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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

     Δ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Πνιηηηθφ χζηεκα θαη Αεκφζηεο Πνιηηηθέο», ζην ηκήκα Πνιηηηθήο 

Βπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Δ νινθιήξσζε απηήο ηεο πηπρηαθήο πινπνηήζεθε 

κε ηελ ππνζηήξημε ελφο πιήζνπο αλζξψπσλ, ζηνπο νπνίνπο επηζπκψ λα εθθξάζσ ηηο 

ζεξκφηεξεο επραξηζηίεο κνπ. Πξψηα απφ φινπο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ηνλ θχξην Παπαδάθε Νηθφιαν, θαζψο ε 

θαζνδήγεζε θαη ε αδηάθνπε ππνζηήξημή ηνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηφζν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο φζν θαη ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Βλ ζπλερεία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηνπο νξγαληζκνχο, ηηο ελψζεηο αγξνηψλ θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, αθνχ κε βνήζεζαλ ζηε δηεμαγσγή θαη 

νινθιήξσζε ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο. Σέινο, είλαη ηηκή κνπ λα αθηεξψζσ ηελ κειέηε 

απηή ζηνπο γνλείο κνπ, γηα ηελ ελζάξξπλζε ηνπο, ηελ αλππνιφγηζηε ππνζηήξημε ηνπο θαη 

ηηο ζπζίεο πνπ έθαλαλ γηα λα θαηαθέξσ λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              ηνπο γνλείο κνπ, 

                                                                         Ησάλλε Κπξηαθάθε θαη Μαξία Αλησλάθε 
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ην ηαμίδη πνπ ζα θάλεηο ζηελ δσή ζνπ λα ηαμηδέςεηο ζε ιηκάληα πνπ εζύ επέιεμεο θη αλ ζε 

θάπνηα από απηά, βξεηο εκπόδηα λα ζε πεξηκέλνπλ, έλα πξάγκα λα κελ μεράζεηο. Σα κεγάια 

ζέισ ζνπ. Δύρνκαη λα είλαη ηόζν κεγάια πνπ λα γεκίδνπλ ηε ςπρή ζνπ κε δύλακε θαη ηόικε. 

Ξεθίλα ην ηαμίδη ζνπ θαη κελ θνβάζαη, κελ δεηιηάζεηο, γηαηί θάζε θύθινο πνπ θιείλεη ζηε δσή 

καο ππξνδνηεί ηελ έλαξμε ελόο άιινπ. 

 

Δκπηζηεύζνπ ηνλ εαπηό ζνπ! 

 

 

 

 

 

 

Μία επρή από ηνλ αηώληα αγαπεκέλν κνπ θίιν Γηώξγν Μίιηζε, 

ν δηθόο κνπ άγγεινο, 

23 Ηνπλίνπ 2019 

Δπραξηζηώ γηα όια!  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, αθνχ ν ξφινο ηνπ 

είλαη αλαληηθαηάζηαηνο θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Βηδηθφηεξα γηα ηε ρψξα καο, ε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ήηαλ αλέθαζελ ζεκαληηθή, θαζφηη ε γεσξγία απαζρνινχζε κεγάιν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, εμαζθαιίδνληαο θνηλσληθή ζπλνρή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Με ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ εμαθνινπζεί λα εθηπιίζζεηαη ζηελ Βιιάδα, ππήξμε κηα ζεηξά 

αιπζηδσηψλ ζπλεπεηψλ ζε κεγάιν κέξνο ηνπ Βιιεληθνχ πιεζπζκνχ. Καζψο έρνπλ 

ζεκεησζεί πιήζνο αιιαγψλ θαη ζηάζεσλ δσήο κεηά ηελ θξίζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην ν αγξνηηθφο θιάδνο, σο ε ζσηήξηα δχλακε ησλ λέσλ. ηελ 

παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία κειεηάηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ αλζξψπσλ γηα ηηο 

αγξνηηθέο εξγαζίεο, ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

πξσηνγελνχο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ππάξρεη ρψξνο γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο, αιιά 

ηαπηφρξνλα δηαπηζηψλνληαη δπζθνιίεο θαη έιιεηςε ελεκέξσζεο. Χζηφζν, κε ηελ 

θαηάιιειε θαη νξζή θξαηηθή παξέκβαζε ππάξρνπλ ειπίδεο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ 

εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν.  

Λέμεηο θιεηδηά: αγξνηηθόο ηνκέαο, λένη αγξόηεο, αγξνηηθή αλάπηπμε 
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ABSTRAC 

The rural sector is the most important sector of the economy, as its role is irreplaceable 

and crucial. Particularly, in our country, it has always been of great importance, since 

agriculture employed a large workforce, ensuring social cohesion and regional 

development. The economic crisis, which is still unfolding in Greece, has had a series of 

chain effects on a large part of the Greek population. As there have been a number of 

changes and attitudes after the crisis in recent years, the agricultural sector is returning to 

the forefront as the saving force of young people. This postgraduate thesis explores the 

interest of young people in rural jobs because of the impact of the financial crisis. The 

results of the primary research show that there is room for young people, but at the same 

time difficulties and lack of information are detected. However, with proper government 

intervention, there is hope to alleviate barriers to entry in the agricultural sector. 

Keywords: rural sector, young farmers, rural development 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε είλαη απφ πνιιέο 

απφςεηο ζεκαληηθφο ηφζν γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, φζν θαη γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, 

δεδνκέλνπ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία, 

ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζην Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ θαη επεξεάδνληαο ηε ρψξα 

ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο αλάπηπμε. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο είλαη λα εξεπλήζσ εάλ ην γεγνλφο φηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο ζηελ Κξήηε είλαη έλα 

δσηηθφ παξαθιάδη ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο, κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηελ 

ελαζρφιεζε ησλ λέσλ κε απηφλ.  Πξφθεηηαη γηα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα κε έκθαζε ζηελ 

αλάιπζε δεπηεξνγελψλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ (policy documents) κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηεμαγσγή πξσηνγελνχο πνηνηηθήο έξεπλαο κε ηελ ρξήζε εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη θσδηθνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξηθά 

ζεκειησκέλε ζεσξία  (grounded theory).  

Ο πξψηνο άμνλαο ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ δχν θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

αλαθέξνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο, ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

εξγαζίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ γεληθή εηθφλα ησλ λέσλ ζηελ 

Βιιάδα βαζηζκέλε ζε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζρεηηθέο κε ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ 

ζπληειεζηεί ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ζηε ρψξα (youth 

unemployment), αιιά θαη απφ απνηειέζκαηα εξεπλψλ γηα ηελ αλεξγία ησλ λέσλ θαη ηνπο 

Neets ζηελ Βιιάδα ηεο επνρήο ηεο θξίζεο. Βπηπιένλ, ζα δνζεί έκθαζε ζηελ γεληθή εηθφλα 

ησλ λέσλ ηεο Κξήηεο, κε δεδνκέλα πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Μεραληζκφ 

Παξαθνινχζεζεο ηεο Ώγνξάο Βξγαζίαο ζηελ Κξήηε θαη απφ ζηαηηζηηθφ πιηθφ απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ηελ Αηεχζπλζε Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ λνκνχ 

Δξαθιείνπ. Ώθφκε, ζην πξψην ζθέινο ηεο εξγαζίαο ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ ζα ηνληζηεί ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο ζηελ Βιιάδα, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε κε επξήκαηα απφ θνξείο, 

φπσο ε Ώλαπηπμηαθή Δξαθιείνπ, ε Έλσζε Δξαθιείνπ θαη ε Βιιεληθή ηαηηζηηθή Ώξρή 

(ΒΛΣΏΣ). Σν θεθάιαην ζα θιείζεη κε κηα αλαθνξά ζηελ ΒΠΏ Κξήηεο, ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ Γεσξγηθή ρνιή ηνπ Ώκπεινχδνπ κεηά απφ αλαδήηεζε ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
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εμεηδίθεπζε πνπ παξέρεη ζε λένπο αγξφηεο, θαζψο θαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο ηεο εξγαζίαο. 

Ο δεχηεξνο άμνλαο απνηειείηαη απφ ην ηξίην θαη ην ηέηαξην θεθάιαην. ην ηξίην 

θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ πξσηνγελή έξεπλα, ε νπνία έρεη ζηφρν κέζσ 

εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ λα αλαδείμεη ηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

λέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ην θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην, ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ λέσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

πξαγκάησλ πνπ επηθξαηεί  ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο βηνγξαθηθνχο ζρεδηαζκνχο.  Κιείλνληαο, 

ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ε θσδηθνπνίεζε ησλ δψδεθα 

εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε θαηαγξαθή ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

1.1.Δπεςνηηικά επωηήμαηα 

ην πξψην ζθέινο ηεο εξγαζίαο ζα επηρεηξήζσ λα εληνπίζσ α) ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Βιιάδαο θαη εηδηθφηεξα ηεο Κξήηεο, β) ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ λέσλ ζηελ Βιιάδα, γ) ηελ λεαληθή αλεξγία, δ) ηηο δνκέο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ 

Βιιάδα θαη ζηελ Κξήηε, ε) ηηο πξννπηηθέο ελαζρφιεζεο ησλ λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν. 

Γηα φια ηα παξαπάλσ ζα θάλσ κηα δεπηεξνγελή αλάιπζε, βξίζθνληαο πιηθφ απφ άιιεο 

ζρεηηθέο έξεπλεο, αιιά θαη απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Δξαθιείνπ (Ώλαπηπμηαθή Δξαθιείνπ, 

Αηεχζπλζε Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Δξαθιείνπ, Έλσζε Δξαθιείνπ), 

θαζψο θαη απφ ηελ ΒΛΣΏΣ.  

Ο Πεξηθεξεηαθφο Μεραληζκφο Παξαθνινχζεζεο ηεο Ώγνξάο Βξγαζίαο (ΠΜΠΏΒ), 

πνπ απνηειεί επηζθφπεζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ κεγεζψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ 

Κξήηε, ήηαλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δ 

ιεηηνπξγία ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Μεραληζκνχ έγηλε κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ γηα ηε 



ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ                                                      

ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ                                

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ               

«ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΤΣΔΜΏ ΚΏΕ ΑΔΜΟΕΒ ΠΟΛΕΣΕΚΒ» 

 

11 
 

δηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πξαγκάησλ (state of play) θαη ησλ 

ηάζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φζν θαη αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε δεμηφηεηεο θαη 

επαγγέικαηα ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Κξήηεο γηα ηελ πεξίνδν 2016-2021. Δ δηάγλσζε θαη 

παξαθνινχζεζε αλαγθψλ έγηλε ζε δχν επίπεδα: ην Ώλζξψπηλν Απλακηθφ θαη ηηο 

Βπηρεηξήζεηο. 

Δ Αηαγελεαθή Μεηαβίβαζε Πφξσλ θαη Ώμηψλ ζε Πεξηφδνπο Κξίζεο : Μεηαβνιέο ζηελ 

Ώπαζρφιεζε θαη Βθπαίδεπζε ησλ Νέσλ ζηελ Βιιάδα, ήηαλ αθφκε κία έξεπλα πνπ κε 

θαζνδήγεζε γηα ηελ εχξεζε αξθεηψλ ζηνηρείσλ ηεο δηπισκαηηθήο κνπ. Τινπνηήζεθε απφ 

ηελ Ώζεκίλα Υξηζηνθφξνπ, ηελ Φαίε Μαθαληάζε,  ηνλ Κπξηάθν Πηεξξαθάθε θαη ηνλ Πάλν 

Σζαθιφγινπ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2018. Σέινο, ε έξεπλα «Νέα Γεληά θαη NEETs ζηελ 

Βιιάδα ηεο Κξίζεο: Οη επείγνπζεο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. Έξεπλα θαη 

νινθιεξσκέλε παξέκβαζε», κνπ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα εκβαζχλσ ζην ζέκα ησλ λέσλ 

ρσξίο απαζρφιεζε θαη θαηάξηηζε, θαζψο είλαη έλα θιέγνλ δήηεκα ηεο επνρήο καο θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ δηπισκαηηθή κνπ. Τινπνηήζεθε θαη εθδφζεθε ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 2016 

απφ πνιππιεζή θαη δηεπηζηεκνληθή νκάδα Καζεγεηψλ θαη Βξεπλεηψλ απφ δηαθνξεηηθά 

Παλεπηζηήκηα θαη Βξεπλεηηθέο Ανκέο, κε Βπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ Καζεγεηή Νίθν 

Παπαδάθε (Παλεπηζηήκην Κξήηεο), Ώλαπιεξσηή Βπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ Καζεγεηή 

Ώξγχξε Κπξίδε (ΏΠΘ θαη ΚΏΝΈΠ/ΓΈΈ) θαη Τπεχζπλν Τινπνίεζεο ηνλ Βπηζηεκνληθφ 

Καζεγεηή Νίθν Φσηφπνπιν (ΚΏΝΈΠ/ ΓΈΈ θαη Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο). Οη 

θνξείο νη νπνίνη ζπληφληδαλ ην έξγν ήηαλ ην ΚΏΝΈΠ/ΓΈΈ θαη Βηαίξνη ηα ΚΈΠΈΣ θαη 

ΚΈΏΑΕΚ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

Βηδηθφηεξα ζα επηρεηξήζσ λα δψζσ απαληήζεηο ζηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

-Πνηα είλαη ε γεληθή εηθφλα ησλ λέσλ ζηελ Βιιάδα, ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε; 

-Πνηα είλαη ε εηθφλα ησλ λέσλ ζηελ Κξήηε, ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε ; 

-Πνχ βαζίδεηαη ν αγξνηηθφο ηνκέαο ζηελ Βιιάδα;, Τπάξρεη αλάπηπμε; 
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-Πνχ ζηεξίδεηαη ε νηθνλνκία ηεο Κξήηεο θαη ζε πνηνπο αγξνηηθνχο θιάδνπο ππάξρεη 

πεξηζζφηεξε πξνζέιεπζε λέσλ; 

-Πνηνη εληάζζνληαη ζηνλ ηίηιν «λένη αγξφηεο», ππάξρεη εξγαζηαθφ κέιινλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν ησλ λέσλ αγξνηψλ; 

-Δ πξφσξε ζρνιηθή εγθαηάιεηςε, ε αλεξγία θαη ε έιιεηςε εξγαζηαθψλ επηινγψλ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ελαζρφιεζε ησλ λέσλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα; 

 -Οη λένη έρνπλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, φζνλ αθνξά ηνλ αγξνηηθφ 

θιάδν;  

- Δ ελαζρφιεζε κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα είλαη έλα επάγγεικα ηνπ κέιινληνο; 

-Αίλνληαη θίλεηξα ζηνπο λένπο λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ θιάδν; 

ην δεχηεξν ζθέινο ηεο εξγαζίαο ζα αλαιχζσ θαη ζα θσδηθνπνηήζσ ηα επξήκαηα ησλ 

δψδεθα εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, κε θαηνίθνπο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ λνκνχ 

Δξαθιείνπ, πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ζα θαηαιήμσ ζηα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα, δειαδή αλ δίλνληαη θίλεηξα ζε λένπο λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα θαη αλ ν αγξνηηθφο θιάδνο είλαη έλα επάγγεικα ηνπ κέιινληνο. 

1.2.Θεωπηηικό Πλαίζιο- Δννοιολογικέρ Γιαζαθηνίζειρ 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα κειεηήζσ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ (Giddens,2014), φζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο
1
. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην, φπνπ ν Anthony Giddens πεξηγξάθεη κηα λέα 

πξνζέγγηζε ηεο θχζεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ θίλδπλν θαη ηελ 

αζθάιεηα, αιιά θαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ δηαθπβέξλεζε.  

__________________________________________ 

1
Ο ζπγγξαθέαο εμεγεί φηη ε «λεσηεξηθφηεηα» αλαθέξεηαη ζε ηξφπνπο θνηλσληθήο δσήο ή νξγάλσζεο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζηελ Βπξψπε κεηά ηνλ δέθαην έβδνκν αηψλα πνπ ζηε ζπλέρεηα απέθηεζαλ ζρεδφλ παγθφζκηα 

επηξξνή. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξηφηεξσλ θνηλσληθψλ καο ζεζκψλ, ζην πέξαο ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα, δείρλνπλ φηη, αληί λα εηζέιζνπκε ζε κηα πεξίνδν κεηαλεσηεξηθφηεηαο, νδεχνπκε πξνο κηα πεξίνδν  
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο πνπ πξνεγήζεθε, ή δηαθνξεηηθά ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2008, ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνζέθπγε ζε δαλεηζκφ κεγάισλ 

πνζψλ απφ ην εμσηεξηθφ γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Έηζη, ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Βιιάδαο επεξέαζε πνιιέο πηπρέο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο, κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηελ ξερφηεηα, ηελ εζσζηξέθεηα θαη 

ηελ κηθξή ζπκβνιή ζηελ απαζρφιεζε, πνπ παξακέλνπλ κέρξη θαη ζήκεξα βαζηθά 

γλσξίζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ζηελ 

Βιιάδα, ελψ παξνπζίαδε ζεκάδηα αλάπηπμεο, κεηά ηελ θξίζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ησξηλή θαηάζηαζε πεξηήιζε ζε θξίζηκε θαηάζηαζε, θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα έγηλαλ 

πάξα πνιιέο δεκνζηνλνκηθέο πξνζαξκνγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ιφγσ ηεο πνιηηηθήο 

αζηάζεηαο, ηεο αδπλακίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ δελ έρνπλ ζηαζεξνπνηήζεη ηελ θαηάζηαζε (ηαζηλφπνπινο, 2015). 

Παξάιιεια, ελψ ην θξάηνο πξνζθέξεη επηδνηήζεηο ζε λένπο αγξφηεο γηα λα βνεζεζνχλ ζην 

μεθίλεκα ηνπο, ηα ρξήκαηα απηά είηε δελ επαξθνχλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ πξαγκάησλ, είηε 

θαηαιήγνπλ πίζσ ζηα θξαηηθά ηακεία κέζσ ηεο πςειήο θνξνινγίαο, πξάγκα πνπ δελ 

ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ θαηλνηνκηψλ θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη 

εμειίμεηο επεξεάδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ παξαγσγψλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ ην 

κέιινλ αβέβαην θαη πξνβιεκαηηθφ
2
.  

 

_____________________________ 

1
«πςειήο λεσηεξηθφηεηαο» ζηελ νπνία νη ζπλέπεηεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο ξηδνζπαζηηθνπνηνχληαη θαη 

παγθνζκηνπνηνχληαη ζαθψο πεξηζζφηεξν απφ πξηλ. Αίλνληάο καο έλα λέν ραξαθηεξηζκφ γηα ηε θχζε ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο, ν ζπγγξαθέαο επηθεληξψλεηαη ζηα δίπνια θίλδπλνο-αζθάιεηα θαη εκπηζηνζύλε-δηαθύβεπζε. 

Οη ζχγρξνλνη θνηλσληθνί ζεζκνί πξνζθέξνπλ ζηνπο αλζξψπνπο πνιιαπιάζηεο επθαηξίεο γηα λα απνιαχζνπλ 

κηα αζθαιή δσή ζε ζρέζε κε απηέο πνπ επέηξεπε νπνηνδήπνηε πξνλεσηεξηθφ ζχζηεκα, αιιά ε λεσηεξηθφηεηα 

έρεη θαη ηε ζθνηεηλή ηεο πιεπξά, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ νινθιεξσηηζκνχ, ηελ αιινηξίσζε πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ζην ζχγρξνλν βηνκεραληθφ θφζκν θαη ηελ επαπεηινχκελε θαηαζηξνθή ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επέθηαζε ησλ εμνπιηζκψλ. 
2
Κπξηαθάθε Βιέλε, (2019). «ΐηνηηθέο Σξνρηέο θαη ΐηνγξαθηθνί ρεδηαζκνί λέσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο: 

έξεπλα πεδίνπ ζηνλ λφκν Δξαθιείνπ», Δξάθιεην : Ώπνηειέζκαηα δηπισκαηηθήο έξεπλαο 
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Δ λεσηεξηθφηεηα θαηά ηνλ Giddens (2014) έρεη δπν φςεηο
3
. Δ πξψηε είλαη ε αζθάιεηα 

θαη ε εκπηζηνζχλε, πνπ ζπλππάξρνπλ θαη αιιεινζπλδένληαη κε ηελ δεχηεξε φςε, ηνλ 

θίλδπλν θαη ηε δηαθηλδχλεπζε. Ώπφ ηε κηα πιεπξά έρνπκε ηε κεγέζπλζε ηεο επκάξεηαο, ε 

νπνία απνξξέεη απφ ηε παγθνζκηνπνίεζε θαη ηε λέα επνρή, θαη απφ ηελ άιιε ηελ 

εγθαζίδξπζε κηαο θνηλσλίαο πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο δπζνίσλε, αθνχ νη θπβεξλήζεηο δελ 

θαηάθεξαλ λα εληνπίζνπλ ηηο θαηαζηξνθηθέο επηδξάζεηο πνπ επέθεξαλ νη παξαγσγηθέο 

δπλάκεηο
4
 ζην θπζηθφ πινχην θαη δελ κπφξεζαλ λα απνηξέςνπλ ηελ εμάπισζε ζπκβάλησλ 

πνπ επεξέαζαλ κεγάιεο αλζξψπηλεο κάδεο, δεκηνπξγψληαο αξθεηά «θελά γλψζεσλ», ηα 

νπνία δελ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε εμεηδίθεπζε θαη βεβαηφηεηα, αιιά θαηαιήγνπλ ζηελ 

επίγλσζε ηεο ίδηαο ηεο δηαθηλδχλεπζεο. Οη ζχγρξνλνη θνηλσληθνί ζεζκνί ινηπφλ, 

πξνζθέξνπλ ζηνπο αλζξψπνπο πνιιαπιέο επθαηξίεο γηα λα απνιαχζνπλ κηα αζθαιή δσή, 

σζηφζν ππάξρεη θαη ε ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ δηαδηθαζία 

απνμέλσζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ,  αιιά θαη απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα 

θαη ηελ  εξγαζία ζηνλ ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.  Ώπηή ε άπνςε εχινγα καο θάλεη 

λα αλαξσηεζνχκε εάλ ζε κία πεξίνδν λεσηεξηθφηεηαο ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζα 

αλαγελλεζεί ή αλ ε θαηάζηαζε ζα επηδεηλσζεί πεξαηηέξσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηφμεπζε 

ηεο αλεξγίαο ζε κία λέα θαλνληθφηεηα,  απηήλ ηεο αβεβαηφηεηαο
5
.  

______________________________ 

3
ηηο ζπλέπεηεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο ζπλδπάδεηαη ν ζεσξεηηθφο κε ηνλ πνιηηηθφ πξνβιεκαηηζκφ. Κεληξηθή 

επηδίσμε ηνπ ζπγγξαθέα είλαη λα εξκελεχζεη θνηλσληνινγηθά, αιιά θαη ςπρνινγηθά, θάησ απφ κηα λέα 

ζθνπηά, ηηο βαζηθέο φςεηο ηεο λεσηεξηθφηεηαο ηφζν ζε επίπεδν ζεζκψλ φζν θαη ζε επίπεδν αλζξψπηλσλ 

εκπεηξηψλ (π.ρ. αζθάιεηαο θαη δηαθηλδχλεπζεο). Ο Ώ. Giddens δελ ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε φηη δνχκε ήδε 

ζηελ κεηαλεσηεξηθφηεηα, αιιά ππνζηεξίδεη φηη έρνπκε εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη 

νηθνπκεληθνπνίεζεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Δ ηειεπηαία, ηζηνξηθά θαη γεσγξαθηθά, αλαθέξεηαη «ζε ηξφπνπο 

θνηλσληθήο δσήο ή νξγάλσζεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ Βπξψπε απφ ηνλ 17ν αηψλα θαη έπεηηα, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα άζθεζαλ επηξξνή ιίγν-πνιχ ζε παγθφζκηα θιίκαθα» (ζει. 15). Δ θνηλσλία ηεο λεσηεξηθφηεηαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αζπλέρεηεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνυπάξρνπζα παξαδνζηαθή κνξθή νξγάλσζεο, αζπλέρεηεο 

πνπ νη παιαηφηεξεο εμειηθηηθέο ζεσξήζεηο είραλ αθήζεη γηα θαηξφ ζηε ζθηά. Νέα, δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο είλαη «ν ξαγδαίνο ξπζκφο ηεο αιιαγήο», «ην εχξνο ηεο αιιαγήο» θαη ε ίδηα «ε θχζε ησλ 

κνληέξλσλ ζεζκψλ», φπσο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο (ζει.18-21).  
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1.3.Μεθοδολογική ζηπαηηγική 

Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη εάλ ε ελαζρφιεζε κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα είλαη έλα επάγγεικα ηνπ κέιινληνο θαη θαηά πφζν δίλνληαη θίλεηξα ζηνπο 

λένπο λα αζρνιεζνχλ κε απηφλ. Γηα λα απαληεζεί ην παξαπάλσ εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

ρξεζηκνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα κε έκθαζε ζηελ αλάιπζε δεπηεξνγελψλ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ (policy documents) κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δηεμαγσγή πξσηνγελνχο πνηνηηθήο έξεπλαο κε ηελ ρξήζε εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη 

θσδηθνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξηθά ζεκειησκέλε 

ζεσξία  (grounded theory). Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πεδίνπ δηελεξγήζεθε πνηνηηθή 

έξεπλα ζε ηέζζεξηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ Δξαθιείνπ (Άγηνη Αέθα, ηφινη, Μνίξεο, 

Σπκπάθη). Δ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη απηή ηεο αηνκηθήο εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο. Με ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, είρα ηελ δπλαηφηεηα 

αξρίδνληαο κε θάπνηεο βαζηθέο εξσηήζεηο θαη ζπλερίδνληαο κε ηηο εξσηήζεηο πνπ 

εληάζζνληαη ζε ζεκαηηθά πεδία αιιά θαη κε follow-up δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, λα 

δηεξεπλήζσ εηο βάζνο ηα δεηήκαηα πνπ πξνηεξαηνπνίεζα ζηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία θαη 

λα αθηηλνγξαθήζσ ηε ζθέςε ηνπ ππνθεηκέλνπ, κε ζθνπφ λα κνπ απνθαιχςεη ηηο 

ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο ηνπ.  

