτό που θα μπορούσε να επισημανθεί για τους Έλληνες αγρότες, είναι ότι 

σε καμία ιστορική περίοδο – ούτε φυσικά στην πρόσφατη – δεν κατάφεραν να 

αναλάβουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο ως ‘υποκείμενο της ιστορίας’, ωθώντας στον 

μετασχηματισμό της υπαίθρου σύμφωνα με τα οράματα και τις πεποιθήσεις τους. Ο 

βασικός λόγος για αυτή την ανικανότητα είναι η αδυναμία τους να συγκροτηθούν 

ως συλλογικό υποκείμενο, γεγονός που οφείλεται σε κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτικές αιτίες (Μωυσίδης 2011). Οι αγρότες, συντασσόμενοι με το κράτος, 

επιδεικνύουν μια γενικότερη αδυναμία κατανόησης των ραγδαίων μεταβολών αλλά 

και των νέων χαρακτηριστικών που διαμορφώνονται στην Ελληνική ύπαιθρο.  

Η αδυναμία ανάλυσης και ερμηνείας της νέας κοινωνικής διάρθρωσης της 

υπαίθρου, από την πλευρά των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων, νομιμοποιεί τα 

ανεπαρκή μέτρα πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα αναπαράγει την αίσθηση ότι 

πραγματικό είναι το επιθυμητό. Μόνο όταν ο σχεδιασμός μέτρων πολιτικής για την 

ύπαιθρο ακολουθεί τις διαγνωσμένες ανάγκες ενός επιτελικού σχεδίου 

συγκροτημένων συλλογικών συμφερόντων, τότε θα μπορούμε να συζητάμε και να 

αναρωτιόμαστε για την αποτελεσματικότητα και τη στοχοθέτηση των όποιων 

επεξεργασμένων μέτρων πολιτικής για την ύπαιθρο. 
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