______________________________ 

4
Ο Giddens ακθηζβεηεί ηελ άπνςε φηη έλα θαη κφλν ζεζκηθφ πιέγκα (ι.ρ. ν θαπηηαιηζκφο) δίλεη ην ζηίγκα 

ησλ κνληέξλσλ θνηλσληψλ. Θεσξεί φηη ε λεσηεξηθφηεηα έρεη ηέζζεξηο αιιεινζρεηηδφκελεο ζεζκηθέο 

δηαζηάζεηο: ηνλ θαπηηαιηζκφ, ηελ επηηήξεζε (έιεγρν), ηε ζηξαηησηηθή εμνπζία ζην πιαίζην ηεο 

εθβηνκεράληζεο ηνπ πνιέκνπ θαη ηνλ βηνκεραληζκφ (αλάπηπμε ηνπ «δεκηνπξγεκέλνπ πεξηβάιινληνο»). Πεγέο 

δπλακηζκνχ πνπ δσνγφλεζαλ θαη δσνγνλνχλ ηνπο παξαπάλσ ζεζκνχο είλαη: «ν δηαρσξηζκφο ρψξνπ θαη 

ρξφλνπ», «νη κεραληζκνί απνζχλδεζεο, φπσο είλαη ηα εηδηθεπκέλα επαγγεικαηηθά θαη ηερληθά ζπζηήκαηα πνπ 

"μεξηδψλνπλ" ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο απφ ηελ "εληνπηφηεηά" ηνπο ή "απφ ηελ ακεζφηεηα ησλ αλαθνξψλ 

ηνπο"» θαη «ε αλαζηνραζηηθή ηδηνπνίεζε ηεο γλψζεο» (ζει. 73-74).  

5
Οη αλεζπρίεο πνπ θαηαπνλνχλ ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν, ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ θφζκνπ ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο (θίλδπλνη ππξεληθψλ ή νηθνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ, δηαηξνθηθήο κφιπλζεο θηι.), 

δεκηνπξγνχλ θνηλσληθν-ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ δηαπνηίδνληαη απφ κηα αίζζεζε αβεβαηφηεηαο 

θαη δηαθηλδχλεπζεο. Σαπηφρξνλα, ε αλάγθε κεγηζηνπνίεζεο ηεο αζθάιεηαο, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ θηλδχλσλ, 

εμππεξεηείηαη απφ ηνλ ςπρνινγηθφ κεραληζκφ ηεο εκπηζηνζχλεο σο «πεπνίζεζεο γηα ηελ αμηνπηζηία»  
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Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο απνηεινχλ ηε ζπλεζέζηεξε επηινγή ζηελ πνηνηηθή 

έξεπλα θαη πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο, πνπ αθελφο βνεζνχλ ηνπο εξεπλεηέο λα 

πξνζδηνξίζνπλ επθνιφηεξα ηηο ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο πνπ πξέπεη λα 

πξνζεγγίζνπλ θαη αθεηέξνπ δίλνπλ ην πεξηζψξην ηφζν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, φζν θαη ζηνπο 

εξεπλεηέο λα επεθηαζνχλ θαη λα κειεηήζνπλ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα εηο βάζνο. Οη 

εξεπλεηέο κε ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο απφ ηελ κία θαζνδεγνχλ έσο έλαλ βαζκφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, κε ηξφπν ψζηε λα επηθεληξψλνληαη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, θαη απφ ηελ 

άιιε ηνπο αθήλνπλ πεξηζψξην λα αλαπηχζζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε κηα ζρεηηθή 

ειεπζεξία, ρσξίο φκσο λα μεθχγνπλ εληειψο απφ ην ζέκα, πξάγκα πνπ ζα θαζηζηνχζε ηε 

ζπλέληεπμε αθαηάιιειε γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ε 

ζπλέληεπμε είλαη επέιηθηε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αιιά δελ είραλ γίλεη αληηιεπηέο απφ ηνπο εξεπλεηέο 

πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο (Robson,2007). πλήζσο, νη ζπλεληεχμεηο 

δηαξθνχλ 20–60 ιεπηά θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κία θνξά κε ην θάζε άηνκν, ελψ ζπαληφηεξα 

πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο κε ην ίδην άηνκν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

εξεπλεηέο ελδηαθέξνληαη γηα κεηαβνιέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Μηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη εξεπλεηέο είλαη ε ηθαλφηεηα λα 

αθνχλ πξνζεθηηθά ηνπο νκηιεηέο θαη λα ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αθεγνχληαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ρσξίο λα δηαθφπηνπλ ηνλ εηξκφ ηνπο. Οη 

εξεπλεηέο κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξν ηηο 

ηδέεο ηνπο γηα έλα ζέκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ή εθθξάζεηο θαη πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα απνθεχγνπλ θνξηηζκέλεο εθθξάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο, νη εξεπλεηέο πξέπεη λα 

επραξηζηήζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηνλ ρξφλν θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη λα ηνπο 

ξσηήζνπλ εάλ επηζπκνχλ λα πξνζζέζνπλ νηηδήπνηε άιιν.  

________________________ 

5
πξνζψπσλ ή ζπζηεκάησλ, αθφκε θαη ζπζηεκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ηα δξψληα ππνθείκελα 

έρνπλ ζπρλά ειάρηζηεο γλψζεηο. Σειηθά, ηα άηνκα βηψλνπλ ηε λεσηεξηθφηεηα σο «ακθίπιεπξε ή ακθίζπκε» 

εκπεηξία. 
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Με ηνλ ηξφπν απηφλ, νη εξεπλεηέο δίλνπλ κία αθφκε επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

αλαπηχμνπλ έλα ζέκα, ην νπνίν γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ ην αλέπηπμαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο (Παπαδάθεο, 2015).  

Δ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία (theoretical sampling) κε 

έκθαζε ζε critical cases. H ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία είλαη κηα δεηγκαηνιεπηηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία εμππεξεηεί ηε ινγηθή ηεο αλαθάιπςεο θαη ηελ παξαγσγή λέσλ ηδεψλ
 

(Σζηψιεο, 2014). Αηακνξθψζεθε ζην πιαίζην ηεο Θεκειησκέλεο Θεσξίαο (Grounded 

Theory), ε νπνία αλήθεη ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο θαη είλαη κηα πξνζέγγηζε 

δηεμαγσγήο έξεπλαο, αιιά θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

θνηλσληνιφγνπο Barney Glaser θαη Anselm Strauss θαη απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή ζεσξίαο 

ζρεηηθά κε ην εξεπλψκελν αληηθείκελν
 
(Robson,2007). Δ grounded theory είλαη κηα 

κέζνδνο φπνπ «ε ζεσξία αλαδεηθλύεηαη από ηα δεδνκέλα, ηα νπνία ζπιιέγνληαη ζπζηεκαηηθά 

θαη αλαιύνληαη κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο» (Strauss & Corbin, 1998, ζει.8). 

ΐαζηθφο ζηφρνο κνπ ήηαλ λα αλαζχξσ ηελ νπηηθή ησλ λέσλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ γηα ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε απηφλ. ην πιαίζην απηφ απνθάζηζα λα 

επηιέμσ ηε grounded theory, δηφηη απνηειεί έλα ρξήζηκν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

έξεπλα πνπ αλαδεηά απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ εξεπλεζεί πιήξσο ή δελ 

έρνπλ δηαηππσζεί ζεσξίεο επαξθείο ψζηε λα δψζνπλ απαληήζεηο.  

ε απηή ηε κέζνδν ε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ε αλάιπζε θαη ε ζεσξία βξίζθνληαη ζε 

άκεζε ζρέζε ε κία κε ηελ άιιε. Ο εξεπλεηήο δελ μεθηλά ηελ έξεπλα έρνληαο κηα ζεσξία ή 

κηα ππφζεζε εξγαζίαο ζην κπαιφ ηνπ αιιά κε κηα πεξηνρή ηελ νπνία κειεηά θαη ηνπ 

επηηξέπεη λα αλαδείμεη ηελ ζεσξία ηνπ απφ ηα δεδνκέλα. «Ζ ζεσξία πνπ ζα αλαδπζεί από ηα 

δεδνκέλα είλαη πηζαλόηεξν λα βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα από ηηο ζεσξίεο πνπ 

έρνπλ σο βάζε κηα ζεηξά ηδεώλ βαζηζκέλσλ ζε εκπεηξίεο ή ζε πξνβιεκαηηζκνύο» δηφηη 

«πξνζθέξνπλ δηνξαηηθόηεηα, εληζρύνπλ ηε θαηαλόεζε ηνπ ππό κειέηε θαηλνκέλνπ θαη 

παξέρνπλ έλαλ γεκάην λόεκα νδεγό γηα δξάζε» (Strauss & Corbin, 1998, ζει.11). Με ηελ 

πξνζέγγηζε απηή, ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη επέιηθηνο, αλνηρηφο θαη θαζνδεγνχκελνο 

απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζηνρεχνληαο ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ. Σα δεδνκέλα 

ζπιιέγνληαη παξάιιεια κε ηελ αλάιπζε, αθνχ έρεη ζηφρν λα αλαδεηήζεη δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο (αλζξψπνπο, γεγνλφηα) πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνλ εξεπλεηή απφ ηελ κηα πιεπξά 
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λα εληζρχζεη ηηο δηακνξθνχκελεο ζεσξεηηθέο θαηεγνξίεο θαη απφ ηελ άιιε λα ηηο 

δηαθνξνπνηήζεη, αλαδεηθλχνληαο λέεο φςεηο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ δηεξεπλά
 
(Σζηψιεο, 2014). 

Δ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη φηαλ ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δελ 

πξνζθέξεη θάηη θαηλνχξην ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεσξίαο, θαη έηζη ν εξεπλεηήο κε ηελ θξίζε 

ηνπ αιιά θαη ιφγσ άιισλ δεηεκάησλ, φπσο ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο ηελ ηεξκαηίδεη 

(Σζηψιεο, 2014).  Οη πεξηπηψζεηο (critical cases) επηιέγνληαη κε ηελ ινγηθή φηη «εάλ ζπκβεί 

εθεί, ζα ζπκβεί νπνπδήπνηε» (Patton, 2002). Δ ζηξαηεγηθή απηή είλαη ρξήζηκε, δηφηη ν 

εξεπλεηήο επηιέγεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ηνπ δψζνπλ ηε κέγηζηε πιεξνθφξεζε, αθνχ έρεη 

θαηαζηήζεη ηηο δηαζηάζεηο, κε ήδε κία πεξίπησζε «θξίζηκε».  

Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ιήθζεθε ππφςε ε δπλαηφηεηα ηνπ δείγκαηνο λα 

πξνζθέξεη επαξθείο θαη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνχζα εξγαζία. πγθεθξηκέλα, 

ηα ππνθείκελα πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ήηαλ δψδεθα 

(12), ειηθίαο 18-29, εθ ησλ νπνίσλ ηα έμη (6) άηνκα ήηαλ άληξεο θαη ηα ππφινηπα έμη (6) 

γπλαίθεο. ε θάζε αγξνηηθή πεξηνρή πνπ επηιέρηεθε (Άγηνη Αέθα, ηφινη, Μνίξεο, 

Σπκπάθη) εξσηήζεθαλ ηξία (3) άηνκα. Βπηπιένλ, εθηφο απφ ην θχιν δηακνξθψζεθαλ 

ππνθαηεγνξίεο θαη κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, 3/6 άληξεο θαη 3/6 

γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ low θαη medium-skilled (Γπκλάζην/ Λχθεην), ελψ νη ππφινηπνη 

είραλ έλα αλψηεξν επίπεδν κφξθσζεο (ΏΒΕ). Σέινο, νη εξσηήζεηο ηεο θάζε εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο ήηαλ είθνζη ηέζζεξηο (24), θπξίσο αλνηθηνχ ηχπνπ. Οη εξσηήζεηο απηέο 

δηακνξθψζεθαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο αθφινπζνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο:  

- Γεκνγξαθηθά- Αηνκηθά Υαξαθηεξηζηηθά : (ειηθία, θχιν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζπνπδέο, 

νηθνλνκηθφ εηήζην εηζφδεκα, δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε) 

- Κνηλσληθό θαη πνιηηηθό πιαίζην (πιαηζίσζε, θνηλσληθφ θεθάιαην, ηδενινγηθφο 

απηνπξνζδηνξηζκφο)  

- Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

- Καηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ θαη βηνγξαθηθνί ζρεδηαζκνί- Αξαζηεξηνπνίεζε θαη θίλεηξα 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα- Πξνβιήκαηα πινπνίεζεο- Βλαιιαθηηθέο πξννπηηθέο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν 

2.1.Γενική εικόνα ηων νέων ζηην Δλλάδα 

χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011
6
 ν πιεζπζκφο ζηελ Βιιάδα αλέξρεηαη ζε 

10.816.286 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 5.303.223 είλαη άληξεο (πνζνζηφ 49%) θαη 5.513.063 

είλαη γπλαίθεο (πνζνζηφ 51%). Σν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη κεησκέλν θαηά 1,38% ζε 

ζρέζε κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 (10.934.097 άηνκα). Σα θπξηφηεξα δεηήκαηα ζε ζρέζε κε 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Βιιάδαο είλαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αιινδαπψλ 

θαηνίθσλ θαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Βιιάδαο κε αιινδαπή 

ππεθνφηεηα απμήζεθε ζε 912.000 άηνκα θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, απμεκέλνο θαηά 

19,7% ζε ζχγθξηζε κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 (762.191 άηνκα) θαη δηεθδηθεί λα θαηαιάβεη 

ζέζεηο εξγαζίαο.  

Παξάιιεια, ν Αείθηεο Γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ (ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ) απμάλεηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ν Αείθηεο Οιηθήο Γνληκφηεηαο κεηψλεηαη 

ζηαζεξά. Σα ζηνηρεία απηά βγάδνπλ αιεζείο ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Cedefop (2016) γηα κείσζε 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ Βιιάδα θαηά 5,8% έσο ην 2025 (Cedefop, 2016)
 
θαζψο θαη 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Ώλάπηπμεο ΟECD (2011) γηα 

κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηε ρψξα καο θαηά 12% έσο ην 2050 (OECD, 2011). 

ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ππάξρεη ζπξξίθλσζε ηνπ Ώθαζάξηζηνπ Βγρψξηνπ Πξντφληνο, 

κε ηελ κεγαιχηεξε κείσζε λα παξαηεξείηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2009 σο ηα κέζα ηνπ 

2013. Ώπφ εθείλν ην ζεκείν θαη έπεηηα ε νηθνλνκία ζηαζεξνπνηείηαη ρσξίο φκσο λα 

αλαθάκςεη, αθνχ ε πνιηηηθή πνπ εθάξκνζε ε Βιιάδα βαζίζηεθε ζηελ αχμεζε ηεο 

θνξνινγίαο θαη φρη ζηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, πεξηνξίδνληαο 

έηζη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη κεηψλνληαο ην Καζαξφ Βζληθφ Αηαζέζηκν Βηζφδεκα θαη ην 

Καηά Κεθαιήλ ΏΒΠ
7
.  

_________________________________ 

6
ΒΛΣΏΣ, Ώπνγξαθή Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ ηεο Βιιάδαο, 2011 

7
Πεξηθεξεηαθφο κεραληζκφο Παξαθνινχζεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Κξήηε, ΒΛΣΏΣ, Καηά Κεθαιήλ 

Μεγέζε (πξνζσξηλά ζηνηρεία), 2006-2014 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα ήηαλ ζνβαξά, αθνχ ν πιεζπζκφο  

βξέζεθε ζε θίλδπλν θηψρεηαο θαη αξθεηά λνηθνθπξηά είραλ πιηθέο ζηεξήζεηο. Σν πνζνζηφ 

ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αλέξγσλ έθηαζε ην 70,3%, 

πνζνζηφ πνπ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αθνξά ηελ ειηθηαθή νκάδα 30-65 εηψλ, 

δειαδή ηηο ειηθίεο εθείλεο κε ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ απαζρφιεζε OECD (2011). 

Οη δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ζηελ Βιιεληθή νηθνλνκία επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο 

δείθηεο, νδεγψληαο ζηελ καθξνρξφληα αλεξγία ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Ώπηφ 

ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ε θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε 

κηα νηθνλνκία κε πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Βπηπιένλ, 

εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο αδήισηεο εξγαζίαο πνπ δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο. πγθεθξηκέλα, 

παξαηεξνχληαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζηνπο λένπο (έσο 30 εηψλ). Ώπηέο νη 

ειηθίεο, σζηφζν, κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζηελ αλάθακςε ζε αληίζεζε κε ηηο ειηθίεο έσο θαη 

ηα 45 έηε, φπνπ ε επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη δπζθνιφηεξε
8
.   

Παξάιιεια εληχπσζε θάλεη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ ην 11,8% ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηελ Βιιάδα έρεη αλψηαηε εθπαίδεπζε. Έλα κεγάιν πνζνζηφ είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ 

(25,7%), ην 10,9% είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, ην 23,3% είλαη απφθνηηνη Αεκνηηθνχ, ελψ 

12,4% δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηηο ειηθίεο 30-39 έηε, ην 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κε αλψηαηε εθπαίδεπζε είλαη πςειφηεξν (19,7%), ελψ ηα 

πνζνζηά ησλ απνθνίησλ Γπκλαζίνπ, Αεκνηηθνχ θαη ησλ αηφκσλ πνπ δελ νινθιήξσζαλ ην 

Αεκνηηθφ πέθηνπλ ζην 12%, ην 9% θαη ην 2% αληίζηνηρα. Δ απαζρφιεζε γηα ηα άηνκα κε 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν θηάλεη ην 80% θαη κεηψλεηαη φζν κεηψλεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν. Δ 

εηθφλα απηή δελ αιιάδεη δηαρξνληθά νχηε επεξεάδεηαη απφ επνρηθφηεηα
 
(ΠΜΠΏΒ, 2015).  

 

 

________________________________ 

8
Έθζεζε Ώπνηχπσζεο αγνξάο εξγαζίαο βάζεη δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ, 2016, ζει. 28-32 
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χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ έξεπλαο θαη αλάιπζεο «δηαΝΒΟζηο»
9
, ζηελ έξεπλα πνπ 

είρε δηεμαρζεί ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2017 γηα ηηο κεηαβνιέο ζηελ απαζρφιεζε θαη εθπαίδεπζε 

ησλ λέσλ ζηελ Βιιάδα πξνέθπςαλ ζεκαληηθά επξήκαηα, φζνλ αθνξά ηελ δηαγελεαθή 

κεηαβίβαζε πφξσλ θαη αμηψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη πψο ζρεηίδεηαη απηή κε ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ζηελ Βιιάδα. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη πσο 

πξηλ ηελ θξίζε ε λενιαία δελ ήηαλ επάισηε, παξά ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη ηελ 

έιιεηςε ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο θαη απηφ νθεηιφηαλ ζηελ νηθνγέλεηα, πνπ 

αληηθαζηζηνχζε ην αδχλακν θξάηνο πξφλνηαο, κε ηελ αλαθαηαλνκή πφξσλ εληφο ηεο 

νηθνγέλεηαο, πνπ είρε ζηφρν λα απνηξέςεη ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο φκσο, ν αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ κε άηνκα πνπ βξίζθνληαλ 

ζε θαηάζηαζε αλεξγίαο απμήζεθε δξακαηηθά θαη έηζη ε νηθνγέλεηα δελ κπνξνχζε πιένλ λα 

πξνζηαηεχεη νηθνλνκηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηα λεαξά άλεξγα κέιε ηεο.  

ηε κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζε 10 νηθνγέλεηεο θαη 

εθπξνζψπνπο ηξηψλ γελεψλ (ηνπο λένπο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο παππνχδεο/ γηαγηάδεο) έηζη 

ψζηε λα θαηαγξάςνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ λέσλ ζηελ 

Βιιάδα, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο παππνχδεο/ γηαγηάδεο. Σν 

ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ήηαλ φηη ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ λέσλ, πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

ζεζκφ. Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε νηθνγέλεηα ηνπ λένπ πξνεξρφηαλ απφ κηα 

αγξνηηθή πεξηνρή θαη κεηαλάζηεπζε ζηελ αζηηθή πεξηνρή αλαδεηψληαο θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο. Ώξγφηεξα φκσο, κεξηθέο απφ ηηο νηθνγέλεηεο απηέο 

απνθάζηζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή απφ ηελ νπνία θαηάγνληαλ γηα λα 

εθκεηαιιεπηνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είραλ θιεξνλνκήζεη απφ πξνεγνχκελεο γεληέο, 

φπσο αθίλεηα ζε γε, ηα νπνία θαιιηεξγνχληαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε ή εθκηζζψλνληαη γηα 

γεσξγηθέο ή ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

________________________________________________ 

9
δηαΝΟΒζηο, Οξγαληζκφο Έξεπλαο θαη Ώλάιπζεο, Γηαγελεαθή Μεηαβίβαζε Πόξσλ θαη Αμηώλ ζε Πεξηόδνπο 

Κξίζεο: Μεηαβνιέο ζηελ Απαζρόιεζε θαη Δθπαίδεπζε ησλ Νέσλ ζηελ Διιάδα (2018). επηκ. Ώζεκίλα 

Υξηζηνθφξνπ, Φαίε Μαθαληάζε,  Κπξηάθνο Πηεξξαθάθεο, Πάλνο Σζαθιφγινπ, 

https://www.dianeosis.org/research/anergia-neon/ 

https://www.dianeosis.org/research/anergia-neon/
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Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη λένη ζηελ Βιιάδα αλαδεηνχλ λέεο 

επθαηξίεο θαη λένπο ηξφπνπο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο θαη θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο, αλ 

θαη αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ησλ ζεκεξηλψλ θξίζεσλ. Σν επάγγεικα «ησλ νλείξσλ 

ηνπο» έρεη γίλεη  έλα «άπηαζην φλεηξν», παξά ηηο κεγάιεο ζπζίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. 

Οη λένη δηακνξθψλνληαη πιένλ ηφζν απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ ζηε 

δσή ηνπο, φζν θαη απφ εθείλε ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο πφξσλ θαη 

αμηψλ, ηδίσο κέζσ θνηλσληθψλ ζεζκψλ φπσο ε νηθνγέλεηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ώλ 

θαη κπνξεί λα θιεξνλνκήζνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο πφξνπο θαη αμίεο, σζηφζν δελ ηνπο 

παξέρνπλ ηα κέζα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ πνπ βηψλνπλ, 

κεηά απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θξίζε. Έηζη νη λένη ζηελ Βιιάδα 

αληηκεησπίδνπλ έλα αβέβαην κέιινλ.  

Ώθφκε, άιιε κία κειέηε πνπ έγηλε γηα ηνπο Neets
 
(Young people not in education, 

employment or training, νη λένη άλζξσπνη εθηφο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη 

απαζρφιεζεο) καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηελ θαηάζηαζε ησλ λέσλ ζήκεξα. Οη Neets 

απνηεινχλ κηα θνηλσληθά επάισηε νκάδα, ε νπνία ζηελ Βιιάδα θαίλεηαη λα 

δηαθνξνπνηείηαη ζε πνιιά ζεκεία ζε ζρέζε κε άιια θξάηε. ην ςπρνινγηθφ πξνθίι απηψλ 

ησλ αηφκσλ αλαθέξεηαη απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα εκθάληζε ζπλαηζζεκαηηθψλ, θαη 

αγρσδψλ δηαηαξαρψλ, θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο, Αηαηαξαρή 

Eιιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΑΈΠΤ), Αηαηαξαρή Αηαγσγήο. Οη 

δηαηαξαρέο δηάζεζεο, ε θαηάρξεζε νπζηψλ θαη νη δηαηαξαρέο παξνξκήζεσλ κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ (Νέα γέληα θαη Neets ζηελ Βιιάδα ηεο 

θξίζεο  νη επείγνπζεο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, 2016).  

Βίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο ε Βιιάδα έρεη ππεξδηπιάζην πνζνζηφ αλεξγίαο απφ 

ηνλ Βπξσπατθφ Μέζν ξν (20,9%), δειαδή 1 ζηνπο 2 Έιιελεο λένπο θαη λέεο είλαη 

άλεξγνο/ε. Λφγσ ηεο δηαξθνχο επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηα κεζαία 

θνηλσληθά ζηξψκαηα ππνβαζκίζηεθαλ, ελψ ε ήδε δπζρεξήο θαηάζηαζε ησλ θαηψηεξσλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ επηδεηλψζεθε (Neets, 2016). ’απηή ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη θαη 

νη επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο, ησλ νπνίσλ ε εππάζεηα, ήδε πξν θξίζεο, δπζρέξαηλε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ζπρλά ηνπο νδεγνχζε ζην πεξηζψξην θαη ηελ απνκφλσζε. Οη λένη 
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ειηθίαο έσο 30 εηψλ, εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ζπλαθφινπζα ηεο κείσζεο ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, βξέζεθαλ ζην πεξηζψξην ρσξίο λα 

έρνπλ ηδηαίηεξεο πηζαλφηεηεο έληαμεο θαη παξακνλήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ πάλσ απφ 

ην ¼ ησλ Neets είλαη απφθνηηνη Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο. Οη Neets ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ είραλ ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε ειηθία, ιηγφηεξα έηε εθπαίδεπζεο, θαη ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ήηαλ έγγακνη, δηέκελαλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, είραλ εξγαζηεί ζην 

παξειζφλ θαη είραλ ρακειφηεξν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. ην ςπρνινγηθφ πξνθίι ησλ Neets 

ζηελ Βιιάδα θαίλεηαη λα θπξηαξρνχλ ην άγρνο, έλα κεησκέλν αίζζεκα επεμίαο θαη κηα 

κεησκέλε ππνθεηκεληθή απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα . H έξεπλα έδεημε φηη γηα ην 60,6% ησλ 

NEETs ην θχξην κέιεκα είλαη ε εχξεζε εξγαζίαο θαη γηα ηνπο κε NEETs ζε πνζνζηφ 

51,6% ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ (Neets, 2016). Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

απάληεζε ζρεηίδνληαη κε ηηο ειηθίεο ησλ εξσηψκελσλ, αθνχ ηα κέιε ηεο νκάδαο NEETs 

είλαη θαηά θαλφλα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο (πάληα εληφο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λέσλ 15-

24) πνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη βξίζθνληαη ζε 

αλαδήηεζε εξγαζίαο.  

ηνλ αληίπνδα, ηα πνζνζηά ηεο νκάδαο ησλ κε NEETs φρη κφλν δελ είλαη κηθξφηεξα, 

αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππεξβαίλνπλ απηά ησλ NEETs, αληηθαηνπηξίδνληαο ηε 

γεληθεπκέλε θξίζε πνπ έρεη πιήμεη φιεο ηηο δεκνγξαθηθέο νκάδεο ζηελ Βιιάδα. Δ έξεπλα 

έδεημε φηη ην 91,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ (91% ησλ Neets) δελ εκπηζηεχεηαη ην Βιιεληθφ 

θξάηνο σο πξνο ηηο δνκέο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ, ελψ ην 92,1% ηνπ ζπλφινπ (95,3% ησλ 

Neets) έρεη αξλεηηθή άπνςε γηα ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρψξαο (Neets, 2016). Ώπηφ 

νδεγεί ζε κηα δηάζεζε κε ζπκκεηνρήο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, φπνπ ην 45,2% ησλ 

NEETs θαη ην 36% ησλ ππνινίπσλ δειψλνπλ φηη δελ ζα ςήθηδαλ. Σέινο, ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ πξνθαινχληαη ζηνπο NEETs εμαηηίαο ηφζν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φζν θαη ηεο κε 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνπο παξαγσγηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο είλαη θαηά βάζε ε 

αλαζθάιεηα (43,4%), ν ζπκφο (33,1%) θαη ην άγρνο (17%) (Neets, 2016). 
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2.2.Η εικόνα ηων νέων ζηην Κπήηη 

χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011
10

, ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Κξήηεο αλέξρεηαη ζε 

623.065 άηνκα, απμεκέλνο θαηά 4,8% ζε ζρέζε κε ην 2001 θαη ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη 

ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ιηγφηεξν αηζζεηή απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Ώπφ ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ, νη 308.665 (49,5%) είλαη άληξεο θαη νη 314.400 (50,5%) είλαη γπλαίθεο. 

Ώθφκε, ν πιεζπζκφο ηεο Κξήηεο απαξηίδεηαη απφ λένπο αλζξψπνπο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη ηα επφκελα ρξφληα ε Κξήηε ζα αληηκεησπίζεη απμεκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

εληνλφηεξε θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο έλαο ζηνπο δχν Κξεηηθνχο είλαη κφληκνο 

θάηνηθνο Δξαθιείνπ (49%), ην 25,1% απφ απηνχο θαηνηθνχλ ζηα Υαληά, ην 13,7% ζην 

Ρέζπκλν θαη ην 12,1% ζην Λαζίζη. Οη Αήκνη Δξαθιείνπ, Ώγίνπ Νηθνιάνπ, Εεξάπεηξαο, 

εηείαο, Ρεζχκλνπ θαη Υαλίσλ ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθά ην 66% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Κξήηεο. Ο κφληκνο πιεζπζκφο κε αιινδαπή ππεθνφηεηα αλέξρεηαη ζην 10,2% ηνπ 

πιεζπζκνχ, ελψ ζηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 6,8%. Ο αιινδαπφο 

πιεζπζκφο σο πνζνζηφ επί ηνπ πιεζπζκνχ θάζε Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο θαηαλέκεηαη σο 

εμήο: 8,4% ζην Δξάθιεην, 12,9% ζην Λαζίζη, 10,9% ζην Ρέζπκλν θαη 11,9% ζηα Υαληά. ε 

ζρέζε κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ην 40,3% ησλ Κξεηηθψλ είλαη άγακνη, ην 

49,7% είλαη έγγακνη, ην 6,7% είλαη ρήξνη/εο, ην 2,7% είλαη δηαδεπγκέλνη θαη πνιχ κηθξά 

πνζνζηά είλαη ζε δηάζηαζε ή δηαδεπγκέλνη απφ ζχκθσλν ζπκβίσζεο (ΠΜΠΏΒ, 2016).  

Σν Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ ηεο Κξήηεο
11 

κεηψζεθε θαηά 3 δηο επξψ απφ ην 2008 

έσο ην 2013, κε ηελ κεγαιχηεξε πηψζε λα ζεκεηψλεηαη ην 2009 κέρξη ην 2012. Ώμίδεη λα 

ηνληζηεί βέβαηα φηη ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηαο ε ζηαζεξνπνίεζε ζηελ 

Κξήηε πξνεγήζεθε απφ απηήο ηεο ρψξαο.  

_____________________________________ 

10
ΒΛΣΏΣ, Ώπνγξαθή Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011, https://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous 

11
ΒΛΣΏΣ, Πεξηθεξεηαθνί ινγαξηαζκνί, Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ, https://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SEL48/2013 

https://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL48/2013
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL48/2013
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Δ κεγαιχηεξε πηψζε παξνπζηάζηεθε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα πνπ ζπγθεληξψλεη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ λεζηνχ, δειαδή ζην Δξάθιεην 

θαη αθνινπζνχλ ηα Υαληά. Σν Ρέζπκλν θαη ην Λαζίζη έρνπλ φκνηα κεγέζε θαη εκθαλίδνπλ 

κηθξφηεξεο απψιεηεο. Σν Καηά Κεθαιήλ ΏΒΠ
12

 κεηψζεθε πάλσ απφ πέληε ρηιηάδεο επξψ, 

απφ 19.176 επξψ ζε 14.007 επξψ ζε φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Βλφηεηεο απφ ην 2012 θαη 

κεηά, κε εμαίξεζε ηα Υαληά. 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηελ Κξήηε παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απνθιίζεηο ζε ζχγθξηζε 

κε ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ απφ 18-30, πνπ είλαη 

απφθνηηνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο είλαη ρακειφηεξν (9,4% έλαληη 11,8% γηα ην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο), ελψ ην πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ Γπκλαζίνπ θαη Αεκνηηθνχ είλαη πςειφηεξν (12% 

θαη 25,7% αληίζηνηρα, έλαληη 10,9% θαη 23,3% γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο).  Σν πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ κε αλψηεξε εθπαίδεπζε είλαη 5,2%, ελψ νη πηπρηνχρνη κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είλαη ην 4% ηνπ πιεζπζκνχ. Οη απφθνηηνη Λπθείνπ είλαη ην 23,9% ηνπ 

πιεζπζκνχ, ελψ ην 12,4% δελ έρεη νινθιεξψζεη ην Αεκνηηθφ (ΠΜΠΏΒ, 2016).  ηελ 

ειηθηαθή νκάδα ησλ 30-39 εηψλ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο απμάλεηαη, θαζψο 15,5% έρνπλ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε, 9% έρνπλ αλψηεξε εθπαίδεπζε, ην 35,4% είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ, 

ην 14,9% είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, ην 13,9% είλαη απφθνηηνη Αεκνηηθνχ θαη κφιηο ην 2% 

δελ νινθιήξσζε ην Αεκνηηθφ. 

Βπηπιένλ, φπσο έδεημε ε έξεπλα «Neets2» (βι. αλαιπηηθφηεξα neets2.soc.uoc.gr), νη 

Neets ζηελ Κξήηε ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2016 αληηζηνηρνχζαλ ζην 12,3% ηνπ λεαληθνχ 

πιεζπζκνχ, δειαδή πνζνζηφ αηζζεηά κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν εζληθφ πνζνζηφ ηελ 

ίδηα πεξίνδν (16,4%). Άξα ε Κξήηε, ιφγσ ηεο χπαξμεο αλαινγηθά πεξηζζφηεξσλ λέσλ 

εξγαδνκέλσλ, αλακέλεηαη λα ζεκεησζεί κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ε έληαμε ελφο 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
13

.  

________________________________________________ 

12
ΒΛΣΏΣ, Πεξηθεξεηαθνί ινγαξηαζκνί, Καηά Κεθαιήλ ΏΒΠ, https://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SEL60/2012, https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL57 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL60/2012
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL60/2012
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL57
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ην εξγαηηθφ απηφ δπλακηθφ πξέπεη λα παξαζρεζνχλ εθπαίδεπζε θαη επθαηξίεο κέζσ 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα 

λα επηηχρεη πςειφηεξα πνζνζηά πξνζθεξφκελσλ θαη δεηνχκελσλ δεμηνηήησλ θαη λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ην θαηλφκελν ηεο δηαξζξσηηθήο αλεξγίαο. Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Πεξηθεξεηαθφ Μεραληζκφ Παξαθνινχζεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Κξήηε νη θιάδνη 

πνπ νδεγνχλ ηελ νηθνλνκία ηεο είλαη ν ηνπξηζκόο, ην εκπόξην, θαζώο θαη ε δηαρείξηζε 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ώπηά είλαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Κξήηεο, πάλσ ζηα 

νπνία ζα ρηηζηεί ε νηθνλνκία ηεο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα θαη ηαπηφρξνλα νη ηνκείο πνπ 

ζα θαζνξίζνπλ ηε δήηεζε ζε δεμηφηεηεο θαη επαγγέικαηα.  

2.3.Ο αγποηικόρ ηομέαρ ζηην Δλλάδα 

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα θάζε ρψξα, αθνχ ε αλάπηπμή ηνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εμαζθαιίδεη 

ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ηελ δηαηήξεζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ δηαηξνθηθή αζθάιεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ γηα θάζε ρψξα κέζσ ηεο δηαηεξήζεσο ηεο δπλαηφηεηαο εγρψξηαο παξαγσγήο ησλ 

βαζηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (ηαζηλφπνπινο, 2015). ηελ Βιιάδα, ν αγξνηηθφο θιάδνο 

έρεη κεγάια πεξηζψξηα αλαπηχμεσο, δηφηη ε ρψξα θαηέρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα 

ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σα ζεκαληηθφηεξα είλαη ε πνηφηεηα θαη ε ζξεπηηθή αμία ησλ ειιεληθψλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί επξέσο ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη 

ζηηο μέλεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Δξαθιείνπ, νη εγρψξηνη θαηαλαισηέο 

επηζπκνχλ γεγελή γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα θαη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξν γηα λα ηα αγνξάζνπλ.  

_____________________________________ 

13
«Research and Comprehensive Intervention for the social inclusion of a major socially vulnerable group: 

Psychological profile / psychopathology, skills' profile, needs assessment and programmes' development for 

training-reskilling and psychological support».Φνξείο Τινπνίεζεο: ΚΏΝΒΠ/ ΓΒΒ, ΚΒΠΒΣ & ΚΒΏΑΕΚ 

Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο Π.Κ.. Βπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Ν. Παπαδάθεο. Αηάξθεηα: 21/12-

14/12/2016. Υξεκαηνδφηεζε: Υ.Μ. Β.Ο.Υ.  
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Απζηπρψο φκσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο κφλν ην 26% ηεο γεο θαη 

φζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ αγξνηηθνχ θιάδνπ, ην 90% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ 

ραξαθηεξίδνληαη σο κηθξέο, κε κέζε έθηαζε 4,5 εθηάξηα αλά εθκεηάιιεπζε (παλνχ & 

Γσθξάθνο,2014). Παξάγνληεο φπσο ε κνξθνινγία θαη ε έιιεηςε επαξθνχο ρσξηθήο 

νξγάλσζεο ηεο ρξήζεο ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ε πξνζθφιιεζε ζηα παξαδνζηαθά πξφηππα 

(θιεξνλνκηά θαη ηδηνθηεζία) έρνπλ νδεγήζεη ζε κηθξά δηεζπαξκέλα αγξνηεκάρηα. 

Βπηπιένλ, επεηδή ν γεξαζκέλνο πιεζπζκφο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ ζεσξεί ηε γε ζηνηρείν 

θιεξνλνκηάο ππάξρεη έιιεηςε κεηαβίβαζεο ή ελνπνίεζεο αγξνηηθψλ εθηάζεσλ ζηελ 

Βιιάδα θαη θαζψο κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, νη 

αγξφηεο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε γεσξγία ζπάληα πνπινχλ ηελ αγξνηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε, 

αθνχ πξνηηκνχλ λα ηελ λνηθηάδνπλ ή λα αζρνινχληαη µε απηή παξάιιεια µε ην θχξην 

επάγγεικά ηνπο (Αακηαλάθεο Μαλψιεο,2019). 

Έηζη ε επεμεξγαζία θαη παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ κνλάδσλ, ν νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κεησζεί, ιφγσ 

ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο εγρψξηαο αγνξάο κηθξήο θιίκαθαο κε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο δηαθεκίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζε εζληθφ επίπεδν θαη βειηηψλνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο απηνχο, κέζσ ζηξαηεγηθψλ δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. Σν 90% ησλ κνλάδσλ κηθξήο θιίκαθαο ζηελ Βιιάδα απαζρνινχλ 

ιηγφηεξν απφ 10 εξγαδφκελνπο. Οη κνλάδεο έρνπλ ρακειή παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζε ηνπηθφ δίθηπν δηαλνκήο (παλνχ & Γσθξάθνο,2014). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ΒΛΣΏΣ, ην 2011 ν αγξνηηθφο ηνκέαο ζπλέβαιε κε 

πνζνζηφ 4.5% ζην ζπλνιηθφ ΏΒΠ ηεο ρψξαο, απαζρνιεί ην 12,56% ηνπ ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ, θαηέρεη ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο ελψ παξάιιεια, 

δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ άιισλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδηαίηεξα ηεο κεηαπνίεζεο (βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, 

θισζηνυθαληνπξγία, επεμεξγαζία θαπλνχ θιπ.). ζνλ αθνξά ηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο, απηή ζπκβάιιεη ζην 25,1% ηνπ ειιεληθνχ ΏΒΠ θαη 

απαζρνιεί ην 21,8% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, επνκέλσο νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα φζν θαη ζηε ζπλνιηθή ειιεληθή 

νηθνλνκία. 
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Παξά ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα, πνιινί θιάδνη παξνπζηάδνπλ θαιέο πξννπηηθέο θαη 

δπλακηζκφ ηφζν ζηελ εζσηεξηθή φζν θαη ηελ δηεζλή αγνξά. πγθεθξηκέλα, ε θαιιηέξγεηα 

δεκεηξηαθψλ θαιχπηεη κεγάιεο εθηάζεηο ηεο ρψξαο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηξνθηθήο επάξθεηαο ηεο ρψξαο (Καδίηε 

& Νίηζε, 2010). Χζηφζν, ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε αλαδηάξζξσζε ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο, ε 

νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κεξηθή αληηθαηάζηαζε θπξίσο απφ ελεξγεηαθά θπηά, 

θηελνηξνθηθά θπηά γηα θαξπφ θαη γηα ζαλφ θαη αξσκαηηθά θπηά, φπσο επίζεο θαη 

βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο. Οη εμαγσγέο ησλ δεκεηξηαθψλ 

γίλνληαη θπξίσο ρσξίο εκπνξηθέο επσλπκίεο, έηζη ηα ειιεληθά δεκεηξηαθά απνηεινχλ 

πξψηε χιε γηα ηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, αθνχ ε δξαζηεξηφηεηα 

κάξθεηηλγθ είλαη αδχλαηε, θαη παξφιν πνπ ηα ειιεληθά αγξνηηθά πξντφληα έρνπλ κία θαιή 

θήκε σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηαγσγή, εμάγνληαη ρχκα ζε άιιεο ρψξεο, φπνπ 

επεμεξγάδνληαη, ηνπο δίλεηαη ζπγθεθξηκέλε κάξθα θαη επαλεμάγνληαη ζε πςειφηεξεο ηηκέο.  

Ώλαθνξηθά κε ηελ θαπλνθαιιηέξγεηα θαη ηελ παξαγσγή βακβαθηνχ, θαη νη δχν θιάδνη 

εμαζθάιηδαλ κέρξη πξφζθαηα πςειή αθαζάξηζηε πξφζνδν θαη απαζρφιεζε, αμηνπνηψληαο 

κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, σζηφζν ε κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

ζπξξίθλσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απηψλ (Καδίηε & Νίηζε, 2010). Οη θιάδνο πνπ δέρνληαη 

πνιιέο πηέζεηο απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα αγνξά είλαη απηνί ηνπ ειαηφιαδνπ θαη ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ, αιιά έρνπλ πξννπηηθέο αλάπηπμεο, εάλ δηεπξπλζεί ε εκπνξηθή 

πεξίνδνο, απμεζνχλ νη εμαγσγέο πνηνηηθψλ πξντφλησλ, πξνσζεζεί ε θαιιηέξγεηα 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη γίλνπλ επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κεηαπνίεζεο, 

ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο, ψζηε λα εμάγνληαη πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

θαη φρη θζελή πξψηε χιε. Ώθφκε, παξαηεξνχληαη ηάζεηο εγθαηάιεηςεο ησλ 

ακπεινθαιιηεξγεηψλ ιφγσ αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ άιιεο ρψξεο, ελψ ζηνλ θιάδν 

γηα ηα ςπραλζή παξαηεξείηαη κία ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο ζε κηθξέο κνλάδεο 

παξαγσγήο (Καδίηε & Νίηζε, 2010). 

ζνλ αθνξά ηε δσηθή παξαγσγή, ζεκεηψλεηαη κηα κηθξή κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο. Πξνβιήκαηα φπσο ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο, ν έληνλνο αληαγσληζκφο 

απφ ηελ εηζαγσγή θξέαηνο απφ ρψξεο ηεο Β.Β. θαη νη αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

ηεο εκπνξίαο θξέαηνο έρνπλ ζπκβάιεη ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ θιάδνπ. Παξφια απηά ππάξρεη 
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δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, αθνχ νη Έιιελεο θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ 

ηα εγρψξηα πξντφληα ζεσξψληαο ηα πην αζθαιή θαη αλψηεξεο πνηφηεηαο. Μέηξα φπσο ε 

ζσζηή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ βνζθνηφπσλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, νη απνηειεζκαηηθνί 

έιεγρνη ηεο αγνξάο, ν έιεγρνο ηεο ρξήζεο ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, ε ίδξπζε 

νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη ε ζπλερήο θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ησλ παξαγσγψλ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ εμέιημε ηνπ θηελνηξνθηθνχ θιάδνπ (Καδίηε & Νίηζε, 2010). 

 

 

Γξάθεκα 1, ΔΛΣΑΣ, Ζ ζπλνιηθή θαιιηεξγνύκελε γεσξγηθή γε, 2017 

Οη κεηαβνιέο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ σο πξνο ηνλ φγθν παξαγσγήο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, θαηά νκάδεο θαη είδε
14

, ζε ζχλνιν Υψξαο είλαη:  

1)ζηελ παξαγσγή ζηηαξηνχ, κείσζε θαηά 12,6% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016.  

2)ζηελ παξαγσγή αξαβνζίηνπ, κείσζε θαηά 2,9% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016.  

3)ζηελ παξαγσγή βακβαθηνχ, αχμεζε θαηά 9,4% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016.  

4)ζηελ παξαγσγή πνξηνθαιηψλ, κείσζε θαηά 9,7% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016.  

5)ζηελ παξαγσγή ζηαθπιηψλ (ζχλνιν), κείσζε θαηά 0,8% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016. 

6) ζηελ παξαγσγή κνχζηνπ, κείσζε θαηά 1,6% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016.   

Αροτραίεσ 
καλλιζργειεσ

45%

Κθπευτικζσ
17%

Μόνιμεσ
29%

Αγραναπαφςεισ
9%

Ζ ζπλνιηθή θαιιηεξγνύκελε γεσξγηθή γε 

(αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, θεπεπηηθή γε, κόληκεο 

θαιιηέξγεηεο θαη αγξαλαπαύζεηο) θαηά ην έηνο 

2017 αλέξρεηαη ζε 32.209,0 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα. 
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7)ζηελ παξαγσγή ειηψλ (ζχλνιν), αχμεζε θαηά 3,0% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016.  

8)ζηελ παξαγσγή ειαηφιαδνπ, κείσζε θαηά 5,0% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016.  

 

Οη κεηαβνιέο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εηδψλ δψσλ
15

 είλαη:  

1)ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ βννεηδψλ, αχμεζε θαηά 0,3% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016. 

2)ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ρνίξσλ, αχμεζε θαηά 2,7% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016. 

3)ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξνβάησλ, αχμεζε θαηά 1,7% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016. 

4)ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηγψλ, αχμεζε θαηά 0,6% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016. 

5)ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ νξλίζσλ, αχμεζε θαηά 4,8% ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016.  

Καηά ην έηνο 1991 μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER 

(Liaisons Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale – Αεζκνί κεηαμχ 

δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ) ζηε ρψξα καο, θαζψο θαη 

ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε νπνία απνηέιεζε ηελ αξρή κίαο λέαο πξνζέγγηζεο ζηελ πνιηηηθή 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Μέζσ ηεο Πξσηνβνπιίαο LEADER ζηεξίρζεθε ε νινθιεξσκέλε 

θαη πνιπηνκεαθή αλάπηπμε, ελψ παξάιιεια δφζεθε ε επθαηξία ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα 

ζρεδηάζνπλ θαη λα επηιέμνπλ νη ίδηεο ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδξνκή αλάπηπμή ηνπο. Καηά ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 ε πξνζέγγηζε LEADER δηαηεξεί ην βαζηθφ ζηνηρείν 

ηεο εθ ησλ θάησ πξνο ηα επάλσ πξνζέγγηζεο ζην ζρεδηαζκφ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

παξάιιεια δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο πνιπηνκεαθήο πξνζέγγηζεο, θαζψο θαη ηεο 

δηεχξπλζεο ησλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο
16

.  

_________________________________ 

14
Πεγή απφ ΒΛΣΏΣ, «Οη κεηαβνιέο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ σο πξνο ηνλ φγθν παξαγσγήο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, θαηά νκάδεο θαη είδε, ζε ζχλνιν Υψξαο», 2017 

15
Πεγή απφ ΒΛΣΏΣ, «Οη κεηαβνιέο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εηδψλ δψσλ», 2017 

16
Βλεκεξσηηθφ Τιηθφ – 2

εο
 Πξφζθιεζεο Βλδηαθέξνληνο, Ώλαπηπμηαθή Δξαθιείνπ, Αεθέκβξηνο 2012-

Μάξηηνο 2013 
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Ώλαιπηηθφηεξα, έπεηηα απφ παξέκβαζε ηνπ Βιιεληθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ηεο 

Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο ηα πξνγξάκκαηα LEADER
 
(CLLD-LEADER) πεξηιακβάλνπλ 

ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηνπ 

ηνπξηζκνχ (Ώλάπηπμε Leader, Ώξράλεο, 2019). Σα νθέιε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ έγθεηηαη ζηελ 

βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

θαη εξγαζίαο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηνλ 

ηφπν δηακνλήο, ζηε βειηίσζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ θαη 

βηνηερληθψλ πξντφλησλ, ζηηο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο, ζηε δηαηήξεζε, πξνψζεζε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηε βειηίσζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δ 

εθαξκνγή ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Βιιάδα έρεη ζην επίθεληξφ ηεο ηνλ άλζξσπν ηεο 

ππαίζξνπ, θαη εθφζνλ ε ρψξα καο έρεη αλάγθε ηνλ πνηνηηθφ ηνπξηζκφ, δεκηνπξγείηαη κε ηελ 

πξσηνβνπιία LEADER έλα εμεηδηθεπκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ην νπνίν  αλαδεηθλχεη ηφζν 

ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ φζν θαη ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν αλαδεηθλχνληαη 

ηα ηνπηθά πξντφληα, ε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, ηα ήζε θαη ηα έζηκά, ε παξάδνζε θαη ε 

κνλαδηθφηεηα ηεο Βιιάδαο. ηνπο αγξνηνπξηζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Βιιάδαο, είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε 

καζεκάησλ καγεηξηθήο θαη δαραξνπιαζηηθήο κε ηνπηθέο θαη παξαδνζηαθέο ζπληαγέο 

καξκειάδσλ, ιηθέξ, θνκπνζηψλ, γιπθψλ ηνπ θνπηαιηνχ, δπκσηνχ ςσκηνχ, θξέζθσλ 

δπκαξηθψλ, πηηψλ απφ ηελ παξαδνζηαθή ειιεληθή θνπδίλα. Μέξνο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

απνηεινχλ νη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ςάξεκα, ε πεδνπνξία, ε νξεηβαζία, ην 

θπλήγη, ε ηππαζία, κάδεκα ειηψλ, ζπκκεηνρή ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο θ.α. 

 

Δηθόλα 1, Leader (Liaisons Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale) – Γεζκνί κεηαμύ 

δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ 
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Παξάιιεια γηα ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ αγξνηηθνχ θιάδνπ δεκηνπξγήζεθε κία λέα 

νκάδα, απηή ησλ Νέσλ Ώγξνηψλ (Αακηαλάθεο Μαλψιεο, 2019). Πξφθεηηαη γηα λένπο 

αλζξψπνπο ειηθίαο 18-45, θαηά βάζε πξψελ θαηνίθνπο πφιεσλ, κνξθσκέλνπο, πξαθηηθνχο 

θαη πξφζπκνπο λα δνπιέςνπλ ζθιεξά γηα λα κεηαηξέςνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε 

πξαγκαηηθφηεηα. Τπνςήθηνη δηθαηνχρνη είλαη λένη σο θπζηθά πξφζσπα ή λνκηθά πξφζσπα, 

νη νπνίνη έρνπλ επαξθή επαγγεικαηηθά πξνζφληα ή δεζκεχνληαη λα ηα απνθηήζνπλ εληφο 

36 κελψλ. Οη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ αλαπηχμεη αγξνηηθφ 

εηζφδεκα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, αιιά ζα πξέπεη λα έρνπλ εγθαηαζηαζεί σο 

αξρεγνί ζε εθκεηαιιεχζεηο κε επαξθή αξρηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ίζε κε 8.000 έσο 

θαη 100.000 επξψ. Σν πνζφ ηεο ελίζρπζεο ρνξεγείηαη κε δφζεηο, κε ηελ ηειεπηαία λα 

θαηαβάιιεηαη κε ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, θαζηζηψληαο ηνπο 

ζηφρνπο δεζκεπηηθνχο. Αηθαηνχρνη είλαη απηνί πνπ πιεξνχλ ηα εμήο :  

 Φπζηθά πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηνπ λένπ αγξφηε δειαδή : 

Βίλαη ειηθίαο 18-45 κε επαξθή επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη εγθαζίζηαληαη γηα πξψηε 

θνξά σο αξρεγνί ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. 

 Ννκηθά πξφζσπα (πεξίπησζε απφ θνηλνχ εγθαηάζηαζεο λέσλ αγξνηψλ καδί κε άιινπο 

αγξφηεο ή θαη λένπο αγξφηεο) φπνπ :  

 

-Σνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ κεηέρεη ζην θεθάιαην θαη ηε δηαρείξηζε 

είλαη λένο γεσξγφο ζχκθσλα κε ηηο άλσζελ πξνυπνζέζεηο.   

 

-Δ αλάιεςε ηεο αξρεγίαο / ειέγρνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ λέν αγξφηε (κεκνλσκέλα ή 

απφ θνηλνχ κε λένπο αγξφηεο) γίλεηαη γηα πξψηε θνξά. 

 

Χο πξψηε εγθαηάζηαζε ζεσξείηαη ε γηα πξψηε θνξά επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε 

ηελ γεσξγία. Δ πξψηε εγθαηάζηαζε σο δηαδηθαζία μεθηλά κε ηελ πξψηε θνξά εγγξαθήο 

ζηα Μεηξψα Ώγξνηψλ θαη Ώγξνηηθψλ Βθκεηαιιεχζεσλ ηνπ ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ σο 

λενεηζεξρφκελνπ επαγγεικαηία αγξφηε (θπζηθά πξφζσπα) ή ηνπ δηαρεηξηζηή σο λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ (λνκηθά πξφζσπα). Δ αλαθεξφκελε εγγξαθή ζην Μεηξψν Ώγξνηψλ θαη 

Ώγξνηηθψλ Βθκεηαιιεχζεσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία  
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ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Σν πνζφ επηδφηεζεο θπκαίλεηαη απφ 17.000-22.000 επξψ αλά 

δηθαηνχρν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (Μαξαθνκηρειάθε Νηθνιέηα, 2019). Βηδηθφηεξα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

ΜΒΛΛΟΝΣΕΚΔ 

ΚΏΣΏΣΏΔ 

ΠΒΡΕΟΥΒ ΚΏΝΟΝΕΚΒ ΠΒΡΕΟΥΒ ΟΡΒΕΝΒ ή  ή 

ΜΒΕΟΝΒΚΣΕΚΒ ή  

ΜΕΚΡΏ ΝΔΕΏ  

ΦΤΣΗΚΖ-ΜΔΗΚΣΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

17.000 ΒΤΡ 19.500 ΒΤΡΧ 

ΕΧΗΚΉ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  19.500 ΒΤΡΧ 22.000 ΒΤΡΧ 

Πίλαθαο 1, ύκβνπινο Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο, Μαξαθνκηρειάθε Νηθνιέηα, Μνίξεο Ζξαθιείνπ,2019 

 

Έηζη ε γεσξγία κηθξήο θιίκαθαο γελληέηαη κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ αλάγθε θαη έρεη 

ζηφρν ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ επηβίσζε ησλ παξαγσγψλ, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. 

Δ ζηξαηεγηθή ηνπ Νένπ Ώγξφηε είλαη θπξίσο ε αλζεθηηθφηεηα, έηζη δελ πξέπεη λα 

θαηαθεχγεη ζηε κνλνθαιιηέξγεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα αληηκεησπίζεη επθνιφηεξα 

αζζέλεηεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ έθηαζε ηεο φπνηαο 

θαηαζηξνθήο πνπ πξνέξρεηαη απφ απηά (παλνχ & Γσθξάθνο,2014). Δ αλάγθε ηεο 

επηβίσζεο θαη απφ ηε κεξηά ηνπ παξαγσγνχ, αιιά θαη απφ ηε κεξηά ηνπ θαηαλαισηή, ζα 

νδεγήζεη ζε κηα αιιαγή ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ηξνθίκσλ, ε νπνία ζα πξνέξρεηαη απφ 

ηελ αλάγθε θαη ηε γλψζε, έηζη ψζηε ην θφζηνο ησλ ηξνθίκσλ λα επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθά 

επίπεδα. Οη Νένη Ώγξφηεο δελ έρνπλ ζηφρν κφλν ηελ πεγή εηζνδήκαηνο, αιιά θαη ηελ 

δηδαζθαιία, ηελ ηειεξγαζία, ηελ ιηαληθή πψιεζε, ηελ παξαγσγή ζαπνπληνχ απφ ιάδη ειηάο 

θαη πνιιά άιια. Σν αγξφθηεκα κεηαηξέπεηαη έηζη απφ κηα κνλάδα παξαγσγήο ηξνθίκσλ, 

ζε κνλάδα γλψζεσλ, φπνπ ζεκαληηθέο ηερλνγλσζίεο, φπσο ην κάξθεηηλγθ, ε ινγηζηηθή, νη 

πσιήζεηο θαη ε ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

Βμάιινπ, νη Νένη Ώγξφηεο είλαη νη πξψηνη κνξθσκέλνη αγξφηεο, κε αξθεηά εξγαιεία θαη 

ζπγθέληξσζε γλψζεσλ ζηε δηάζεζή ηνπο (παλνχ & Γσθξάθνο,2014). Ο θφζκνο ηνπ Νένπ 

Ώγξφηε γίλεηαη δηθηπαθφο, φρη κφλν κε ηελ έλλνηα ηνπ Ίληεξλεη, αιιά θαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

ππνθαηάζηαζεο ησλ ηξφπσλ δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ, πνπ ζα πξνέιζεη απφ ηελ 
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θαηάξξεπζε ησλ παιηψλ απαξραησκέλσλ πξνηχπσλ ηνπ αγξνηηθνχ θιάδνπ θαη ηελ 

αλαδφκεζε λέσλ δηεμφδσλ ζην ζχζηεκα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

 

 

 

Δηθόλα 2, Νέα αγξόηηζζα θαη ηερλνγλσζία 

 

Δηθόλα 3, Νένη αγξόηεο 
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2.4.Ο αγποηικόρ ηομέαρ ζηην Κπήηη 

Δ Κξήηε, ην κεγαιχηεξν λεζί ζηελ Βιιάδα, είλαη θαηά θχξην ιφγν νξεηλή (πνζνζηφ 

49,4% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο) θαη ην θιίκα ηεο είλαη κεζνγεηαθφ κε ήπηνπο ρεηκψλεο θαη 

θαινθαίξηα ιηγφηεξν ζεξκά απφ ηεο επεηξσηηθήο Βιιάδαο. Οη παξάγνληεο απηνί παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Σν 2011 ν πιεζπζκφο ηεο Κξήηεο 

αλήιζε ζε 621.340 θαηνίθνπο, πνζνζηφ 5,8% ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Δ κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ παξαηεξείηαη ζην Ννκφ Δξαθιείνπ, φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν 

ην 49% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ
17

. Ο αζηηθφο πιεζπζκφο ηεο Κξήηε απνηειεί ην 59,6% 

ηνπ ζπλφινπ, ελψ ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ην 40,4%. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΒΛΣΏΣ 

ηνπ 2019, ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ ηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη θαη κέιε 

νηθνγελεηψλ πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, αλέξρεηαη ζε 

147.930 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Δξάθιεην 73.138.  

Ο Πξσηνγελήο ηνκέαο ζηελ Κξήηε θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε απφ ηελ άπνςε ησλ  

πξντφλησλ ηεο, αιιά θαη απφ ηελ νπηηθή ηεο απαζρφιεζεο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο. 

πγθεθξηκέλα, νη βαζηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ παξάγνληαη ζηελ Κξήηε ραξαθηεξίδνληαη 

παξαδνζηαθέο θαη είλαη ε ειαηνθνκία θαη ε ακπεινπξγία (Καιηηζνπλάθε, 2012). ζνλ 

αθνξά ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, ε ειαηνθαιιηέξγεηα θαιχπηεη ην 93,3% ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ηεο Κξήηεο, κε ην 46,3% ησλ εθηάζεσλ κε ειαηφδεληξα λα 

βξίζθεηαη ζην Ννκφ Δξαθιείνπ
18

. Οη θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο θαιχπηνπλ ην 3% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ, αιιά ε Κξήηε δηαζέηεη ην 50% ησλ ζεξκνθεπίσλ 

ζηελ Βιιάδα, κε πιενλεθηήκαηα ζηελ παξαγσγή ιαραληθψλ θαη αλζέσλ
19

. Ώθφκε, αλ θαη ε 

θηελνηξνθία είλαη δηάζπαξηε κε ειάρηζηεο νξγαλσκέλεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

___________________________________ 

17
Πεγή απφ ΒΛΣΏΣ, Ώπνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο, 2011 

18
Πεγή απφ ΒΛΣΏΣ, «Πνζνζηά δελδξνεηδψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ Κξήηε θαη εηδηθφηεξα ζην λνκφ 

Δξαθιείνπ»,2010 

19
 Πεγή απφ ΒΛΣΏΣ, «Πνζνζηά θεπεπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ Κξήηε», 2010 
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Γξάθεκα 2, ΔΛΣΑΣ, Αξηζκόο δέληξσλ ειηάο ζηνλ λνκό Ζξαθιείνπ, 2017 

 

Γξάθεκα 3, ΔΛΣΑΣ, Γεσξγηθή ηαηηζηηθή (ΔΓΔ), πλνιηθόο αξηζκόο δέληξσλ γηα παξαγσγή θπξηόηεξσλ 

θαιιηεξγεηώλ ζην λνκό Ζξαθιείνπ, 2017 

 

27.022.023

195.842

Διηέο : Αξηζκόο δελδξώλ, αλά 

ρξήζε, Ννκό Ζξαθιείνπ, έηνο 2017

Ελαιποίθςθ

Επιτραπζηιεσ ελιζσ

Λεμονιζσ
15%

Πορτοκαλιζσ
43%

Μανταρινιζσ
12%

Μθλιζσ
7%

Αχλαδιζσ
12%

Ροδιζσ
9%

Ροδακινιζσ
2%

Ννκόο Ζξαθιείνπ, πλνιηθόο Αξηζκόο 

Γέλδξσλ γηα παξαγσγή θπξηόηεξσλ 

θαιιηεξγεηώλ, 2017
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Γξάθεκα 4, ΔΛΣΑΣ, Γεσξγηθή ηαηηζηηθή (ΔΓΔ), πλνιηθόο αξηζκόο δέληξσλ γηα παξαγσγή θπξηόηεξσλ 

θαιιηεξγεηώλ ζην λνκό Ζξαθιείνπ, 2017 

 

 

 

Γξάθεκα 5, ΔΛΣΑΣ, Απνηειέζκαηα ηεο Δηήζηαο Γεσξγηθήο ηαηηζηηθήο Έξεπλαο (ΔΓΔ), Αξηζκόο 

εθκεηάιιεπζεο δώσλ θαηά είδνο Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 2017 

Βερικοκιζσ
13%

Κεραςιζσ
3%

υκιζσ
23%

Αμυγδαλιζσ
38%

Καρυδιζσ
23%

Νομόσ Ηρακλείου, Συνολικόσ Αρικμόσ 
Δζνδρων για παραγωγι κυριότερων 

καλλιεργειών ,2017

39%

13%

1%

6%
3%

38%

Αρικμόσ εκμετάλλευςθσ ηώων κατά είδοσ 
Περιφζρεια Κριτθσ, 2009

Προβατοειδι

Αιγοειδι

Χοίροι

Κουνζλια

Μζλλιςεσ

Πουλερικά
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Γξάθεκα 6, Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, Πνζνζηά γπλαηθώλ λέεο αγξόηηζζεο ζηνλ 

λνκό Ζξαθιείνπ, 2019 

 

Γξάθεκα 7, Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, Πνζνζηά αληξώλ, λένη αγξόηεο ζηνλ λνκό 

Ζξαθιείνπ, 2019 

 

146

96

17

Πνζνζηά Γπλαηθώλ, Νέεο Αγξόηηζζεο ζηνλ 

Ννκό Ζξαθιείνπ

Φυτικι Παραγωγι

Ζωικι Παραγωγι

Μεικτι (Μελιςςοκομία)

247184

36

Πνζνζηά Αληξώλ, λένη αγξόηεο ζηνλ 

Ννκό Ζξαθιείνπ

Φυτικι Παραγωγι

Ζωικι Παραγωγι

Μεικτι (Μελιςςοκομία)
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ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 

ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 Κάηνρνη θαη 

κέιε 

νηθνγελεηώλ 

πνπ 

εξγάζηεθαλ 

ζηελ 

εθκεηάιιεπζε 

Μόληκνη 

Δξγάηεο 

Δπνρηθνί Λνηπνί 

(Αιινδαπνί) 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΚΡΖΣΖ 

147.930 2199 141.216 58.258 

ΖΡΑΚΛΔΗΟ 73.138 974 84.026 28.865 

Πίλαθαο2, Απνηειέζκαηα ΔΛΣΑΣ, Αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ ζην ζύλνιν ησλ εθκεηαιιεύζεσλ θαηά 

θαηεγνξία ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ λνκό Ζξαθιείνπ, 2019 

Παξά ηαχηα ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ ππήξμε ν νξζφο ζρεδηαζκφο θαη δελ έγηλαλ νη 

θαηάιιειεο ζεζκηθέο θαη επελδπηηθέο παξεκβάζεηο κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν. Δ ζέζε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα επηδεηλψλεηαη απφ 

νξηζκέλεο αδπλακίεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, φπσο είλαη ν ηεκαρηζκφο ηεο 

αγξνηηθήο γεο, ιφγσ ηεο εμάξηεζεο απφ παξαδνζηαθά πξφηππα, θαη ε δηαξζξσηηθή 

πζηέξεζε, ιφγσ ησλ αηειψλ ππνδνκψλ. Ώθφκε, ηα πεξηζζφηεξα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ παξσρεκέλα θαη κε ρακειή κεηαπαξαγσγηθή πξνζηηζέκελε αμία, 

πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ εμαζζέλεζε ηνπ θιάδνπ. Έηζη ινηπφλ, ην κηθξφ κέγεζνο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ην ρακειφ πνζνζηφ αξδεχζηκσλ εθηάζεσλ θαη ην κε δηεπξπκέλν επίπεδν 

ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ γεσξγψλ γηα ζχγρξνλεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη 

πξνβνιήο πξντφλησλ έθεξε ηελ κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα
 
(Καδίηε & Νίηζε, 2010). 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη ε αγνξά δελ ιεηηνπξγεί κε ζχγρξνλε αληίιεςε θαη νη ζρέζεηο 

παξαγσγψλ, κεηαπνηεηψλ θαη εκπφξσλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο, ελψ νη αγξνηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί θαη νη νκάδεο παξαγσγψλ δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ επαξθψο ηνπο 
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θαιιηεξγεηέο. ια ηα παξαπάλσ έρνπλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηα λέα δεδνκέλα θαη ζηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ 

αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα απηφ, αθνχ δελ έρεη γίλεη ν απαηηνχκελνο 

εθζπγρξνληζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

ην Αεπηεξνγελή ηνκέα παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην κηθξφ κέγεζνο 

θαη ηελ νηθνγελεηαθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν κηθξφ κέγεζνο θαη ν νηθνγελεηαθφο 

ραξαθηήξαο ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ πξφνδν ηνπο, 

θαζψο θαη εξκελεχεη ηηο νξγαλσηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αδπλακίεο ηνπο θαη ηελ ρακειή 

έληαζε θαηλνηνκίαο. ρεηηθά κε ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο Κξήηεο κε ηελ 

ηνπηθή βηνκεραλία αγξνηηθψλ εηζξνψλ, αλαθέξεηαη πσο δελ παξνπζηάδεηαη αμηφινγε 

αλάπηπμε
 
(Σδνπβειέθαο, 2000). Δ κεηαπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα νξγάλσζεο, πνηφηεηαο, ζρεδηαζκνχ, ηππνπνίεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη ζρεηηθά 

κηθξνχ κεγέζνπο, θαζψο θαη ν βαζκφο θαη ν ξπζκφο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζε νξγαλσκέλνπο 

ρψξνπο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, δεκηνπξγψληαο πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη πηέζεηο 

απφ ηελ επέθηαζε ηεο δφκεζεο θαη ηελ αλάπηπμε άιισλ ηνκέσλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία
 

(Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 2011). Βμαίξεζε απνηεινχλ θάπνηεο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ηππνπνίεζε ειαηνιάδνπ, φπσο θαη αξθεηέο κνλάδεο, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ηδησηηθέο, ηππνπνίεζεο θαη εκθηάισζεο θξαζηψλ, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζην λνκφ Δξαθιείνπ
 
(Καιηηζνπλάθε, 2012). Άιιεο 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξαηεξείηαη αλάπηπμε 

είλαη ε ΐΕΟΥΤΜ (παξαγσγή ρπκψλ), ε ΏΐΒΏ (ζαπνχληα, απνξξππαληηθά, πξντφληα 

ειαηνιάδνπ) ζηα Υαληά, ε Creta Farm ζην Ρέζπκλν (πξντφληα θξέαηνο θαη αιιαληηθά) θαη 

νξηζκέλα πξφηππα ηπξνθνκεία, φπσο απηφ ηεο Έλσζεο Ρεζχκλνπ
 
(Ληνδάθεο, 2000). Βίλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ε Κξήηε δηαζέηεη κφλν ην 1,8% ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο θαη 

ειάρηζηεο κνλάδεο δεκηνπξγνχλ πςειφ θχθιν εξγαζηψλ
20

. 

____________________________ 

20
Αηεχζπλζε Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηελνηξνθίαο,( https://www.crete.gov.gr/oikonomia), Δξάθιεην, 

2019 

https://www.crete.gov.gr/oikonomia
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Ο ηνκέαο ηεο Βλέξγεηαο θαη εηδηθφηεξα νη Ώλαλεψζηκεο Πεγέο Βλέξγεηαο (ΏΠΒ) 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή πεγή κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο ζην λεζί, αιιά θαη άκβιπλζεο ηεο εμάξηεζεο απφ νξπθηά θαχζηκα. Δ 

δπλακηθή ηνπ ηνκέα παξακέλεη ηζρπξή θαη ππάξρνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζην πεδίν ησλ 

πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ. Δ επξχηεξε δπλαηή ρξήζε ηερλνινγηψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, ζπκβάιιεη ζηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε λέσλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ, δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ο ηνκέαο ηεο 

Πξάζηλεο ελέξγεηαο, κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη κνριφ Ώλάπηπμεο, πξνσζψληαο ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κε κεγάιεο επελδχζεηο, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή κε ηε δεκηνπξγία 

πνιιψλ λέσλ θαη απνθεληξσκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζνδεκάησλ, 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπηθήο ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο
 

(Αηεχζπλζε Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηελνηξνθίαο,2019). 

ηνλ θιάδν ηνπ Σξηηνγελή ηνκέα νη δηνηθεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, φπσο θαη νη κεηαθνξέο, βξίζθνληαη σο επί ην πιείζηνλ 

ζπγθεληξσκέλεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Λφγσ ηεο λεζησηηθήο θχζεο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηνπ εμαγσγηθνχ ηεο πξνζαλαηνιηζκνχ, έρνπλ ηδξπζεί πνιχ ηζρπξέο κεηαθνξηθέο θαη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Ώπφ ην 1980 ηδξχζεθαλ ζηελ Κξήηε Παλεπηζηήκηα, Πνιπηερληθέο 

ζρνιέο θαη Σερλνινγηθά Εδξχκαηα, θαζψο θαη Βξεπλεηηθά Κέληξα (Ίδξπκα Σερλνινγίαο & 

Έξεπλαο, ΒΛΚΒΘΒ θιπ.). Ο ηζρπξφηεξνο θιάδνο ηεο θξεηηθήο νηθνλνκίαο είλαη ην εκπφξην 

θαη νη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο Βλφηεηεο Δξαθιείνπ θαη Υαλίσλ λα 

παξνπζηάδνληαη σο νη ζεκαληηθφηεξεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη ηα δχν 

κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα. Ο ηνπξηζκφο είλαη ν πην δπλακηθά αλαπηπζζφκελνο ηνκέαο θαη 

ε δήηεζε έδσζε θίλεηξα γηα επελδχζεηο ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, κε απνηέιεζκα ηελ 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο (Αηεχζπλζε Ώγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Κηελνηξνθίαο,2019).
 
 

Παξάιιεια φκσο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ έληνλε επνρηθφηεηα θαη ηελ πεξηνξηζκέλε δηάρπζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο πξνο ηνπο νηθηζκνχο ηεο ππαίζξνπ, δεδνκέλνπ φηη νη μελνδνρεηαθέο 

ππνδνκέο ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα βφξεηα παξάιηα θαη ζε κηθξέο εζηίεο ζην λφην. 

εκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν απνηειεί ην πςειφ 
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πνζνζηφ μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, αθνχ ε Κξήηε δηαζέηεη ην 

30,31% ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηλψλ 5 αζηέξσλ ζηελ Βιιάδα θαη ην 24,57% θιηλψλ 4 αζηέξσλ 

αληίζηνηρα
21

. Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζεκεηψλεηαη πηψζε ζηε γεσξγία είλαη εθείλεο πνπ 

παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ζηνλ ηνπξηζκφ. Ο καδηθφο ηνπξηζκφο νδεγεί απφ ηελ 

κηα πιεπξά ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ, φκσο απφ ηελ άιιε πιεπξά δεκηνπξγεί 

αληζνξξνπίεο. Βλψ νη πιένλ αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο θαηά κήθνο ησλ βνξείσλ αθηψλ ηνπ 

λεζηνχ εμαθνινπζνχλ λα αλαπηχζζνληαη, νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηελ ελδνρψξα θζίλνπλ 

θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο Κξήηεο, φηη ε ζεκαζία ηνπ απνθαιχπηεηαη κέζσ ησλ δηαθιαδηθψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο άκεζα ζρεηηδφκελνπο κε απηφλ θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

2.5.Η γεωπγική ζσολή ζηον Αμπελούζo 

Δ Ώγξνηηθή Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ππιψλα γηα ηελ 

πξναγσγή ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη γηα ηε δηαξθή κεηάδνζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ παξαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα αληαγσληζηηθά αγξνηηθά πξντφληα
22

. Δ ΒΛΓΟ ΑΔΜΔΣΡΏ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο γηα έλα ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ μεθίλεκα, ψζηε  λα αθνινπζήζνπλ 

ηνλ αγξνηνδηαηξνθηθφ ηνκέα ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απαζρφιεζε. 

Οη έμη (6) ΒΠΏ  (Βπαγγεικαηηθέο ρνιέο) πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ είλαη :  

1) ΓΏΛΏΚΣΟΚΟΜΕΚΔ ΒΠΏ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ, εηδηθφηεηα γαιαθηνθνκία θαη ηπξνθνκία  

2) ΏΐΒΡΧΦΒΕΟ ΒΠΏ ΛΏΡΕΏ, εηδηθφηεηα ζηα αγξνηηθά κεραλήκαηα θαη δσνηερλία 

3) ΒΠΏ ΤΓΓΡΟΤ, εηδηθφηεηα ζε θπηνηερληθέο επηρεηξήζεηο θαη αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ 

4) ΓΒΧΡΓΕΚΉ ΒΠΏ ΝΒΜΒΏ, εηδηθφηεηα ακπεινπξγία θαη νηλνηερλία  

5) ΒΠΏ ΚΡΔΣΔ, εηδηθφηεηα ζεξκνθεπηαθέο θαηαζθεπέο θαη θαιιηέξγεηεο  

6) ΒΠΏ ΚΏΛΏΜΠΏΚΏ, εηδηθφηεηα μπινγιππηηθή θαη δηαθνζκεηηθή επίπινπ 

____________________________ 

21
Πεξηθέξεηα Κξήηεο, Πεγή ΒΣΒ, Καηαλνκή Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ, Ασκαηίσλ θαη Κιηλψλ ζηελ Κξήηε, 

Δξάθιεην, 2012 
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Δ ΒΠΏ Κξήηεο πνπ ζηεγάδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γεσξγηθήο ρνιήο 

Μεζζαξάο, κε έδξα ηνλ Ώκπεινχδν ζηνλ λνκφ Δξαθιείνπ, πξνζθέξεη εθπαίδεπζε ζηηο 

ζεξκνθεπηαθέο θαηαζθεπέο θαη θαιιηέξγεηεο. Ο ζθνπφο ηεο ρνιήο είλαη λα πξνεηνηκάζεη 

ηνπο καζεηέο σο ηερλίηεο ζεξκνθεπηαθψλ θαηαζθεπψλ θαη θαιιηεξγεηψλ, θαιχπηνληαο 

παξάιιεια ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηνλ 

δπλακηθφ ρψξν ησλ ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ. πκβάιινληαο έηζη, ζηελ βειηίσζε ηεο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο ηεο ρψξαο κε πνηνηηθά θαη αζθαιή πξντφληα θαη εθπαηδεχνληαο ηνπο 

απνθνίηνπο λα ηππνπνηνχλ θαη λα εκπνξεχνληαη ηα παξαγφκελα πξντφληα ηνπο. Σα 

καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη είλαη ζεσξεηηθά (εηδηθφηεηαο) θαη εξγαζηεξηαθά. Σν σξνιφγην 

θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα είλαη εγθεθξηκέλν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηηο ππνδνκέο ησλ 

ζεξκνθεπίσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο, ηεο γεσξγηθήο ηερληθήο θαη ησλ κεραλεκάησλ, ηεο 

εδαθνινγίαο θαη ηεο ιηπαζκαηνινγίαο. 

πγθεθξηκέλα ζηελ ΒΠΏ ΚΡΔΣΔ, θνηηνχλ άηνκα ειηθίαο 16 εηψλ θαη άλσ (εθφζνλ 

έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ Ώ΄Λπθείνπ). Δ θνίηεζε είλαη 2 έηε θαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 

2019-2021 είλαη εγγεγξακκέλνη κφιηο 8 καζεηέο (5 άλδξεο θαη 3 γπλαίθεο). Σα καζήκαηα 

πνπ δηδάζθνληαη ην πξψην έηνο είλαη : 

 ε Βηζαγσγή ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή 

 ε Βηζαγσγή ζηε Γεσξγηθή Οηθνλνκία  

 Γεσξγηθά Μεραλήκαηα θαη Βξγαιεία  

 Γεσξγηθή Σερληθή 

 Βξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ ηνπ Ώγξνηηθνχ Υψξνπ 

 Βθαξκνγέο Δ/Τ  

 θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα γηα θάζε απφ ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο.  

 

 

 

_____________________________________ 

22
Βλεκεξσηηθφ Τιηθφ απφ ηνλ Βιιεληθφ Γεσξγηθφ Οξγαληζκφ – Αήκεηξα (www.elgo.gr), 2019 

 

http://www.elgo.gr/
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ην δεχηεξν έηνο δηδάζθνληαη : 

 ηηο Θεξκνθεπηαθέο Βγθαηαζηάζεηο 

 ηηο Θεξκνθεπηαθέο Καιιηέξγεηεο 

 ηελ Βδαθνινγία –Ληπαζκαηνινγία  

 ηελ Φπηνπξνζηαζία 

 Βθαξκνγέο Δ/Τ  

 θαζψο θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα γηα θάζε απφ ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο. 

 

Ώλψηεξν φξην απνπζηψλ είλαη νη 130 απνπζίεο ηνλ ρξφλν, εθφζνλ ν καζεηήο έρεη κέζν 

φξν βαζκνινγία καζεκάησλ πάλσ απφ 15. Παξάιιεια, ε Γεσξγηθή ρνιή Ώκπεινχδνπ 

(ΒΠΏ ΚΡΔΣΔ, 2019) είλαη αξκφδηα λα δηδάμεη ηνπο λένπο αγξφηεο πνπ έρνπλ κπεη ζε 

πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ ειηθίαο απφ 18-40 εηψλ. Σν Πξφγξακκα Πξψηεο Βγθαηάζηαζεο 

ζηε Γεσξγία, φπσο νξίδεηαη, εθηειείηαη πξηλ ηελ ηειεπηαία δφζε ηεο επηδφηεζεο ησλ λέσλ 

αγξνηψλ, σο πξνυπφζεζε γηα λα ηελ ιάβνπλ. ε θάζε θαηεχζπλζε (Φπηηθή / Γσηθή / Μηθηή 

Παξαγσγή) ηα καζήκαηα είλαη 25 εκεξψλ (150 ψξεο), κε ην αλψηαην αξηζκφ ηκήκαηνο λα 

θηάλεη ηα 25 άηνκα
 
(ΒΠΏ ΚΡΔΣΔ, 2019).  

Σν πξφζθαην Πξφγξακκα Πξψηεο Βγθαηάζηαζεο ζηε Γεσξγία, θαη ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο Γεσξγηθήο ρνιήο ηνπ Ώκπεινχδνπ, απαξηίζηεθε απφ 300 άηνκα λέσλ 

αγξνηψλ, εθ ησλ νπνίσλ 170 ήηαλ άληξεο θαη 130 γπλαίθεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ζπδήηεζε πνπ έθαλα κε ηελ Γξακκαηεία θαη Καζεγήηξηα Γεσπφλν ηεο Γεσξγηθήο ρνιήο 

ηνπ Ώκπεινχδνπ, θπξία Υαιθηαδάθε Μαξία, δηαηππψζεθαλ δπζάξεζηα επξήκαηα φζνλ 

αθνξά ην ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ αγξνηψλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε φηη νη λένη αγξφηεο 

αδηαθνξνχλ γηα ηελ γλψζε πνπ ηνπο παξέρεηε ζην Πξφγξακκα Πξψηεο Βγθαηάζηαζεο ζηε 

Γεσξγία, ηηο 25 κέξεο κάζεζεο, ιφγσ ησλ βηνηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αθνχ ηα καζήκαηα 

γίλνληαη πξσηλέο ψξεο (8-12 ην πξσί) θαη ληψζνπλ φηη ράλνπλ άζθνπα ηνλ ρξφλν ηνπο. Οη 

πεξηζζφηεξνη βέβαηα απφ απηνχο εξγάδνληαη, δειαδή δελ αζθνχλ θαηά θχξην επάγγεικα ηα 

αγξνηηθά θαη πξνηηκνχλ λα ιάβνπλ γλψζεηο απφ ην δηαδίθηπν, δηάθνξα βηβιία, ζεκηλάξηα 

θαη ηδησηηθέο ζρνιέο πνπ ζπλάδνπλ κε ην αληηθείκελφ ηνπο ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν. 
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Δηθόλα 4, Γεσξγηθή ρνιή Ακπεινύδνπ, Ζξάθιεην, 2019 

 

 

 

 

 

 

Σςμπεπάζμαηα 

πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ην πξψην ζθέινο ηεο εξγαζίαο, νη κεηαβνιέο ζηελ 

Βιιεληθή νηθνλνκία επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο λένπο (έσο 30 εηψλ), νδεγψληαο 

ηνπο ζηελ καθξνρξφληα αλεξγία, αθνχ ε θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Βπηπιένλ, εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ην νπνίν θάλεη 

δπζθνιφηεξε ηελ εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο. 

Βληχπσζε θάλεη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λέσλ ζηελ 

Βιιάδα είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη νη λένη 

αλαδεηνχλ λέεο επθαηξίεο θαη λένπο ηξφπνπο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο, αλ θαη ην επάγγεικα 

ησλ νλείξσλ ηνπο έρεη γίλεη πιένλ έλα «άπηαζην φλεηξν». Έηζη, δηακνξθψλνληαη ηφζν απφ 

ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ, φζν θαη απφ θνηλσληθνχο ζεζκνχο, φπσο είλαη 

ε νηθνγέλεηα, ιακβάλνληαο απφ απηή πφξνπο θαη αμίεο, πνπ δπζηπρψο δελ κπνξνχλ λα ηνπο 

παξέρνπλ ηα κέζα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ πνπ βηψλνπλ. 

Ώθφκε, έξεπλα δείρλεη πσο ην 91,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ δελ εκπηζηεχεηαη ην Βιιεληθφ 
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θξάηνο σο πξνο ηηο δνκέο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ, ελψ ην 92,1% έρεη αξλεηηθή άπνςε γηα 

ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρψξαο (Neets, 2016). 

Παξαηεξείηαη πσο αξθεηνί λένη, νη νπνίνη έρνπλ ήδε πεξηνπζηαθέο εθηάζεηο γεο, 

δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ζηξέθνληαη πξνο ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη λα βηνπνξηζηνχλ. 

Πάξα ηαχηα, ε αλεπαξθήο αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα κε ηελ εγρψξηα 

παξαγσγηθή βάζε απνηειεί ζεκαληηθή απψιεηα ηφζν γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, φζν θαη γηα 

ηελ εζληθή νηθνλνκία, ε νπνία ζηεξείηαη ησλ ελ δπλάκεη αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη ν αγξνηηθφο θιάδνο. Καηά ζπλέπεηα, απμάλνληαη νη εηζαγσγέο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ζε εηζξνέο θαη ηξφθηκα, είηε πνπ δελ πξνζθέξεη ε εγρψξηα παξαγσγηθή βάζε, 

είηε ιφγσ ηεο ρακειήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο.  

Γηα ηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε 

επίιπζε ησλ βαζηθψλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη κε έκθαζε ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ησλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ, ησλ 

ππνδνκψλ θαη ζηελ επηινγή πνηθηιηψλ κε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε θαη πςειή πνηφηεηα. 

Βπίζεο, ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ εηζξνψλ θαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ ηνκέα. Παξάιιεια, πξέπεη λα 

δνζεί βαξχηεηα ζηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο, παξαγσγήο πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο θαη ρξήζεο ζεκάησλ 

πνηφηεηαο, ψζηε λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εζσηεξηθήο παξαγσγήο ζε ζρέζε κε 

ηα εηζαγφκελα πξντφληα. Σέινο, ε θαηάξηηζε θαη ε ελεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ, ε 

δεκηνπξγία ζπκπξάμεσλ θαη δηθηπψζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ηνκέα, ε 

εθπφλεζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο θιαδηθήο ππνδνκήο θαη πνηνηηθήο 

βειηίσζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο επίζεο θαη 

ζηελ πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν 

3.1.Ππωηογενήρ Έπεςνα, Ημιδομημένη Σςνένηεςξη  

ηo ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα παξνπζηάζσ ηα ζηνηρεία ηεο πξσηνγελνχο πνηνηηθήο 

έξεπλαο, ηελ νπνία έρσ δηεμάγεη ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζην 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πνιηηηθφ χζηεκα θαη Αεκφζηεο Πνιηηηθέο» ηνπ 

ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Δ έξεπλα απηή δηελεξγήζεθε 

ην δηάζηεκα απφ 1-16 Οθησβξίνπ 2019 ζην Δξάθιεην θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ηέζζεξηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ Δξαθιείνπ (ηφινη, Άγηνη Αέθα, Μνίξεο, Σπκπάθη), 

πεξηιακβάλνληαο κηα ζεηξά απφ δψδεθα εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Οη ζπλεληεχμεηο απηέο  

απνηεινχλ κέξνο κηαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηάο κνπ γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ηίηιν «ΐηνηηθέο Σξνρηέο θαη ΐηνγξαθηθνί ρεδηαζκνί λέσλ 

ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο: έξεπλα πεδίνπ ζηνλ λφκν Δξαθιείνπ». 

Δ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία (theoretical sampling) κε 

έκθαζε ζε critical cases θαη ε κεζνδνινγηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

βάζεη ηεο Θεκειησκέλεο Θεσξίαο (Grounded Theory). Δ ειηθία ησλ ππνθεηκέλσλ 

θπκάλζεθε απφ 22 έσο 29 εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα έμη (6) άηνκα ήηαλ άληξεο θαη ηα 

ππφινηπα έμη (6) γπλαίθεο. ε θάζε αγξνηηθή πεξηνρή πνπ επηιέρηεθε εξσηήζεθαλ ηξία (3) 

άηνκα. Βπηπιένλ, νη ππνθαηεγνξίεο ησλ δψδεθα ππνθεηκέλσλ πνπ ππήξμαλ εθηφο απφ ην 

θχιν (άληξεο/ γπλαίθεο), ήηαλ θαη ζε κνξθσηηθφ επίπεδν. Αειαδή, 3/6 άληξεο θαη 3/6 

γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ low θαη medium-skilled (Γπκλάζην/ Λχθεην), ελψ νη ππφινηπνη 

είραλ έλα αλψηεξν επίπεδν κφξθσζεο (ΏΒΕ). Σέινο, νη εξσηήζεηο ηεο θάζε εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο ήηαλ είθνζη ηέζζεξηο (24), θπξίσο αλνηθηνχ ηχπνπ. 

θνπφο ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εχξεζε αμηφπηζησλ απαληήζεσλ ζην εξψηεκα εάλ ν αγξνηηθφο 

ηνκέαο ζηελ Κξήηε, εθφζνλ είλαη έλα δσηηθφ παξαθιάδη ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, κπνξεί 

λα γίλεη θίλεηξν ελαζρφιεζεο ησλ λέσλ. Βπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ησλ ζπλεληεχμεσλ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξεπλεηηθήο 
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δηαδηθαζίαο (κέξνο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο). Οη ζπλεληεχμεηο είλαη αλψλπκεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:  

ΜΒΡΟ 1ν: Κνηλσληθφ- Αεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά (εξσηήζεηο 1-6)  

ΜΒΡΟ 2ν: Κνηλσληθνπνιηηηθφ Πιαίζην (εξσηήζεηο 7-9)  

ΜΒΡΟ 3ν: Βπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε (εξσηήζεηο 10-13)  

ΜΒΡΟ 4o: Καηάζηαζε Πξαγκάησλ θαη ΐηνγξαθηθνί ρεδηαζκνί (εξσηήζεηο 14-24)  

 

3.2.Κοινωνικό-Γημογπαθικά Χαπακηηπιζηικά 

Ώξρηθά γηα λα θαηαλνήζσ θαιχηεξα ηα πνξίζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε κία 

θαηαλνκή αλάινγα κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά θαηεγνξία. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ :  

 Δ ειηθία 

 Δ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

 Σν κνξθσηηθφ επίπεδν  

 Σν επάγγεικα  

 Κάπνηα δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε  

 Σν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα  

 Σν αηνκηθφ εηζφδεκα 

Οη ειηθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θπκαίλνληαη απφ 22 κέρξη 29 εηψλ θαη ε πιεηνςεθία 

ηνπο αζρνιείηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο (8/12 άηνκα). Παξάιιεια, ηα δχν (2) άηνκα 

απφ ηα νθηψ (8) πνπ θαιιηεξγνχλ ειηέο αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ θηελνηξνθία, 

ελψ ηα ηξία (3) άηνκα απφ ηα νθηψ (8) ζπλδπάδνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ειηάο θαη θεπεπηηθψλ. 

Ώπφ ηνπο δψδεθα (12) ζπκκεηέρνληεο νη ηξείο (3) δίλνπλ έκθαζε ζηα ζεξκνθήπηα σο λένη 

παξαγσγνί, ελψ κφλν έλαο (1) δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ νίλνπ. Οη 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ έγγακνη (7/12) θαη αζθνχλ θαηά θχξην επάγγεικα ηα αγξνηηθά (8/12 

άηνκα), ελψ νη ππφινηπνη ηέζζεξηο (4) ην έρνπλ σο δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε. Σν 

θαηψηεξν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα άγγημε ηα 10.000 επξψ, ελψ ην αλψηεξν ηα 62.000 επξψ 

ηνλ ρξφλν. Ώληίζηνηρα, ην θαηψηεξν αηνκηθφ εηζφδεκα ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηψκελσλ ήηαλ 

8.000 επξψ, ελψ ην αλψηεξν 11.000 επξψ εηεζίσο.  
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α.α Φύιν Ζιηθία Πεξηνρή Παξαγσγή Μνξθσηηθό 

Δπίπεδν 

Οηθνγελεηαθή 

Καηάζηαζε 

1 Άληξαο 28 Σπκπάθη Θεξκνθήπηα Ώπφθνηηνο 

ΏΒΕ, Σκήκα 

Γεσπνλίαο 

Άγακνο 

2 Άληξαο 24 Μνίξεο Βιηέο/Κεπεπηηθά Φνηηεηήο 

Σκήκαηνο 

Γεσπνλίαο 

Άγακνο 

3 Άληξαο 26 Άγηνη 

Αέθα 

Βιηέο/Κεπεπηηθά Ώπφθνηηνο 

ΒΠΏΛ 

Άγακνο 

4 Γπλαίθα 29 ηφινη Βιηέο/ 

Κηελνηξνθία 

Ώπφθνηηε 

ΕΒΚ 

Έγγακε 

5 Άληξαο 29 Σπκπάθη Θεξκνθήπηα Ώπφθνηηνο 

Αεκνηηθνχ 

Έγγακνο 

6 Γπλαίθα 26 Σπκπάθη Θεξκνθήπηα Ώπφθνηηε 

Λπθείνπ 

Έγγακε 

7 Άληξαο 23 Μνίξεο Οηλνπνηείν Φνηηεηήο 

ΏΟΒ 

Άγακνο 

8 Άληξαο 29 Άγηνη 

Αέθα 

Βιηέο/Κεπεπηηθά Ώπφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ 

Άγακνο 

9 Γπλαίθα 22 Άγηνη 

Αέθα 

Βιηέο/ 

Κηελνηξνθία 

Ώπφθνηηε 

Γπκλαζίνπ 

Έγγακε 

10 Γπλαίθα 28 ηφινη Βιαηνπξγείν Ώπφθνηηε 

ΏΒΕ, Σκήκα 

Υεκείαο 

Έγγακε 

11 Γπλαίθα 26 Μνίξεο Βιηέο Ώπφθνηηε 

Λπθείνπ 

Έγγακε 
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12 Γπλαίθα 29 ηφινη Βιαηνπξγείν Ώπφθνηηε 

ΣΒΕ, Σκήκα 

Αηνίθεζεο 

Βπηρεηξήζεσλ 

Έγγακε 

Πίλαθαο 3, Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

3.3.Κοινωνικοπολιηικό Πλαίζιο  

ζνλ αθνξά ην θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ εξψηεζε γηα 

ην αλ ληψζνπλ εγθισβηζκέλνη ή ραξνχκελνη ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή πνπ κέλνπλ, εθφζνλ 

βηψλνπλ δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο πφιεο, απάληεζε πσο ληψζνπλ 

επηπρηζκέλνη, κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ επηά (7) άηνκα απφ ηα δψδεθα (12), «Νηώζσ 

ηπρεξόο γηαηί έρσ άκεζε πξόζβαζε ζε αζηηθά θέληξα θαη ήηαλ επηινγή κνπ λα κείλσ εδώ. 

Νηώζσ ραξνύκελνο βέβαηα δηόηη είκαη θνληά ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ην ρσξηό είλαη 22 

ιεπηά από ην Ζξάθιεην, νπόηε δελ ληώζσ εγθισβηζκέλνο θαη δελ ζα ήζεια λα αιιάμσ ηελ 

επαξρία κε ηελ πόιε».(πλέληεπμε Νν7) 

 

 

Γξάθεκα 8, Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

Ώθφκε, νη πεξηζζφηεξνη άληξεο ζηελ εξψηεζε γηα ην ηη θάλνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπο απάληεζαλ πσο ραιαξψλνπλ πξνγξακκαηίδνληαο βφιηεο αλαςπρήο κε θίινπο, θπξίσο 

ζην Δξάθιεην θαη ζε άιιεο πφιεηο, ελψ άιινη πεγαίλνπλ γπκλαζηήξην ή εθφζνλ είλαη 

42%

58%

Αίςκθμα χαράσ ι εγκλωβιςμοφ ςε 
αγροτικζσ περιοχζσ 

Εγκλωβιςμζνοι Χαροφμενοι
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θνηηεηέο δηαβάδνπλ «Σνλ ειεύζεξό κνπ ρξόλν γπκλάδνκαη, πεγαίλσ γηα θαθέ 

βόιηεο…(πλέληεπμε Νν1), Γηαβάδσ, βγαίλσ βόιηεο κε ηνπο θίινπο κνπ ζην 

Ζξάθιεην..(Νν2)». Οη γπλαίθεο απφ ηελ άιιε πιεπξά αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο καδί 

ηα παηδηά ηνπο, ελψ ειάρηζηεο ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν δηαβάδνπλ, θάλνπλ δηάθνξεο 

ρεηξνλαθηηθέο δνπιεηέο, πεγαίλνπλ γπκλαζηήξην ή θάλνπλ βφιηεο αλαςπρήο. 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε πνιηηηθή, σο θαηλφκελν, θαηαιακβάλεη 

θεληξηθή ζέζε ζηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη ε δεκφζηα ζθαίξα, επηδξψληαο, παξάιιεια, 

πνηθηιφηξνπα ζην ζπιινγηθφ θαη αηνκηθφ βίν καο. Έηζη, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ζα 

παξνπζηαζηεί ε ηαμηλφκεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα κε θξηηήξην ηελ πνιηηηθή / 

ηδενινγηθή ηνπο ηνπνζέηεζε, δειαδή ησλ έμη (6) αληξψλ θαη ησλ έμη (6) γπλαηθψλ, ζηελ 

θιίκαθα απφ άθξα δεμηά σο άθξα αξηζηεξά. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπνζεηείηαη θεληξνδεμηά.  

 

ΑΝΣΡΔ ΓΤΝΑΗΚΔ 

Κέληξν Κέληξν 

Κέληξν Αξηζηεξά  

Πνπζελά Κέληξν 

Πνπζελά Πνπζελά 

Κεληξνδεμηά Κεληξνδεμηά 

Κεληξνδεμηά  Κεληξνδεμηά 

Πίλαθαο 4, Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

3.4.Δπαγγελμαηική Καηάζηαζη 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα καο θάλεη εληχπσζε πσο αξθεηνί εξσηψκελνη, θπξίσο 

άληξεο, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πνιιά ρξφληα, απφ κηθξέο ειηθίεο. 

Ώλαιχνληαο εηο βάζνο παξαηεξνχκε, πσο ηα πην πνιιά ρξφληα ελαζρφιεζεο κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ήηαλ απφ έλαλ άληξα 29 εηψλ, μεθηλψληαο απφ ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ θαη 

ζήκεξα ζπγθεληξψλεη 19 νιφθιεξα ρξφληα, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο άληξεο ηα ρξφληα 

ελαζρφιεζεο θπκαίλνληαη απφ 6 κέρξη 11 έηε ελεξγήο δξαζηεξηφηεηαο. ε αληίζεζε κε 

ηνπο άλδξεο, νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία 2-4 ρξφληα ζηνλ 
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αγξνηηθφ ηνκέα, κε κνλαδηθή εμαίξεζε κία θνπέια 29 εηψλ, πνπ βνεζνχζε ηνλ παηέξα ηεο 

ζηα αγξνηηθά, απφ ηελ ειηθία ησλ 14 εηψλ θαη πιένλ έρεη νινθιεξψζεη 15 ρξφληα εκπεηξίαο 

ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν «Από παηδί αζρνινύκαη κε ηα αγξνηηθά. Γνύιεπα ζε ακπέιηα, ειηέο από 

14 ρξνλώλ, (Νν4)». 

Ώθφκε, ζηελ εξψηεζε γηα ην πψο ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο, ηα πεξηζζφηεξα 

ππνθείκελα απάληεζαλ ηθαλνπνηεηηθή πξνο αθκάδνπζα, αλαθέξνληαο αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα, ηα νπνία είλαη ηα εμήο, κε ζεηξά απμεκέλεο αλαθνξάο ησλ 

ππνθεηκέλσλ: 

 Βπέιηθην σξάξην  

 Βίζαη αθεληηθφ ηνπ εαπηνχ ζνπ  

 Ώξθεηά ρξήκαηα 

 Οηθνγελεηαθή επηρείξεζε  

 Φηιηθφ πεξηβάιινλ 

 εβαζκφο  

 Βκπηζηνζχλε 

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ αλέθεξαλ ηα ππνθείκελα είλαη ηα εμήο, κε ζεηξά απμεκέλεο 

αλαθνξάο ησλ εξσηψκελσλ:  

 Άγλνηα γηα ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο θάζε ρξνληάο, (πξνζθνξά–δήηεζε) 

 Άγρνο, ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 

 Κνχξαζε, ιφγσ αληίμνσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο (πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θαξθηλνγφλα 

θπηνθάξκαθα) 

 Πνιιέο ψξεο εξγαζίαο, δελ ππάξρεη νθηάσξν  

 Φεχγεη γξήγνξα ε δσή ζνπ, κεγαιψλεηο γξήγνξα 

 Σα ιάζε δελ επηηξέπνληαη 
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Γξάθεκα 9, Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

 

ηελ εξψηεζε εάλ νη εξσηψκελνη αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζην μεθίλεκά ηνπο, νη 

πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ ζεηηθά κε έλα ειάρηζην δείγκα ηξηψλ (3) αηφκσλ απφ ην ζχλνιν 

(12) λα απαληνχλ πσο δελ αληηκεηψπηζαλ θακία δπζθνιία, ιφγσ βνήζεηαο ησλ γνλέσλ ηνπο 

«Σξνκεξέο δπζθνιίεο δελ ζπλάληεζα θαη απηό γηαηί είρα ηνλ παηέξα κνπ πνπ κνπ έδεηρλε θαη 

αζρνιηόηαλ κε θάπνηα πξάγκαηα, (Νν1)», «Γελ κπνξώ λα ζαο πσ όηη δπζθνιεπηήθακε. Ο 

πεζεξόο κνπ είρε πξόβαηα, έδσζε ηα κηζά ζηνλ άληξα κνπ, αγνξάζακε ππόζηεγν θαη 

μεθηλήζακε, (Νν9)». Σέινο, ζεκαληηθά επξήκαηα βξέζεθαλ απφ ηελ εξψηεζε εάλ ε 

ελαζρφιεζε κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ήηαλ πξνζσπηθή επηινγή ή πξνέθπςε σο αλαγθαηφηεηα 

ησλ ππνθεηκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ηξείο (3) ζηνπο έμη (6) άληξεο απάληεζαλ πσο ήηαλ 

αλαγθαηφηεηα, ιφγσ πεξηνπζηαθήο θιεξνλνκηάο απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη νη ππφινηπνη 

ηξείο (3) πσο ήηαλ επηινγή ηνπο. Ώληίζηνηρα θαη ηξεηο (3) ζηηο έμη (6) γπλαίθεο απάληεζαλ 

πσο ήηαλ αλαγθαηφηεηα, ιφγσ ηνπ φηη αθνινχζεζαλ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο θαη είραλ 

πεξηνπζηαθέο θιεξνλνκηέο θαη νη ππφινηπεο ηξεηο (3) απάληεζαλ φηη ήηαλ επηινγή ηνπο. 

 

3.5.Καηάζηαζη ηων ππαγμάηων και Βιογπαθικοί Σσεδιαζμοί 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, ηα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα αλαθέξνπλ φηη είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ δνπιεηά ηνπο θαη ζα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα, ελψ ην 50% ηνπ δείγκαηνο (6 άηνκα απφ ηα 12) έρνπλ εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ πνπ θπκαίλνληαη απφ 12.000 επξψ κέρξη 21.000 επξψ, αθνχ ζεσξνχλ ηνλ 

αγξνηηθφ ρψξν ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε σο έλα ηνκέα κε θαιέο πξννπηηθέο 

Άντρεσ
43%Γυναίκεσ

57%

Ποςοςτά ικανοποιθτικισ  προόδου 
νζων ςε αγροτικζσ περιοχζσ  
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θαη αξθεηέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. Σν ππφινηπν 50% ηνπ δείγκαηνο πξνηείλεη αιιαγέο 

ζηα πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κεγαιχηεξε πξνζηαζία ησλ 

παξαγσγψλ απφ ην θξάηνο, δίθαηε θαηαλνκή ρξεκάησλ θαη παξνρή επηδνηήζεσλ κφλν ζε 

φζνπο είλαη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο. 

Ώθφκε, έλα κεγάιν πνζνζηφ αλ θαη έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ θξίζε κε ηελ κείσζε ηεο 

ηηκήο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπο απμεκέλνπο θφξνπο (9 άηνκα απφ ηα 12), ζεσξεί πσο νη λένη 

ζα κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο 

νηθνλνκίαο, αθνχ κπνξνχλ λα δηνρεηεχζνπλ λέεο θαηλνηφκεο ηδέεο. Βπηπιένλ, ηα 

ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο αλέθεξαλ πσο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο 

ηνπο, φζν θαη ην εηζφδεκά ηνπο ζα θαηέθεπγαλ είηε ζην λα εληαρζνχλ θαη ζε άιια 

πξνγξάκκαηα, είηε ζα απνηακίεπαλ ρξήκαηα γηα αγνξά θαη θαιιηέξγεηα πεξηζζφηεξσλ 

εθηάζεσλ γεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ 

θαη ησλ επηπξφζζεησλ γλψζεσλ, κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ κεραλεκάησλ 

θαιιηέξγεηαο. 

Παξάιιεια, κεγάιε εληχπσζε πξνμελεί φηη ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ (12 άηνκα) 

απάληεζαλ πσο ην ειιεληθφ θξάηνο απνηξέπεη ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα ή επξχηεξα ζην λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, αλαθέξνληαο φηη ην Κξάηνο 

αλ ζέιεη λα δίλεη θίλεηξα ζηνπο λένπο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ηα εκπνξεχκαηα ησλ 

παξαγσγψλ, λα δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο, παξέρνληαο επηδνηήζεηο 

κφλν ζε φζνπο κνρζνχλ γηα λα ηηο ιάβνπλ, λα εληζρχεη κε θνηλσληθά επηδφκαηα ηηο 

νηθνγέλεηεο πνπ κέλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα παξέρεη κφξθσζε θαη ζρεηηθέο 

γλψζεηο ζηνπο λένπο πνπ επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, πξηλ ηελ 

ιήςε ησλ ρξεκάησλ ηεο επηδφηεζεο πνπ ζα ιάβνπλ, «Πξέπεη λα ππάξρεη επηκόξθσζε ησλ 

λέσλ γηα ηα αγξνηηθά. Ζ γεσξγηθή ζρνιή έπξεπε λα θάλεη ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα 

καζήκαηα θαη λα θάλνπλ θαη ζεκηλάξηα, (Νν6)». 

Ώθφκε, παξαηεξείηαη πσο νη εξσηψκελνη εληνπίδνπλ αξθεηά εκπφδηα, ψζηε λα 

αζρνιεζνχλ νη λένη κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα γηα λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο θαη λα αζρνιεζνχλ κε άιια επαγγέικαηα. Σα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη, 

ζχκθσλα κε ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο είλαη ηα εμήο, κε ζεηξά απμεκέλεο αλαθνξάο απφ 

ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο:  
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 Απλαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε ηνλ αγξνηηθφ θιάδν δίλεηαη ΜΟΝΟ ζε φζνπο έρνπλ 

ήδε αγξνηηθή πεξηνπζία 

 Καηξηθά θαηλφκελα 

 Ώπμεκέλε θνξνινγία 

 Υακειή ηηκή ιαδηνχ 

 Ώθξηβά ιηπάζκαηα 

 Αελ δίλνληαη απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο ζηελ παξαγσγή 

 Οξηζκέλα ρσξηά δελ δηαζέηνπλ θέληξν πγείαο, θαξκαθείν, ζνχπεξ κάξθεη, ζρνιείν 

 Αελ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο γηα ηνπο λένπο θαη ηα παηδηά 

 

ηελ εξψηεζε εάλ έρνπλ εληνπίζεη νη εξσηψκελνη θίλεηξα ή πξνζπάζεηεο ελαζρφιεζεο 

ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν απφ θίινπο ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ ζεηηθά. κσο 

αλαθέξνπλ πσο νη θίινη ηνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή ήηαλ σο επί ην 

πιείζηνλ λένη πνπ δελ είραλ ζπνπδάζεη, είραλ πεξηνπζία γεο απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη 

θαηέηξεμαλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα σο ιχζε έζραηεο αλάγθεο.  Άιινη εξσηψκελνη ζεσξνχλ 

πσο νη θίινη ηνπο έθαλαλ πξνζπάζεηεο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, 

δηφηη ην σξάξην είλαη επέιηθην, είλαη αθεληηθά ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη εξγάδνληαη ζε έλα 

θηιηθφ πεξηβάιινλ. Οη ζπκβνπιέο πνπ έδσζαλ νξηζκέλα απφ ηα δψδεθα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο, ζε έλα λέν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα είλαη νη παξαθάησ:  

 Οη λένη πνπ επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε απηφ ηνλ θιάδν λα κπνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα εθφζνλ έρνπλ πεξηνπζία. 

 Οη λένη αθνχ κπνπλ ζε πξνγξάκκαηα, λα εηζαρζνχλ ζε νκάδεο παξαγσγψλ γηα λα 

δηεθδηθήζνπλ θαιχηεξεο ηηκέο γηα ηα πξντφληα ηνπο. 

 Βάλ έλαο λένο έρεη θίλεηξν κφλν ηα ρξήκαηα ησλ επηδνηήζεσλ, θαιχηεξα λα κελ 

αζρνιεζεί κε ην αληηθείκελν. 

 Οη λένη πνπ ζα εηζέιζνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαιφ ζα ήηαλ λα αζρνιεζνχλ κε έλα 

ζπλδπαζκφ παξαγσγήο (θπηηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή).  

 Δ δσή ζηελ επαξρία είλαη πην θζελή απφ ηελ πφιε, άξα γηα έλαλ λέν είλαη κεγάιν 

θίλεηξν λα θηηάμεη ην κέιινλ ηνπ (ζπίηη, νηθνγέλεηα). 
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 Οη λένη πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ, λα κνξθσζνχλ θαη λα έρνπλ δηεμνδηθή ζθέςε γηα 

λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κε επαγγεικαηηζκφ. 

 

Κάπνηνη εξσηψκελνη βέβαηα ζηάζεθαλ αξλεηηθνί ζην λα ζπκβνπιέςνπλ έλα λέν λα 

γπξίζεη ζε κία αγξνηηθή πεξηνρή, ηνλίδνληαο πσο δελ ππάξρνπλ θίλεηξα θαη πξνυπνζέζεηο 

γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ, ( 4 ππνθείκελα απφ ηα 12). ζνλ αθνξά ηηο θηλήζεηο πνπ πξέπεη 

λα θάλεη έλαο λένο γηα λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, νη εξσηψκελνη απάληεζαλ 

πσο: 

 Οη λένη αγξφηεο πξέπεη λα παξαηεξνχλ ην κέγηζην φθεινο ηεο θάζε παξαγσγήο, 

θάζε ρξνληάο, δειαδή λα ειέγρνπλ ηη ηνπο ζπκθέξεη λα θαιιηεξγνχλ. 

 Πξέπεη λα έρνπλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ, ψζηε λα επεθηαζνχλ πξνο ηελ 

ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 Βίλαη αλαγθαίν γηα λα πεηχρνπλ, λα αζρνιεζνχλ κε έλαλ ζπλδπαζκφ παξαγσγήο 

(π.ρ. ειηέο θαη ζεξκνθήπηα/ ειηέο θαη θηελνηξνθία). 

 Μηα θαιή ιχζε γηα επέλδπζε θαη θέξδνο ζα ήηαλ ε παξαγσγή αβνθάληνπ, 

θαπιφζπθσλ θαη αιφεο, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 

 Χθέιηκν ζα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχιινγνο λέσλ γπλαηθψλ, πνπ αζρνινχληαη 

κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ζηνλ νπνίν ζα παξάγνπλ καξκειάδεο, μηλφρνληξν, γιπθά 

ηνπ θνπηαιηνχ, ειηέο, ηνπξζί κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ηνπο ζηελ Βιιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ. 

 Σέινο, κία ιχζε επηηπρίαο πνπ πξνηείλνπλ είλαη ε παξαγσγή θαη ηππνπνίεζε 

θξαζηνχ θαη ηπξηψλ θαη ε πξνψζεζή ηνπο ζε φιε ηελ Βιιάδα θαη Βπξψπε. 

 

Σα επαγγέικαηα, ηα νπνία πξφηεηλαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη λα επηιέμνπλ θαη λα 

αθνινπζήζνπλ νη λένη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, εθηφο απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηελ γε 

είλαη ηα εμήο : 

 Καθεηέξηα/ κπαξ 

 Μηθξέο επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελα έλδπζεο 

 Τδξαπιηθφο 

 Διεθηξνιφγνο 
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 Σαβέξλεο, Οπδεξί, νπβιαηδίδηθα, Πηηζαξίεο 

 Καηαζηήκαηα αηζζεηηθήο θαη θαιισπηζκνχ (Κνκκσηήξηα/ Μαθηγηάδ/ Μαγαδηά 

Ολπρνπιαζηηθήο) 

 ΐελδηλάδηθα/ Πιπληήξηα απηνθηλήησλ 

  Ξελνδνρεία/ βίιεο airbnb 

 Delivery αληηθεηκέλσλ απφ ζνππεξ καξθεη ή απφ ηαβέξλεο/ζνπβιαηδίδηθα ζε νηθίεο 

θαηνίθσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ζε απφκαθξα ρσξηά 

 

ηελ ηειεπηαία θαη θξηζηκφηεξε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα πεξηζζφηεξα 

εξεπλεηηθά ππνθείκελα απάληεζαλ πσο είλαη αηζηφδνμνη γηα ην κέιινλ ηνπο, αθνχ ζεσξνχλ 

πσο ε πξνζπάζεηα επηβξαβεχεηαη θαη έρνπλ ρξένο λα εληζρχζνπλ ηελ έκθπηε ηάζε ησλ 

λέσλ λα βιέπνπλ ηε ζεηηθή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ θαη λα ηεξνχλ αηζηφδνμε ζηάζε 

απέλαληη ζηε δσή. Άιισζηε, ε αηζηνδνμία είλαη ε ηξνθή ηεο εμέιημεο (ζπλέληεπμε Νν10) θαη 

ε αξλεηηθή πιεπξά ησλ γεγνλφησλ είλαη κφλν ε κία πιεπξά ηεο ηζηνξίαο. Μάιηζηα, ηα 

άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ νηθνγέλεηα θαη παηδηά αλέθεξαλ φηη σο γνλείο ζεσξνχλ πσο 

φζν ηα παηδηά ηνπο κεγαιψλνπλ πξέπεη λα ηνπο δίλνπλ ζάξξνο γηα λα αλνίμνπλ ηα θηεξά 

ηνπο θαη λα ηνπο δείμνπλ ηξφπνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζεηηθά ηνπο 

βηψκαηα
23

.  

 

____________________________________ 

23
πσο αλέθεξε ε θαζεγήηξηα Γεσπνλίαο θαη Γξακκαηεία ηεο Γεσξγηθήο ρνιήο Μεζζαξάο ζηνλ 

Ώκπεινχδν, θπξία Υαιθηαδάθε Μαξία: 

«Δίλαη βέβαην όηη νη λένη πνπ ζα ζειήζνπλ λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ αγξνηηθό θιάδν ζα δπζθνιεπηνύλ ζε πνιιέο 

θάζεηο ηεο δσήο ηνπ. Ζ νηθνγέλεηά ηνπο θαη εκείο νθείινπκε λα ηνπο εμεγήζνπκε πσο αξθεηνί αγξόηεο 

αληηκεηώπηζαλ παξόκνηεο δπζθνιίεο θαη ηα θαηάθεξαλ. Δμάιινπ, εάλ έρνπκε εκείο ηελ ηάζε λα ζθεθηόκαζηε 

απαηζηόδνμα, ηόηε πξέπεη λα αιιάμνπκε εκείο πξώηα.» 
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Γξάθεκα 10, Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζηνηρεία ηεο πξσηνγελνχο πνηνηηθήο 

έξεπλαο ηελ νπνία δηεμήγαγα ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζην ηκήκα 

Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Δ έξεπλα απηή, δηελεξγήζεθε ην 

δηάζηεκα απφ 1-16 Οθησβξίνπ 2019 ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ Δξαθιείνπ θαη 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, δψδεθα (12) ζηνλ αξηζκφ, ελψ ε 

κεζνδνινγηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ηεο Θεκειησκέλεο 

Θεσξίαο (Grounded Theory).  Οη εμεηαδφκελεο θαηεγνξίεο είλαη ηέζζεξηο:   

-Σα θνηλσληθφ-Αεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (Βξσηήζεηο 1-6).  

-Δ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ην θνηλσληθφ-πνιηηηθφ πιαίζην (Βξσηήζεηο 7-9).  

-Δ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ ππνθεηκέλσλ 

(Βξσηήζεηο 10-13) θαη 

-Δ ηέηαξηε θαηεγνξία αλαθέξεη ηελ θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ θαη ηνπο βηνγξαθηθνχο 

ζρεδηαζκνχο (Βξψηεζε 14-24). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε grounded theory πξεζβεχεη ηελ αλάδπζε ηεο ζεσξίαο απφ ηα 

δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζεηξά ελλνηψλ πνπ ζα καο επηηξέπεη λα πιαηζηψζνπκε 

ηα δεδνκέλα καο γηα λα θαηαλνήζνπκε ηη ζέινπλ λα καο πνπλ ηα ππνθείκελα. ΐέβαηα απηέο 

ΝΑΙ
83%

ΌΧΙ ( 
ΜΟΝΟ 

ΑΝΣΡΕ)
17%

Ποςοςτά αιςιοδοξίασ νζων ςε 
αγροτικζσ περιοχζσ για το μζλλον
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νη έλλνηεο πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη δελ επηιέγνληαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ. 

Δ πξψηε, ζεκαληηθή αλαιπηηθή θάζε ηεο έξεπλαο έπεηηα απφ ηελ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη ε δεκηνπξγία θσδίθσλ θαη θαηεγνξηψλ αλάιπζεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ 

ηα δεδνκέλα θαη φρη απφ πξνυπάξρνπζεο ππνζέζεηο. Δ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κε 

ιίγα ιφγηα είλαη ε δηαδηθαζία νξηζκνχ ηνπ ηη ζεκαίλνπλ ηα δεδνκέλα. Οη θψδηθεο 

εκθαλίδνληαη θαζψο κειεηάκε ηα δεδνκέλα θαη ηαπηφρξνλα αιιειεπηδξάκε θαη πάιη καδί 

ηνπο. πλεπψο, ε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξηνρέο θαη 

αλαιπηηθέο εξσηήζεηο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί. Δ θσδηθνπνίεζε είλαη ν ζεκειηψδεο 

ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεσξίαο πνπ 

εκθαλίδεηαη, γηα λα εμεγήζεη απηά ηα δεδνκέλα. Δ θάζε ηεο θσδηθνπνίεζεο νδεγεί άκεζα 

ζηελ αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ θαηεγνξηψλ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα νξηζηνχλ ζηνπο 

αξρηθνχο θψδηθεο (Σζηψιεο, 2014). 

Δ θσδηθνπνίεζε, σο αθαηξεηηθή δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηα δεδνκέλα ζηηο 

ζεσξεηηθέο θαηεγνξίεο, δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα: ζηελ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε (open 

coding), ζηελ θαη’ άμνλα θσδηθνπνίεζε (axial coding) θαη ζηελ επηιεθηηθή θσδηθνπνίεζε 

(selective coding).  Δ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε απνηειεί ην αξρηθφ ζηάδην ηεο θσδηθνπνίεζεο 

θαη εμππεξεηεί ηελ παξαγσγή ελλνηψλ ζε κηα πξψηε πξνζσξηλή κνξθή. Βμππεξεηεί ην 

άλνηγκα ηεο ζεσξεηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ θαηλνκέλνπ. 

Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο εληαηηθήο, κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο πνπ γίλεηαη ζεηξά πξνο 

ζεηξά (line by line). ηελ θαη’ άμνλα θσδηθνπνίεζε, ζθνπφο είλαη λα εκπινπηηζηνχλ νη 

παξαγφκελεο απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ θαηεγνξίεο θαη λα νξγαλσζνχλ γχξσ 

απφ ιίγνπο θνκβηθνχο ζεσξεηηθνχο άμνλεο. Μέζσ ηεο δηαζχλδεζεο θαη ηνπ ζπζρεηηζκνχ 

ησλ θαηεγνξηψλ επηδηψθεηαη ε εμήγεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ θαηλνκέλνπ κε ηελ αλάδεημε ησλ 

ζπλζεθψλ εκθάληζήο ηνπ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ. ην ζηάδην ηεο επηιεθηηθήο 

θσδηθνπνίεζεο επηδηψθεηαη ε νινθιήξσζε (integration) ηεο ζεσξίαο, ε νηθνδφκεζε 

δειαδή ελφο ζπλεθηηθνχ ζεσξεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα αμηνπνηεί θαη ζα ελζσκαηψλεη ηηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη ην πιέγκα ησλ παξαγφκελσλ ζρέζεσλ, γηα λα ζπιιεθζεί ην 

εμεηαδφκελν θαηλφκελν. Βπηδηψθεηαη, επίζεο, λα παξνπζηαζηεί ε ζεσξία κε έλαλ εχινγν 

θαη ζπλεθηηθφ ηξφπν. 
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χκθσλα κε ηελ Βκπεηξηθά Θεκειησκέλε Θεσξία, ε ζεσξεηηθή επεμεξγαζία δελ 

απνηειεί κηα δηαθξηηή θάζε πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο αλαιπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Οη ζεσξεηηθέο ζθέςεηο θαη ηδέεο, πνπ γελλψληαη ζηνλ εξεπλεηή θαηά ην 

δηάινγφ ηνπ κε ηα δεδνκέλα, θαηαγξάθνληαη απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάιπζεο. Ώπηφ 

ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηεο ζχληαμεο ζεσξεηηθψλ ππνκλεκάησλ (memo-writing) ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη θαηαγξαθέο απηέο εκβαζχλνπλ ηελ αλαιπηηθή 

δηαδηθαζία αιιά θαη ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ηελ 

παξαγσγή ησλ δεδνκέλσλ. Λακβάλεη ρψξα ζπλεπψο κηα ακνηβαία θίλεζε αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηεο ζπγγξαθήο ησλ ππνκλεκάησλ θαη ηεο παξαγσγήο 

ησλ δεδνκέλσλ (Σζηψιεο, 2014). 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ, λα ζεκεησζεί φηη ζηελ 

κειέηε πνπ έγηλε επηρείξεζα λα εληνπίζσ, κε βάζε ηα εξεπλεηηθά κνπ εξσηήκαηα, ηα πεδία 

ησλ βαζηθψλ ζπγθιίζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ πεδία : 

 Ζ πξόζιεςε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

 Ζ ελαιιαθηηθή πεγή εηζνδήκαηνο 

 Ζ αληίιεςε γηα ηνλ αγξνηηθό ηνκέα 

 Ζ άπνςε γηα ηνπο λένπο αγξόηεο 

 Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο  

 Σν κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα δξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα από ην Κξάηνο 

 πκβνπιέο πξνο ηνπο λένπο αγξόηεο 

 Ζ πίζηε γηα ην κέιινλ 

ε εμαηνκηθεπκέλν πεδίν εληφπηζα ηα παξαθάησ : 

 Ώλππαξμία θηλήηξσλ απφ ην Κξάηνο 

 Οηθνγελεηαθή ζηήξημε 

 Low-medium skills θαη αγξνηηθφο ηνκέαο 

 Έιιεηςε πίζηεο 

 

Ώθνινπζεί ε θσδηθνπνίεζε αλά ζπλεληεπμηαδφκελν, ε νπνία απνηππψλεη ηηο αληηιήςεηο 

ησλ ππνθεηκέλσλ ζηα δηάθνξα δεηήκαηα ηα νπνία ηίζεληαη.  
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4.1.Κωδικοποίηζη ζςνένηεςξηρ 1  

ΤΠΟΚ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 1 

(Δξώηεζε ζπλέληεπμεο 3-4) Δπαγγεικαηηθή πνξεία πνπ ζπλδπάδεη κε ηηο 

ζπνπδέο.               

Έρσ ζπνπδάζεη ηερλνιφγνο γεσπφλνο ζηε Θεζζαινλίθε ζηε δηνίθεζε γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. Ώπηή ηε ζηηγκή έρσ κπεη ζην πξφγξακκα ησλ λέσλ αγξνηψλ πνπ 

έγηλε ην 2016 θαη αζρνινχκαη κε ζεξκνθήπηα θαη ειηέο. Βίκαη αζθαιηζκέλνο λαη, 

ζηνλ ΟΓΏ. 

(5) Γεπηεξεύνπζα απαζρόιεζε γηα κεγέζπλζε θέξδνπο 

Ναη ιφγσ φηη έρσ ηειεηψζεη ηερλνιφγνο γεσπφλνο φηαλ είλαη ε επνρή πνπ ηα γξαθεία 

δέρνληαη ηελ εληαία ελίζρπζε ησλ αγξνηψλ δνπιεχσ αλά ηεηξάκελν ζε απηά ηα 

θέληξα, ηα νπνία είλαη εδψ ζην ρσξηφ, είηε ζπλεηαηξηζκνί είηε ηδησηηθφ γξαθείν.    

(6-10) Πξόζιεςε Πξαγκαηηθόηεηαο 

…Σν εηήζην εηζφδεκα κνπ δελ είλαη πνηέ ζηαζεξφ γηαηί μέξεηε φηη ν αγξφηεο δελ 

κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο ηηκέο πνπ πνπιάεη νπφηε δελ κπνξνχκε λα απαληήζνπκε φηη 

έρσ ζηαζεξφ εηζφδεκα. Κπκαίλεηαη… πάληα ζα θπκαίλεηαη! (memo: αίζζεζε 

πξνβιεκαηηζκνύ θαη δπζαξέζθεηαο)….Γηα έλα λέν είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν απφ 

πιεπξάο επηινγψλ θαη επθαηξηψλ. Ώπφ πιεπξά ηεο δνπιεηάο επεηδή νη ξπζκνί εδψ 

είλαη πην αξγνί είλαη πην εχθνια λα θαλνλίζεηο ην πξφγξακκα ζνπ, ηηο δνπιεηέο ζνπ 

θαη δελ έρεηο ην ίδην άγρνο κε ην λα είζαη ζηε πφιε….. αλαγθάζηεθα ιφγσ ηνπ φηη δελ 

κπνξνχζα λα βξσ κηα ζηαζεξή δνπιεηά. Έηζη είπα λα κπσ ζην πξφγξακκα ησλ λέσλ 

αγξνηψλ θαη αθνχ ζε ρσξηφ είλαη ε δνπιεηά κνπ θαη’αλάγθε είκαη θαη εγψ εδψ πέξα. 

Βγθισβηζκέλνο ληψζσ αιιά λα θάλσ κηα ηέηνηα αιιαγή εμαξηάηαη αλ ζα κπνξνύζα 

λα βξσ κηα δνπιεηά ζηε πόιε πνπ ζα κπνξνύζε λα κε θξαηήζεη εθεί. (memo: 

αιιαγή ηόπνπ δηακνλήο κόλν κε εμαζθάιηζε εξγαζίαο κε παξαπάλσ έζνδα από 

όζα βγάδεη ήδε)…Μπήθα ζην πξφγξακκα ησλ λέσλ αγξνηψλ ην 2016, ηψξα είκαη 3
ε
 

ρξνληά θαη εμαθνινπζψ λα αζρνινχκαη κε απηφ. (memo: Δπαγγεικαηηθή δηέμνδνο 

γηα δηαζθάιηζε εξγαζίαο) 

(11) Αλππαξμία Κηλήηξσλ  

Βεεε (memo: έζθπςε ην θεθάιη, αίζζεκα δπζαξέζθεηαο), ζα κπνξνχζα λα πσ 

πνιιά πξάγκαηα γηα απηφ είλαη κεγάιε ζπδήηεζε. Σα θίλεηξα πνπ δίλνληαη ζε λένπο 

γηα λα αζρνιεζνχλ κε ην επάγγεικα ηνπ αγξφηε ζα έιεγα φηη δελ επαξθνχλ, άξα δελ 

έρσ κεγάιε πξφνδν. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη φηη ζαλ αζρνιία κπνξψ λα θαλνλίδσ 
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εγψ ηηο δνπιεηέο κνπ δελ έρσ θάπνην αθεληηθφ. Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη φηη δελ μέξεηο 

πσο ζα πάεη ε ρξνληά γηαηί δελ μέξεηο ζε ηη ηηκέο ζα πνπιήζεηο ην πξντφλ ζνπ νπφηε 

ππάξρεη έλα άγρνο εθεί. 

(12-13) Οηθνγελεηαθή ζηήξημε θαη ε ελαζρόιεζε σο ζσηήξηα ιύζε 

…ρξεηάδεηαη θάπνηνο ρξφλνο λα πξνζαξκνζηείο. Σξνκεξέο δπζθνιίεο δελ ζπλάληεζα 

θαη απηφ γηαηί είρα ηνλ παηέξα κνπ πνπ κνπ έδεηρλε θαη αζρνιηφηαλ κε θάπνηα 

πξάγκαηα…. αλαγθαηφηεηα γηαηί δελ κπνξνχζα λα βξσ κία ζηαζεξή δνπιεηά, νπφηε 

φηαλ βγήθε ην πξφγξακκα ησλ λέσλ αγξνηψλ θαη επεηδή είρα θάπνηα κηθξή αγξνηηθή 

πεξηνπζία αλαγθάζηεθα λα ην εθκεηαιιεπηψ. 

(14) Δλαιιαθηηθή πεγή εηζνδήκαηνο 

Αελ κπνξψ λα πσ φηη είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ δνπιεηά κνπ…δελ κπνξψ λα 

εμειηρηψ….Σν θφζηνο γηα λα θηηάμεη θάπνηνο λέεο κνλάδεο είλαη γχξσ ζηα 20.000 

επξψ ην ζηξέκκα, εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν πην θζελφ είλαη γχξσ 

ζηα 18.000 επξψ ην πην αθξηβφ 40.000 αλάινγα κε ηη ζα εμνπιηζηεί ην 

ζεξκνθήπην….δελ κπνξψ λα πσ κε βεβαηφηεηα φηη ζα ζπλερίζσ λα αζρνινχκαη κε ην 

ίδην επάγγεικα. Ώλ ζα έςαρλα γηα θάηη άιιν, ζα έςαρλα ζην ηνκέα πνπ έρσ 

ηειεηψζεη, δει. ηερλνιφγνο γεσπφλνο. ε καγαδί κε θάξκαθα, ζε θάπνην 

ζπλεηαηξηζκφ, θάηη ηέηνην. 

(15) Μεηαηξνπή «ρξπζήο επθαηξίαο» ζε δέζκεπζε 

..ην 2016 βξήθα κία επθαηξία κε ην πξφγξακκα ησλ λέσλ αγξνηψλ…Σν πξφγξακκα 

κνπ έδηλε 12.000 επξψ αθνχ εγθξηζψ θαη αξγφηεξα αθνχ ηεξήζσ έλα πιάλν, ην 

νπνίν έιεγε φηη ζα έπξεπε λα δεκηνπξγήζσ άιιν έλα ζηξέκκα ζεξκνθήπην ζα κνπ 

δψζεη άιια 5.000 επξψ αξγφηεξα. Μπήθα ζην πξφγξακκα κε έλα ζηξέκκα 

ζεξκνθήπην θαη 12 ζηξέκκαηα ειηέο θαη ζε βάζνο ηξηεηίαο ην ζρέδην ήηαλ λα έρσ 

άιιν έλα ζηξέκκα ζεξκνθήπην….ν αγξφηεο δελ μέξεη ηη ηηκέο ζα πνπιήζεη ην πξντφλ 

ηνπ, ππάξρεη άγρνο θαη δελ θηάλεη έλα ζηξέκκα γηα θάπνηνλ. Σν πιενλέθηεκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη φηη ζνπ δίλεη άκεζα θάπνηα ρξήκαηα πνπ κπνξείο λα 

αμηνπνηήζεηο, ην κεηνλέθηεκα φηη γηα θάπνηνλ πνπ δελ έρεη πίζσ ηνπ ππνδνκέο είλαη 

πάξα πνιχ δχζθνιν. Αελ θηάλνπλ γηα λα επηβηψζεηο… ρεδφλ αδχλαην! (memo: 

έθθξαζε ζηγνπξηάο) 

(16) Αληίιεςε πεξί ηνπ θιάδνπ 

…πηζηεχσ φηη ε θξίζε έθαλε πάξα πνιινχο λα ζηξαθνχλ πξνο ηα αγξνηηθά 

επαγγέιγκαηα….λένη έθπγαλ απφ πφιεηο θαη βξήθαλ δηέμνδν ζηελ χπαηζξν. Άξα 

ζεσξψ φηη ε θξίζε δελ έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα….Θεσξψ φηη γηα φηη αθνξά ηελ 
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Κξήηε...είλαη κηα αμηφινγε δπλακηθή πνπ κε ηα ρξφληα θζίλεη θαη απηφ επεηδή ν 

παξαγσγφο θάζε ρξφλν βιέπεη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ λα κεηψλνληαη θαη ην θφζηνο 

λα απμάλεηαη. ηα θάξκαθα, ζην λα θπηέςεη, ζην λα βειηηψζεη ηηο αγξνηηθέο ηνπ 

ππνδνκέο. Οπφηε είλαη απνδπλακσκέλνο θιάδνο. 

(17) Άπνςε γηα ηνπο λένπο αγξόηεο 

πκθσλψ φηη νη λένη ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα δηφηη ε ρψξα καο 

δηαζέηεη απφ ηα θαιχηεξα θιίκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν φκσο απηή ε ζηξνθή ζα πξέπεη 

λα γίλεη κε πξνζεθηηθά βήκαηα απφ ηνπο λένπο, λα κπνπλ ζηαδηαθά ρσξίο λα 

ξηζθάξνπλ ηα πξάγκαηα θαη ην θξάηνο ζα πξέπεη λα γίλεη παξεκβαηηθφ, δειαδή 

ζεσξψ απαξάδεθην λα εηζάγνπκε ληνκάηεο ή άιια νπσξνθεπεπηηθά αγαζά απφ ην 

εμσηεξηθφ αληί ζα θαηαλαιψλνπκε φζα παξάγνπκε θαη λα είκαζηε απηάξθεο ζηα 

αγξνηηθά πξντφληα….ην θξάηνο δελ είλαη πξνζηαηεπηηθφ ζην πψο λα θαζνξίζεη ηηο 

ηηκέο. Ο κεζάδσλ θαξπψλεηαη ρξήκαηα ρσξίο λα ην αμίδεη. (memo: αλέβαζε ηνλ ηόλν 

ηεο θσλήο ηνπ, αίζζεζε ζπκνύ) 

(18) Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο 

Δ πξψηε επθαηξία ήηαλ λα κπσ ζηνπο λένπο αγξφηεο…ηελ δηάξθεηα ελαζρφιεζεο 

κνπ βγήθε θαη δεχηεξν πξφγξακκα πνπ ιέγεηαη ζρέδην βειηίσζεο θαη ζχκθσλα κε 

απηφ κνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε φηη επελδχζσ λα πάξσ πίζσ ην 60% ηεο επέλδπζήο 

κνπ. Πηζηεχσ είλαη έλα βήκα γηα λα επεθηαζψ. 

(19) Μεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα δξάζεηο ελίζρπζεο από ην Κξάηνο 

Θα ήηαλ επρήο έξγν λα ρξεκαηνδνηνχλ νη ηξάπεδεο ηνπο λένπο αγξφηεο κε θάπνηα 

δάλεηα θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο Β.Β. Να είλαη άηνθα, ψζηε ν αγξφηεο λα κεγαιψζεη ηηο 

εθηάζεηο ηνπ. Υσξίο ζειηά ζην ιαηκφ. Θεσξψ φηη ην ειιεληθφ θξάηνο έρεη 

πξνζπαζήζεη λα δψζεη θίλεηξα αιιά ηα θίλεηξα δελ είλαη δπλαηά…Μέρξη ηψξα 

μέξακε φηη νη αγξνηηθέο εληζρχζεηο πεγαίλαλε θαη ζε άηνκα πνπ δελ ήηαλ ην θχξην 

ηνπο επάγγεικα αγξνηηθφ. Αειαδή, δεκφζηνη ππάιιεινη λα παίξλνπλ επηδνηήζεηο. 

Ώπηφ πξέπεη λα ζηακαηήζεη γηα λα ζηξαθνχλ νη λένη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Πξέπεη λα 

παίξλνπλ επηδφηεζε φζνη είλαη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο...Κάπνηνο πνπ δεη ζε 

αγξνηηθή πεξηνρή ζα αζρνιείηαη κε ηα αγξνηηθά ή ζε θαθεηέξηεο, κπαξ θαη ζε κηθξέο 

επηρεηξήζεηο. (memo: εξγαζία ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο) 

(20-22-23) πκβνπιέο πξνο ηνπο λένπο αγξόηεο 

Γηα λα αζρνιεζεί θάπνηνο ζα πξέπεη λα έρεη ήδε αγξνηηθή πεξηνπζία, νη γνλείο ηνπ 

δειαδή. Αηφηη απφ κφλνο ηνπ ζέιεη πάξα πνιιά ρξήκαηα θαη είλαη πνιχ δχζθνιν, 

ζέιεη γε…νπφηε ρξεηάδεηαη background...θαη γηα εκέλα ην λα αζρνιεζψ κε ηνλ 
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αγξνηηθφ ηνκέα ήηαλ ε ηειεπηαία κνπ ιχζε θαη επεηδή νη γνλείο κνπ είραλ αγξνηηθή 

πεξηνπζία, αλ δελ είρα δελ ζα ην ζθεθηφκνπλ θαζφινπ….Ώλ ζέιεη λα αζρνιεζεί λα 

εθκεηαιιεπηεί ην φπνην πξφγξακκα ή επθαηξία πνπ δίλεη ην ειιεληθφ θξάηνο. κσο 

γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα έρεη πεξηνπζία απφ γνλείο ή παππνχδεο …αιιηψο ζα 

δεκησζεί γηαηί ζα επελδχζεη πνιιά…. Κάπνηνο λένο πνπ αζρνιείηαη κε αγξνηηθά ζα 

πξέπεη λα παξαηεξεί ην κέγηζην φθεινο θάζε ρξνληάο..δειαδή ηη ηνπ ζηνίρεζε πσο 

πνχιεζε ηη έβγαιε θαζαξφ. Κάζε έηνο είλαη δηαθνξεηηθφ. 

(21) Πνηνη γίλνληαη λένη αγξόηεο  

ζνπο γλσξίδσ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ αγξνηηθφ θιάδν ήηαλ παηδηά πνπ δελ 

ζπνχδαζαλ θαη νη γνλείο ηνπο είραλ πεξηνπζία πξνηίκεζαλ λα αζρνιεζνχλ κε απηή. 

(24) Πίζηε γηα ην κέιινλ 

Βίκαη αηζηφδνμν άηνκν θαη πξνζπαζψ λα ελεκεξψλνκαη, λα βιέπσ αλ ππάξρνπλ λέεο 

θαιιηέξγεηεο θαη ηη θίλεηξα κνπ δίλεη ην θξάηνο θαη αλ ηειηθά κνπ πξνζθέξεη έλα 

εηζφδεκα ν αγξνηηθφο ηνκέαο πνπ λα κε θξαηήζεη ελεξγφ. Βηδάιισο, κφιηο ιήμεη ην 

πξφγξακκα ζα μεθηλήζσ λα βξσ κηα δνπιεηά ζε ηδησηηθφ ηνκέα ή ζα θάλσ 

πξνθεξχμεηο γηα λα κπσ ζην δεκφζην. (memo: ελαιιαθηηθή ιύζε/ ζέηεη ζηόρνπο) 

 

ΜΔΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σν ππνθείκελν 1 θαίλεηαη φηη επέιεμε λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα αλαγθαζηηθά. πσο αλαθέξεη, ε απφθαζε ηνπ πξνήιζε απφ ηελ 

κε δπλαηφηεηα εχξεζεο κφληκεο θαη ζηαζεξήο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Έθαλε κηα ζπλεηδεηή ζηξνθή επαγγεικαηηθήο 

θαξηέξαο, αθνχ νη ζπνπδέο ηνπ δελ ηνπ απέθεξαλ εξγαζηαθή 

απνθαηάζηαζε. εκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί πσο παξάιιεια κε ηηο 

αγξνηηθέο δνπιεηέο ηνπ, πεξηζηαζηαθά απαζρνιείηαη ζε γξαθεία 

ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ηνκέα.  

 Δ επηινγή ελαζρφιεζεο κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα έγηλε επίζεο γηαηί ην 

ππνθείκελν δηέζεηε ήδε έλα νηθνγελεηαθφ αγξνηηθφ θεθάιαην, ην νπνίν 

αμηνπνίεζε ψζηε λα κπεη ζε έλα θξαηηθφ πξφγξακκα (Νένο Ώγξφηεο). 

ΐέβαηα ην ππνθείκελν δελ πξνηείλεη ζηνπο λένπο λα αζρνιεζνχλ κε 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα αλ δελ δηαζέηνπλ εμαξρήο έλα αγξνηηθφ 

θεθάιαην (εθηάζεηο γεο), δηφηη εάλ θάπνηνο επηζπκεί λα μεθηλήζεη απφ 

ην κεδέλ ε νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ παξέρεη ην Κξάηνο είλαη ειάρηζηε 

έσο θαη κεδακηλή.  
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 Γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ δελ  είλαη επραξηζηεκέλνο, 

δηφηη ζα επηζπκνχζε ην Κξάηνο λα έδηλε πεξηζζφηεξεο εληζρχζεηο, 

θαζψο ην θφζηνο αλάπηπμεο ηεο εξγαζίαο ηνπ είλαη πνιχ κεγάιν ψζηε 

λα ην θαιπθζνχλ ηα έμνδα ηνπ απφ ηελ πψιεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ, 

ηεο νπνίαο ε ηηκή θαζνξίδεηαη απφ ηελ δήηεζε. ΐεβαία  αλαθέξεη φηη 

δελ αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, ιφγσ ηεο βνήζεηαο ηνπ παηέξα 

ηνπ, ελψ ζρεδηάδεη κε ηελ ιήμε ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη 

εληαρζεί, εάλ δελ έρεη δεη θάπνηα άλνδν ή αλάπηπμε ζηελ εξγαζία ηνπ, 

λα ζηξαθεί ζηνλ δεκφζην ηνκέα.  

 Μέζα απφ ηελ ζπλέληεπμε παξαηεξνχκε φηη ην ππνθείκελν κε ηηο 

ζπνπδέο ηνπ πξνζπάζεζε λα κεηαβάιιεη ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε. Καη ελψ θνηλσληθά ηα θαηάθεξε απνθηψληαο 

έλα πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νηθνλνκηθά ζπγθαηαιέγεηαη ζηα 

ρακειά ζηξψκαηα, ιφγσ ηεο κε εχξεζεο εξγαζίαο αλάινγεο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ θαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. 

εκαληηθφ εδψ είλαη φηη ην ππνθείκελν θαηάγεηαη απφ ηελ επαξρία, 

απφ κηα θιεηζηή θνηλσλία κε ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, ρσξίο πεξηζψξηα εμέιημεο.  

 ε απηέο ηηο κηθξέο  θνηλσλίεο είλαη θαλεξέο νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο 

νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ αξλεηηθά, 

εηδηθφηεξα αλ ζεο λα μεθχγεηο απφ ηα «ζπλεζηζκέλα» (αγξνηηθή δσή), 

φπσο ην ππνθείκελν. Σν ππνθείκελν δξα αηνκηθά δηακέζνπ ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ζηνηρείνπ πνπ ήδε δηαζέηεη κε απνηέιεζκα λα 

δπζθνιεχεηαη λα ην αλαηξέζεη
24

. Αειαδή δίλεη έκθαζε ζηελ πξφζιεςε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηελ δφκεζε ηεο θνηλσληθήο εκπεηξίαο 

αλάινγα κε ηνπο ηαμηθνχο θνηλσληνγισζζηθνχο ηνπ θψδηθεο ( θεληξψα 

πνιηηηθή ζπλείδεζε), ππνβαζκίδνληαο ην βάξνο ησλ θνηλσληθψλ 

δνκψλ (εξγαζία, νηθνλνκία, θξάηνο), (Ώιεμίνπ Θ. : 63, 2016) 

 Με άιια ιφγηα, ην ππνθείκελν βάζεη ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηνπνζέηεζεο 

θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ βίσζε απφ ηηο εξγαζηαθέο ηνπ επηηπρίεο ή 

απνηπρίεο, αλαθέξεη φηη ιφγσ ηεο ειιηπνχο θξαηηθήο παξέκβαζεο, ζε 

ζέκαηα εξγαζηαθψλ θηλήηξσλ γηα ηνπο λένπο, δελ δχλαηαη λα εμειηρζεί 

νηθνλνκηθά ε επαγγεικαηηθή ζηξνθή πνπ έθαλε. 

 

 

__________________________________ 

24
«Πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ, κε έκθαζε ζην άηνκν θαη ζην πνιηηηζκηθφ ηνπ ππφβαζξν, ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δξάζεο θαη πξαθηηθψλ πνπ επζχλνληαη γηα ηηο άληζεο θνηλσληθέο ζέζεηο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζπλζήθεο δσήο θαη επθαηξίεο δξάζεο», Ώιεμίνπ Θ. Κνηλσληθέο Σάμεηο 

Κνηλσληθέο Ώληζφηεηεο θαη πλζήθεο Γσήο, (2016) εθδφζεηο Παπαδήζε, Ώζήλα, ζει. 63. 
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 Με ηελ ζηάζε ηνπ απηή δηαθαίλεηαη ε αλάγθε απφθηεζεο φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ απφ φηη θνηλσληθνχ. Ώλαηξεί 

δειαδή ηηο ζπνπδέο ηνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

αλάπηπμε, ζηα πιαίζηα φκσο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο κηθξήο θνηλσλίαο 

φπνπ δεη, αθνχ ην αγξνηηθφ θεθάιαηφ ηνπ πξνήιζε απφ νηθνγελεηαθή 

θιεξνλνκηά (άξα ζα παξακείλεη ζε απηή) θαη φρη απφ απηφβνπιε 

αγνξά. 

 Άξα παξαηεξνχκε φηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο ήηαλ γηα ην ππνθείκελν κηα 

εχθνιε ιχζε (εθφζνλ ππήξρε απφ πξηλ ην αγξνηηθφ θεθάιαην) κε 

άκεζν θέξδνο, αιιά κηθξφ θαη αβέβαην εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ηα 

θαηάιιεια κέζα θαη ππνδνκέο απφ ην θξάηνο, θαη φρη κηα ιχζε  κε 

ζηφρνπο αλάπηπμεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ.       

 

4.2.Κωδικοποίηζη ζςνένηεςξηρ 2  

ΤΠΟΚ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 2 

(3) Δπαγγεικαηηθή πνξεία πνπ ζπλδπάδεη  κε ηηο ζπνπδέο.    

πνπδάδσ ηερλνιφγνο γεσπφλνο ζην Δξάθιεην θαη είκαη ζην 5
ν
 έηνο…είκαη άλεξγνο. 

Πξηλ θαη παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο κνπ δνπιεχσ ζηα ρσξάθηα καο, αγξνηηθέο 

δνπιείεο θαη αλαζθάιηζηνο. 

(7-12) Πξόζιεςε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο  

Νηψζσ εγθισβηζκέλνο γηαηί δελ ήηαλ δηθή κνπ επηινγή λα κείλσ ρσξηφ, ήηαλ ηνπ 

παηέξα κνπ θαη θπζηθά κπνξεί λα άιιαδα ηελ επαξρία γηα λα κείλσ ζε πφιε γηαηί κνπ 

αξέζεη ν ηξφπνο δσήο εθεί πεξηζζφηεξν. Ώξθεί βέβαηα λα είρα κία δνπιεηά γηα λα 

βγάδσ ηα πξνο ην δελ… Αελ ππάξρεη πξφνδνο..είκαζηε ζηνλ αέξα (memo: αίζζεκα 

άγρνπο θαη θόβνπ), εάλ αλεβεί ην ιάδη ζα πάκε θαιά. Πάεη αλάινγα κε ηελ δήηεζε ε 

αγνξά ηεο ηηκήο θαη κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Αελ είλαη θάζε ρξφλν ην ίδην γη’απηφ 

δελ ζα έιεγα φηη ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα εάλ δελ έρεηο θαβάηδα ρξήκαηα απφ θαιέο 

ρξνληέο. Άιιε ρξνληά πάεη θαιά…άιιε ράιηα. Θέιεη θαιφ θνπκάλην. Σα 

κεηνλεθηήκαηα είλαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε αγνξά…Αχζθνιε εξγαζία..ζθιεξή.. 

γεξφ ζηνκάρη, ζέιεη...ππνκνλή θαη λα κελ θάζεζαη! (memo: ρακνγειώληαο, 

έθθξαζε εκπεηξίαο/ γλώζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ) 
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(13) Ζ ελαζρόιεζε σο αλαγθαηόηεηα  

Ήηαλ αλαγθαηφηεηα. Πέξαζε απφ ηνλ παηέξα κνπ ζε εκέλα …αιιά δελ λνκίδσ λα 

πεξάζεη ζηα εγγφληα ηνπ. Αελ μέξσ αλ ζπλερίζσ ζε φιε κνπ ηελ δσή λα ην θάλσ 

…γηα ηελ ψξα ην θάλσ. 

(14) Δλαιιαθηηθή επηινγή εηζνδήκαηνο 

Θέισ λα ηειεηψζσ ηελ ζρνιή λα βγσ γεσπφλνο θαη λα αζρνιεζψ κε απηφ. Καη ζην 

ρσξηφ λα κείλσ ζα είκαη γεσπφλνο, κε εμεηδίθεπζε….Μεηά ηα 30 ζα δσ πσο ζα 

αμηνπνηήζσ ην πηπρίν κνπ. θέθηνκαη λα κπσ ζε θάπνηα εηαηξεία ή λα ηππνπνηψ 

ιάδη. 

( 15-16) Αληίιεςε πεξί ηνπ θιάδνπ 

Αελ είκαη ζε πξφγξακκα επηδνηήζεσλ γηαηί είκαη αθφκε θνηηεηήο (memo: έλδεημε 

πσο κπνξεί λα κπεη)…ζα έπξεπε λα ηνπο πξνζηαηεχεη ην Κξάηνο θαιχηεξα…γηαηί 

θνπκάλην θάλνπλ ηψξα νη έκπνξνη θαη θάλνπλ φηη ζέινπλ. (memo: έλδεημε 

εκπεηξίαο)…Αελ είλαη απνδπλακσκέλνο γηαηί πνιιέο νηθνγέλεηεο δνπλ απφ απηφ…Δ 

θξίζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, γηαηί επεξεάζηεθαλ νη αγνξέο…Ώπμήζεθαλ θαη νη 

θφξνη…πνηνο καο ζψδεη! (memo: ρακνγειώληαο, αίζζεζε θόβνπ δηαθσκσδώληαο 

ην) 

(17-20) Άπνςε γηα ηνπο λένπο αγξόηεο 

…κε ηα αγξνηηθά δελ έρεηο ηίπνηα ζηαζεξφ. Έλα ρξφλν κπνξεί λα βγάιεηο 40.000 

επξψ θαη ηνλ άιιν λα κπεηο κέζα γηαηί παίδεηο κε ηνλ θαηξφ, κε ηελ αγνξά, κε ηελ 

δήηεζε..αλ ζε πιεξψζνπλ. Βίλαη πνιινί παξάγνληεο δειαδή….Θα έπξεπε λα ηα 

εκπνξεπφκαζηε νη ίδηνη νη παξαγσγνί θαη φρη λα κπαίλνπλ κεζάδνληεο θαη λα 

παίξλνπλ απηνί ηα θέξδε. Να ην ηππνπνηνχζακε νη ίδηνη πξνηείλσ θαη λα ην 

πνπινχζακε ζην εμσηεξηθφ…είηε αηνκηθά είηε νκάδεο παξαγσγψλ. Σν ιάδη πσιείηαη 

2 επξψ θαη ν κεζάδσλ κπνξεί λα ην δίλεη 3- 5 επξψ. Ώπηφ είλαη αδηθία γηαηί δελ 

κνρζεί….Αελ είλαη ιχζε ην θξάηνο λα δίλεη ρξήκαηα ζηνπο λένπο γηα λα αζρνινχληαη 

κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα γηαηί νη πεξηζζφηεξνη ηα ηξψλε θαη θάζνληαη…..Βάλ 

αζρνιεζείο κε αγξνηηθά πξέπεη ήδε λα έρεη πεξηνπζία αιιηψο απφ ην κεδέλ δελ 

γίλεηαη.  

(21) Πνηνη γίλνληαη λένη αγξόηεο 

Ξέξσ θίινπο πνπ γχξηζαλ αλαγθαζηηθά γηαηί δελ έβξηζθαλ δνπιεηά ζηηο πφιεηο. Οη 

πεξηζζφηεξνη αζρνινχληαη κε ηηο ειηέο, αιιά πνηνο γνπζηάξεη λα 

παιεχεη;;…Καλείο!..φινη απφ αλάγθε ην θάλνπλ..(memo: θσλαρηά, αίζζεζε 

αγαλάθηεζεο, ζπκνύ) 



ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ                                                      

ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ                                

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ               

«ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΤΣΔΜΏ ΚΏΕ ΑΔΜΟΕΒ ΠΟΛΕΣΕΚΒ» 

 

68 
 

(22-23) πκβνπιέο πξνο ηνπο ελ δπλάκεη αγξόηεο 

….εάλ έρεη πεξηνπζία ζε ρσξηφ λα κπεη ζε πξφγξακκα θαη κεηά ζε νκάδεο 

παξαγσγψλ γηα λα δηεθδηθήζνπλ θαιχηεξεο ηηκέο. Άζρεηα πνπ δελ δνπιεχνπλ 

ζπιινγηθά γηαηί θιέβνπλ ιεθηά, ν θαζέλαο θνηηάδεη ηελ πάξηε ηνπ….Θα ηνπ 

πξφηεηλα κε ειηέο θαη ζεξκνθήπηα λα αζρνιεζεί, νη παηάηεο, ηα θαξπνχδηα, ηα 

πεπφληα θάηη κπνξνχλ λα ζνπ επηθέξνπλ. (memo: έθθξαζε γλώζεο, εκπεηξίαο) 

(24) Έιιεηςε πίζηεο γηα ην κέιινλ 

Βίκαη απαηζηφδνμνο γηαηί δελ μέξσ αχξην ηη ζα γίλεη…Αελ μέξσ ηη κνπ μεκεξψλεη! 

(memo: αίζζεζε άγρνπο, απόγλσζεο) 

 

ΜΔΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σν ππνθείκελν 2 παξαηεξνχκε φηη  είλαη έλαο λένο θνηηεηήο ν νπνίνο 

αλαγθάδεηαη λα αζρνιεζεί κε ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη δεη ζηελ 

επαξρία, ιφγσ ηεο πίεζεο απφ ηνλ παηέξα ηνπ, θαζψο θαη επεηδή 

εμαξηάηαη νηθνλνκηθά απφ απηφλ.  

 Σν αγξνηηθφ θεθάιαην απνηειεί νηθνγελεηαθή θιεξνλνκηά αθνχ 

πέξαζε απφ ηνλ παηέξα ηνπ ζε απηφλ αιιά δελ είλαη βέβαηνο αλ ζα 

ζπλερίζεη ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ, δηφηη επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ην 

αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ ή έζησ κε ηελ ηππνπνίεζε ιαδηνχ θαη ηελ 

εμαγσγή ηνπ. Ώλαθέξεη πσο νη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζην 

ρσξηφ είλαη εχθνιε, αθφκε θαη αλ δελ αζρνιείζαη κε ηα αγξνηηθά, 

αθνχ ππάξρεη κνλνπψιην, δεδνκέλνπ φηη νη θίινη ηνπ επέιεμαλ ηελ 

δσή ζην ρσξηφ ιφγσ αλαγθαηφηεηαο (κε εχξεζε εξγαζίαο ζηελ πφιε).  

 εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη επηιέγεη λα αζρνιείηαη κε άηνκα ίδηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ελδηαθεξφλησλ, ελψ παξάιιεια έρεη κηα 

μεθάζαξε αληίιεςε γηα ηελ ζηάζε ηνπ Κξάηνπο απέλαληη ζηνλ λέν 

αγξφηε θαη ηα επηδφκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη ην θξάηνο 

δελ ζα έπξεπε λα δίλεη επηδφκαηα (ιφγσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο γηα 

άιινπο ζθνπνχο θαη φρη αγξνηηθνχο), αιιά θίλεηξα θαη πξνζηαζία ηεο 

παξαγσγήο, θαζψο θαη απαιιαγή απφ ηνπο κεζάδνληεο.  

 Καη ζε απηήλ ηελ ζπλέληεπμε βιέπνπκε φηη ην ππνθείκελν αλαθέξεη 

πσο γηα λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε αγξνηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα 

θαηέρεη εμαξρήο αγξνηηθφ θεθάιαην, ψζηε λα κπνξέζεη λα ην 

αμηνπνηήζεη άκεζα ζε πξνγξάκκαηα, ελψ ην θφζηνο γηα λα μεθηλήζεη 

θάπνηνο απφ ηελ αξρή είλαη πνιχ κεγάιν, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

αίζζεζε φηη ην εγρείξεκα είλαη αθαηφξζσην.  
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 Σν ραξαθηεξηζηηθφ κε ην ππνθείκελν 2 είλαη πσο πξφθεηηαη γηα έλα 

θνηηεηή, ν νπνίνο έρεη μεπεξάζεη ηα ηέζζεξα έηε ζπνπδψλ, δεη αθφκα 

ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ εζηία θαη εξγάδεηαη ζε απηήλ, γηα απηήλ, απφ 

δψδεθα εηψλ. Έηζη ελψ ζεσξεηηθά έρεη ελειηθησζεί θαη εξγάδεηαη γηα 

ην κέιινλ ηνπ ελψ ζπνπδάδεη, πξαθηηθά είλαη θνηηεηήο ν νπνίνο 

παξφιε ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ νηθνγελεηαθή δνπιεηά δέρεηαη 

νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηνπο γνλείο ηνπ.  

 Σα πνζνζηά πνπ αληηπξνζσπεχεη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο 

θνηηεηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή ηάμε, ζηελ νπνία αλήθεη ε 

νηθνγέλεηα. Αειαδή νη λένη πνπ πξνέξρνληαη απφ κε πξνλνκηνχρα 

ζηξψκαηα, ζπλερίδνπλ πην ζπάληα ηηο ζπνπδέο ηνπο ή, φηαλ ηηο 

ζπλερίδνπλ, νη πεξηζζφηεξνη εμαθνινπζνχλ λα δνπλ κε ηνπο γνλείο 

ηνπο
25

. Οη γνλείο κε ηελ βνήζεηα πνπ παξέρνπλ επηζπκνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ην πέξαζκα ηνπ παηδηνχ ηνπο ζηελ ειηθία ηεο 

ππεπζπλφηεηαο ηεο  ελήιηθεο δσήο, ελψ νη θνηηεηέο απφ ηελ άιιε, 

επηρεηξνχλ λα ζπκβηβάζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο αθελφο κε ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ρεηξαθέηεζε θαη αθεηέξνπ κε ηελ επίδνζε ζηηο 

ζπνπδέο, γηα απηφ θαη είλαη ζχλεζεο λα έξρνληαη ζε ξήμε θαη ην ράζκα 

κεηαμχ ηνπο λα κεγαιψλεη (Dechaux, J.-H., 2008). 

 Έηζη ελψ ην ππνθείκελν 2 είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν ζρεηηθά κε ηελ 

δηθή ηνπ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε αιιά θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηα πξέπεη ηεο, έρνληαο 

έλα πιάλν εμέιημεο, παξάιιεια φκσο πξνζπαζεί λα βξεη 

επαγγεικαηηθέο  ελαιιαθηηθέο ζχκθσλα κε ηηο ζπνπδέο ηνπ αθνχ ε 

αγξνηηθή δσή δελ είλαη θάηη πνπ επηζπκεί. Γηα απηφ θαίλεηαη λα 

θαηαθιχδεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα απαηζηνδνμίαο, απνγνήηεπζεο θαη 

απφξξηςεο αθνχ ηα ζέισ ηνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ, αιιά ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο δελ κπνξεί λα ηα 

πξαγκαηνπνηήζεη.  

4.3.Κωδικοποίηζη ζςνένηεςξηρ 3  

ΤΠΟΚ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 3 

(3-4) Δπαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε δηαθνξεηηθή ηνπ πεδίνπ ζπνπδώλ  

Έρσ ηειεηψζεη ζην ΒΠΏΛ κεραληθφο...αζρνινχκαη κε ηα αγξνηηθά θαη είκαη 

αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΟΓΏ. 

______________________________ 

25
«Αελ είλαη κηα απιή πξνέθηαζε ηεο ιπθεηαθήο εθεβείαο, αιιά ζπληζηά κηα ζχλζεηε δηαπξαγκάηεπζε 

αλάκεζα ζε γνλείο θαη θνηηεηέο , αλάκεζα ζε απφζηαζε θαη εγγχηεηα», Dechaux, J.-H. Δ 

Κνηλσληνινγία ηεο Οηθνγέλεηαο, (2008),  Μηθξ. Καπθηαο,Γ. Βθδφζεηο  Πνιχηξνπνλ. Ώζήλα 
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 (7-12) Πξόζιεςε Πξαγκαηηθόηεηαο 

Νηψζσ πνιχ σξαία είλαη ε επηινγή κνπ δελ ληψζσ εγθισβηζκέλνο, απιά ζέισ λα 

πεγαίλσ θαη ηηο βφιηεο κνπ…δελ κπνξψ λα θάζνκαη κφληκα εδψ. Αελ ζα άιιαδα ην 

ρσξηφ γηα ηελ πφιε. Μφλν εάλ κπνξνχζα λα βξσ δνπιεηά κε θαιά ιεθηά….είλαη φινη 

θαξαγθηφδεδεο θαη δελ ςήθηζα ζηηο εθινγέο. ινη είλαη ην ίδην. πνπ θαη λα ηελ 

ξίμεηο πάεη ρακέλε. (memo: απνγνήηεπζε)…Τπάξρεη πξφνδνο αλ δνπιεχεηο, αλ δελ 

δνπιεχεηο δελ ππάξρεη, αιιά λα δνπιεχεηο ζσζηά…Έρεη φκσο πνιιά κεηνλεθηήκαηα, 

γηα παξάδεηγκα ην θξάηνο δελ βνεζά ηνπο αγξφηεο λα πνπιήζνπλ ην 

πξντφλ…Βίκαζηε ζαλ ηνπο θαηαδηθαζκέλνπο πάλσ θάησ. Βθηφο θαη αλ παίξλεηο 

θακία θαιή επηδφηεζε θαη έηζη δελ θνπξάδεζαη….αλ ζεο λα δεκηνπξγήζεηο θαη λα 

κεγαιψζεηο ηε πεξηνπζία ζνπ.. αλαγθαζηηθά δνξίδεζα. Δ ζσκαηηθή θνχξαζε άκα 

είζαη λένο θαη θνηκεζείο πεξλάεη..ηελ μερλάο! (memo: ρακνγειώληαο, έθθξαζε 

εκπεηξίαο) 

(13) Ζ ελαζρόιεζε κε ηα αγξνηηθά σο ιύζε ζηγνπξηάο 

Ήηαλ θαη επηινγή κνπ…ήζεια λα γίλσ κεραληθφο, αιιά δελ πξνρψξεζα εθεί θαη 

θαηέιεμα ζηα αγξνηηθά ηνπ παηέξα κνπ. Μνπ αξέζεη αιιά θαιχηεξα είρα ηελ άιιε 

δνπιεηά. Σψξα φκσο δελ επηδηψθσ λα αζρνιεζψ κε ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ 

γηαηί ζα μεθηλήζσ απφ ην κεδέλ πάιη. Σψξα εδψ παηψ θάπνπ θαη πξνρσξάσ. 

(14) Δλαιιαθηηθή πεγή εηζνδήκαηνο 

….Θα ήζεια λα θηηάμσ θαη έλα ζεξκνθήπην γηα λα δήζσ θαιχηεξα. 

(15-16) Αληίιεςε πεξί ηνπ θιάδνπ 

Μπήθα ην 2014, αιιά ην πξφγξακκα δελ κε βνήζεζε αξθεηά. ε γδέξλεη ιίγν. 

Πιεξψλεηο θάζε ρξφλν αζθάιεηα, ΒΛΓΏ γηα ηα δέληξα λα ηα αζθαιίζεηο.  Μφλν αλ 

έρεηο ρξήκα απφ πίζσ επηδνηήζε ηξαθηέξ, εξγαιεία…έρεη πιενλεθηήκαηα απιά δελ 

πξέπεη λα έρεηο άδεηεο ηζέπεο. Αελ ζα έπξεπε ζε νξεηλέο θιίκαθεο λα δίλνληαη πην 

πνιιά ιεθηά. ια ην ίδην ρσξίο δηαθξίζεηο, θαη λα θφςνπλ ηα ιεθηά ζε απηνχο πνπ 

δελ έρνπλ θχξην επάγγεικα ηα αγξνηηθά! Έηζη είλαη ην ζσζηφ πηζηεχσ…! Ώθνχ 

έρνπλ δνπιεηά γηα λα δήζνπλ γηαηί λα παίξλνπλ θη άιια ρξήκαηα;! (memo: αίζζεζε 

εθλεπξηζκνύ, ζπκνύ)…Βίλαη δπλαηφο θιάδνο γηαηί ν παξαπάλσ απφ ηνλ κηζφ 

πιεζπζκφ ηεο Κξήηεο δνπλ απφ απηφ. Βίηε είλαη πξφβαηα είηε ειηέο είηε θεπεπηηθά 

..είλαη απφ φια…νη ππφινηπνη είλαη ζηα ηνπξηζηηθά. Ο ππξήλαο είλαη ν αγξνηηθφο 

ηνκέαο. 
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(17) Άπνςε γηα ηνπο λένπο αγξόηεο 

…πξέπεη λα αζρνινχληαη νη λένη γηαηί αλ δηαιχζεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζα πξέπεη 

φια λα ηα εηζάγνπκε. Άκα δηαιχζεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο δηαιχζεθε ε Βιιάδα.  

(18) Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο  

Πξέπεη λα καο βνεζήζεη ην θξάηνο λα νξζνπνδήζνπκε….θέθηνκαη λα κπσ ζε 

νκάδεο γηα λα κε βνεζήζνπλ κε γλψζε γηα λα βγάισ πην πνιχ ιάδη ή ζε ζεκηλάξηα. 

Καλείο δελ ηα μέξεη φια. Έρσ κάζεη πσο νη νκάδεο αγξνηψλ κε 15 άηνκα θαη πάλσ, 

ζνπ καζαίλνπλ πψο λα βγάδεηο πνζφηεηα ζην ιάδη..πφηε λα ιηπαίλεηο…θαη ε νκάδα 

πιεξψλεη γεσπφλν λα ζηα κάζεη. αλ νκάδα ην θξάηνο ηελ βνεζά θαη ηελ επηδνηεί λα 

ζηαζεί..έηζη κνπ έρνπλ πεη. 

(19) Μεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα δξάζεηο ελίζρπζεο από ην Κξάηνο 

Αελ ηνπο δίλεη θίλεηξα ην θξάηνο…ηνπο απσζεί λα θχγνπλ εμσηεξηθφ. Οη λένη 

κπνξνχλ εδψ λα αλνίμεη έλα καγαδί κε ξνχρα, θαθεηέξηεο…Θα έπξεπε ην Κξάηνο λα 

βξεη ζηνπο λένπο δνπιεηά ..φρη λα ηνπο δψζεη ιεθηά. Γηαηί κε ηα ιεθηά νη λένη 

γίλνληαη ηεκπέιεδεο!!..(memo: έθθξαζε αγαλάθηεζεο, ζπκνύ)....Οη επηδνηήζεηο 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνπο έθαλε ηεκπέιεδεο.. 

(21)Πνηνη είλαη νη λένη αγξόηεο  

Οη θίινη κνπ αζρνινχληαη γηαηί λνίθηαδαλ ζε πφιεηο θαη έπαηξλαλ ιίγα ιεθηά, είραλ 

πεξηνπζία απφ γνλείο, παππνχδεο ζην ρσξηφ θαη αλαγθάζηεθαλ λα γπξίζνπλ. 

(22-23) πκβνπιέο  

Βίλαη πνιχ δχζθνινο ηνκέαο θαη κάιινλ ρσξίο πξννπηηθέο , κφλν αλ αιιάμνπλ νη 

θαηαζηάζεηο ζα ππάξρεη κέιινλ…Βγψ πξνηείλσ λα αζρνιεζεί κε ηελ παξαγσγή 

αβνθάληνπ, θαπιφζπθσλ ή αιφε θαη λα ηα ζηέιλεη ζην εμσηεξηθφ. Ώλ έρεη βγάιεη 

θάπνην επάγγεικα ζα ηνπ έιεγα λα αζρνιεζεί κε ην επάγγεικα απηφ ζην ρσξηφ. Γηα 

παξάδεηγκα ρξεηαδφκαζηε πδξαπιηθνχο θαη ειεθηξνιφγνπο γηαηί πάληα θάηη ραιάεη 

ζηα ζπίηηα. 

(24) Πίζηε γηα ην κέιινλ 

Βίκαη αηζηφδνμνο, γηαηί εθφζνλ ζεο λα θάλεηο νηθνγέλεηα πξέπεη λα έρεηο αηζηνδνμία. 

Άκα είζαη απαηζηφδνμνο είζαη κίδεξνο θαη ρακεινθηεξνπγίδεηο. Πξέπεη λα πεηάο 

ςειά γηα λα δεηο πνπ ζα παο..πνπ ζα θηάζεηο. 
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ΜΔΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σν ππνθείκελν 3 είλαη απφθνηηνο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(ΒΠΏΛ κε θαηεχζπλζε κεραληθνχ), ζχκθσλα κε ηελ ζπλέληεπμε ηνπ 

κέλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή φιε ηνπ ηελ δσή θαη αζρνιείηαη κε ηα 

αγξνηηθά απφ πνιχ κηθξή ειηθία, αθνινπζψληαο ην επάγγεικα ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, παξφιν πνπ ήζειε λα αζρνιεζεί κε ηελ κεραληθή θαη 

ηειηθά δελ ην έθαλε. 

 Παξά ην γεγνλφο φηη δελ αζρνιήζεθε κε ην επάγγεικα πνπ ήζειε, 

ζεσξεί φηη ε ελαζρφιεζε κε ηα αγξνηηθά ήηαλ ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ, 

ελψ δελ έρεη παξάπνλα απφ ηελ δσή ζην ρσξηφ θαη ηελ εξγαζία ηνπ. 

Γηα απηφλ ν πξσηνγελήο ηνκέαο είλαη ε ζεκαληηθφηεξε νηθνλνκηθή 

πεγή ηεο ρψξαο θαη ρσξίο απηφλ ζα θαηέξξεε ε νηθνλνκία ηεο 

Βιιάδαο. Βπσθειείηαη απφ επηδνηνχκελν πξφγξακκα ηνπ θξάηνπο, 

αιιά ληψζεη αδηθεκέλνο, δηφηη ζεσξεί πσο ην θξάηνο φρη κφλν δελ δίλεη 

αξθεηά ρξήκαηα ζε απηνχο πνπ ηα έρνπλ αλάγθε αιιά δελ δίλεη θαη 

θίλεηξα εξγαζίαο.  

 ε εξψηεζε γηα ην κέιινλ ηνπ θαη αλ είλαη αηζηφδνμνο γηα απηφ ην 

ππνθείκελν αλαθέξεηαη ζε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο παξαιείπνληαο ην 

εξγαζηαθφ θνκκάηη. Ώπφ ηελ απάληεζε ηνπ πξνθχπηεη φηη ην 

ππνθείκελν ληψζεη φηη ε εξγαζία ηνπ πεγαίλεη θαιά εθφζνλ δελ 

αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα πέξα απφ ηελ ρακειή ακνηβή πνπ 

δέρεηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ην θξάηνο σο θχξην 

ππεχζπλν γηα απηά ηα πξνβιήκαηα. Έηζη κφλε ηνπ έγλνηα γηα ην 

κέιινλ είλαη ε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο ζεσξψληαο σο βαζηθφ 

πξναπαηηνχκελν ηεο ηελ αηζηνδνμία, κε ιακβάλνληαο ππφςε 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα.  

 Σν ππνθείκελν ινηπφλ, έρεη κία ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θιεξνλνκεκέλε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ηελ 

νπνία θαη φπσο θαίλεηαη, κέζα απφ ηελ ζπλέληεπμε δελ ζέιεη λα 

κεηαβάιιεη. εκαληηθφ είλαη βέβαηα φηη ζα ήηαλ πξφζπκνο λα 

ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αγξνηηθφ θιάδν κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ αχμεζε εζφδσλ, φκσο ιφγσ ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο είλαη θαλεξά επεξεαζκέλνο απφ 

θνηλσληθά ζηεξεφηππα
26

,ηα νπνία δηαθαίλνληαη  εληνλφηεξα ζε δχν 

ζεκεία ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ (Παπαζηάκνο,.:2008, ζει.225). Πξψηνλ, 

ρξεζηκνπνηεί ην Κξάηνο σο απνδηνπνκπαίν ηξάγν
27

. 

(Παπαζηάκνο,.:2008, ζει.227). Θεσξεί ην Κξάηνο ππεχζπλν φρη κφλν 

γηα ηελ δηθή ηνπ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αιιά θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ ππφινηπσλ λέσλ. χκθσλα κε ην ππνθείκελν ην 

Κξάηνο είλαη ππεχζπλν λα δψζεη εξγαζία ζηνπο λένπο θαη φρη 

ρξήκαηα, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαη φρη ιχζεηο. Ώδπλαηεί 

δειαδή λα αληηιεθζεί φηη ην πξφβιεκα αθνξά ην ίδην ην άηνκν θαη ην 
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πσο δηαρεηξίδεηαη ηα ρξήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπ δίλνληαη θαη 

ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ Κξάηνπο, πάλσ ζην νπνίν ζεσξεί φηη δελ έρεη 

θακία δχλακε, γηαηί δελ ην γλσξίδεη, γηαηί είλαη θάηη «απφκαθξν» γηα 

ηνλ ίδην. 

 Αεχηεξνλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ άπνςε ηνπ γηα ηελ ζέζε ηεο 

γπλαίθαο ζηελ εξγαζία . ε εξψηεζε ηνπ γηα ην αλ ην ειιεληθφ θξάηνο 

εληζρχεη ή απνηξέπεη ηελ εχξεζε εξγαζίαο ζηνπο λένπο (19
ε
 εξψηεζε) 

απαληά φηη «… Οη λένη κπνξνύλ εδώ λα αλνίμνπλ έλα καγαδί κε ξνύρα, 

θαθεηέξηεο. Οη θνπειηέο κε λύρηα θαη καιιηά…»  Παξαηεξνχκε εδψ φηη 

θαίλεηαη έλαο δηαρσξηζκφο ησλ λέσλ αλδξψλ απφ ηηο λέεο γπλαίθεο, 

αξρηθά φζσλ αθνξά ην ιεμηιφγην ηνπ θαη θαηά δεχηεξνλ ζην φηη 

ππάξρνπλ «γπλαηθείεο» θαη «αληξηθέο» εξγαζίεο. Φαίλεηαη δειαδή ην 

ππνθείκελν ππνζπλείδεηα λα ζεσξεί φηη κηα γπλαίθα δελ είλαη ηθαλή 

λα έρεη πνιιέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο, ζε αληίζεζε κε έλαλ άληξα, 

νχηε κπνξεί λα εξγάδεηαη ζε ρψξν κε αξθεηφ θφζκν θαη εηδηθφηεξα ζε 

ρψξν πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζειθχεη άληξεο. Έηζη ε θαηαιιειφηεξε 

εξγαζία γηα κία γπλαηθά είλαη απηή πνπ αθνξά θαζαξά άηνκα ηνπ 

γπλαηθείνπ θχινπ θαη κπνξεί λα δηεμαρζεί αθφκα θαη απφ ην ζπίηη. 

 Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη φηη ην ππνθείκελν παξνπζηάδεη κηα 

ζπκπεξηθνξά ζρεηηθήο απνζηέξεζεο, ληψζεη δειαδή φηη ζηεξείηαη θάηη 

πνπ ηνπ αμίδεη θαη δηθαησκαηηθά ηνπ αλαινγεί (Παπαζηάκνο,.2008, 

ζει.244). Δ απνζηέξεζε απηή είλαη ζρεηηθή γηαηί πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ζχγθξηζε κε άιινπο λένπο ή αγξφηεο πνπ ιακβάλνπλ κεγαιχηεξε 

θξαηηθή βνήζεηα απφ απηφλ θαη ε βνήζεηα απηή δελ ηνπο αμίδεη, γηαηί 

δελ εξγάδνληαη αξθεηά φπσο απηφο. 

 

 

_________________________________ 

26
Σα ζηεξεφηππα νξίδνληαη σο πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ ηα άηνκα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, θαη απνηεινχλ γλσζηηθέο δνκέο ή αλαπαξαζηάζεηο πνπ απνζεθεχνληαη ζηελ 

κλήκε θαη θαηφπηλ αλαζχξνληαη γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηηο απνθξίζεηο ησλ αηφκσλ πξνο ηα κέιε ησλ 

ζηεξενηππεκέλσλ νκάδσλ ή σο ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη θνηλέο πεπνηζήζεηο γηα ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο νκάδαο αηφκσλ.  
 
27

Θεσξία απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ : πξνθαηάιεςε απέλαληη ζε κηα θνηλσληθή νκάδα σο απνηέιεζκα 

επηζεηηθφηεηαο ε νπνία δελ κπνξεί λα ζηξαθεί ελαληίνλ ηεο πξαγκαηηθήο πεγήο πνπ επέθεξε θάπνηα 

καηαίσζε ζην άηνκν θαη, κέζσ ηεο κεηάζεζεο, ζηξέθεηαη ελαληίνλ θάπνηαο αδχλακεο κεηνλνηηθήο 

νκάδαο πνπ ιεηηνπξγεί σο απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο, Παπαζηάκνο,. Βηζαγσγή ζηελ θνηλσληθή 

ςπρνινγία, (2008), Βθδφζεηο  Πεδίν. Ώζήλα, ζει.227. 
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4.4.Κωδικοποίηζη ζςνένηεςξηρ 4  

ΤΠΟΚ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 4 

(3-4) Δπαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε δηαθνξεηηθή ηνπ πεδίνπ ζπνπδώλ  

Έρσ ζπνπδάζεη ζε ΕΒΚ ζην Δξάθιεην Σερληθφο Βθαξκνγψλ Εαηξηθήο 

Πιεξνθνξηθήο…είκαη άλεξγε 10 ρξφληα. Βίρα εξγαζηεί σο security θαη ζε παηδφηνπν 

ζην Δξάθιεην. Βθεί ήκνπλ ζηε θχιαμε παηδηψλ αιιά ήκνπλ αλαζθάιηζηε. 

(7-12) Πξόζιεςε Πξαγκαηηθόηεηαο  

Έρσ γελλεζεί ζε ρσξηφ θαη ε κεηάβαζε κνπ δελ ήηαλ δχζθνιε θαη άγλσζηε. ίγνπξα 

νη ξπζκνί ηεο πφιεο είλαη δηαθνξεηηθνί γηα λα δηαζθεδάζεηο ή γηα λα δνπιέςεη, αιιά 

νη ξπζκνί ηνπ ρσξηνχ είλαη πνιχ θαιχηεξνη. Βίλαη ζηηγκέο πνπ ληψζεηο εγθισβηζκέλε 

γηαηί δελ έρεηο επηινγέο εμφδνπ αιιά ζε γεληθέο γξακκέο είκαη ραξνχκελε. Σψξα πηα 

κε ηα παηδηά θαη ηελ νηθνγέλεηα δελ ζα πήγαηλα ζε πφιε…..Τπάξρεη πξφνδνο θαη έρεη 

θαη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Αειαδή βγάδεηο πνιιά ρξήκαηα αλ έρεηο πεξηνπζία, έρεηο 

επέιηθην σξάξην θαη θαλέλαλ πάλσ απφ ην θεθάιη ζνπ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη ηα 

αξλεηηθά, φπσο ε θνχξαζε νη επζχλεο θαη ν άληξαο κνπ πνπ αζρνιείηαη πνιχ  

παξαπάλσ απφ εκέλα δελ βιέπεη πνιχ ηα παηδηά καο θαη ηα παηδηά ηνλ αλαδεηνχλ 

θπζηθά….Δ κεγαιχηεξε δπζθνιία ήηαλ φηη δελ νδεγάσ. Έλησζα θαη αθφκε ληψζσ 

εγθισβηζκέλε θαη ήκνπλ κφλε ζην μεθίλεκα, γηαηί ν άληξαο κνπ έθεπγε ιφγσ 

επαγγέικαηνο. Ώζρνιείηαη θαη κε ην εκπφξην ηπξνθνκηθψλ θαη ηαμηδεχεη ζε φιε ηελ 

Βιιάδα θαη ηδηαίηεξα ζην Άγην ξνο.  

(13) Ο αγξνηηθόο ηνκέαο σο ιύζε ζηελ αλεξγία 

Ήηαλ αλαγθαηφηεηα ιφγσ αλεξγίαο, αθνχ βγάδεηο πην πνιιά ιεθηά ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα. 

(14) Δλαιιαθηηθή πεγή εηζνδήκαηνο/ κειινληηθή ζθέςε 

….είκαη ηθαλνπνηεκέλε, αιιά δελ ζα ζπλερίζσ λα είκαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Βλλνείηαη πσο πξνηηκψ λα βξσ θάηη πάλσ ζηελ εηδηθφηεηα κνπ. θέθηνκαη λα 

κεγαιψζνπλ πξψηα ηα παηδηά θαη κεηά ζα ήζεια λα βξσ δνπιεηά ζε θαξκαθείν, ζην 

θέληξν πγείαο, γηαηξνχο ηδηψηεο εδψ ζηα γχξσ ρσξηά σο γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. 

Αελ μέξσ βέβαηα αλ ζπκθσλήζεη ν άληξαο κνπ! (memo: ρακνγειώληαο, ν ξόινο ηνπ 

άληξα ζε αγξνηηθή πεξηνρή) 

(15-17) Αληίιεςε γηα ηνπο λένπο αγξόηεο  
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...Σν ζεηηθφ είλαη πσο απηά ηα ρξήκαηα καο βνήζεζαλ λα θιείζνπκε παξάζπξα, αιιά 

θαη πάιη ρσξίο θαιή δηαρείξηζε πάιη δελ ζα καο έθηαλαλ. Πηζηεχσ πσο απηφ πνπ 

πξέπεη λα αιιάμεη ζηα πξνγξάκκαηα είλαη λα δίλνληαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ καο ζηνλ αγξνηηθφ θαη θηελνηξνθηθφ ηνκέα, αιιά θαη ζην ζπίηη 

καο. Αειαδή ην θξάηνο λα δίλεη παξαπάλσ ρξήκαηα ζε λέα παηδηά πνπ απνθαζίδνπλ 

λα κείλνπλ ζην ρσξηφ θαη λα θάλνπλ εθεί ηελ νηθνγέλεηα ηνπο….Με ηελ θξίζε 

απμήζεθαλ νη αλάγθεο καο, απμήζεθαλ νη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ γηα ηα δψα θαη ηηο 

ειηέο, γηα ηα εκβφιηα ζηα πξφβαηα θαη κεηψζεθε ε ηηκή πνπ ηα δίλακε. Πηζηεχσ φηη 

έρεη απνδπλακσζεί ν θιάδνο γηαηί δελ ππάξρνπλ θίλεηξα λα δήζνπλ νη λένη….Οη λένη 

επεηδή ζηηο πφιεηο δελ δίλνπλ επαξθή κηζζφ θαη ε γε είλαη έλαο ζίγνπξνο παξάγνληαο 

νηθνλνκίαο γπξίδνπλ ζηα ρσξηφ απφ αλάγθε.  

(18) Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο  

….πξέπεη λα θάλνπκε απνηακίεπζε γηα λα αγνξάζνπκε εθηάζεηο γεο γηα θαιιηέξγεηα 

ειηάο θαη γηα λα απμήζνπκε ηελ πεξηνπζία καο. Ώπηφ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε θαη 

ελεκεξσλφκαζηε ζπλερψο απφ ηελ έλσζε Μνλνθαηζίνπ. 

(19) Μεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα δξάζεηο ελίζρπζεο από ην Κξάηνο 

Σν θξάηνο απνηξέπεη ηνπο λένπο γηαηί δελ δίλεη θίλεηξα….Σα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα 

δνζνχλ είλαη έλα θνηλσληθφ επίδνκα απφ ην θξάηνο ζε λέεο νηθνγέλεηεο ζηα ρσξηά. 

(21) Πνηνη είλαη νη λένη αγξόηεο  

Οη γλσζηνί καο επηιέγνπλ ην ρσξηφ γηα κηα ήκεξε δσή, έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ θαη 

είλαη θχξηνη ηνπ εαπηνχ ηνπο. Αελ δνπιεχνπλ πάλσ απφ 8 ψξεο φπσο θάλνπλ πνιινί 

ζηηο πφιεηο θαη ηνπο βιέπεηο ζαλ ηνπο ηξειακέλνπο. 

(22-23) πκβνπιέο 

Γηα κία γπλαίθα δελ ππάξρνπλ πξννπηηθέο, γηαηί είλαη ζθιεξή ε δνπιεηά θαη γηα 

γπλαίθεο δελ δίλνληαη θίλεηξα….Γηα λα πεηχρεη θάπνηνο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πξέπεη 

λα έρεη ήδε ρσξάθηα γηα λα ηα αμηνπνηήζεη θαη λα κελ μεθηλήζεη απφ ην κεδέλ. 

ΐέβαηα ρξεηάδεηαη θαη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο. Γηα λα αζρνιεζείο πξέπεη λα θάλεηο 

ζπλδπαζκφ θιάδσλ, δειαδή ειηέο θαη θηελνηξνθία. πσο θάλνπκε εκείο θαη 

παξάιιεια πνπιάκε θαη ηπξηά. Ώλ κία γπλαίθα ήζειε λα κείλεη ζην ρσξηφ ζα ηελ 

ζπκβνχιεπα λα βξεη θαη άιιεο γπλαίθεο λα θάλνπλ έλα ζχιινγν γπλαηθψλ γηα λα 

παξάγνπλ καξκειάδεο, μηλφρνληξν, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, ειηέο, ηνπξζί. Ώλ ηα 

πνπιάλε φια απηά ζε Βιιάδα θαη εμσηεξηθφ ζα πινπηίζνπλ!!  (memo: έθθξαζε 

εκπεηξίαο, γλώζεο θαη ζέιεζεο λα ην θάλεη ε ίδηα) 
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(24) Πίζηε γηα ην κέιινλ 

Βίκαη αηζηφδνμε γηαηί έρσ παηδηά λα κεγαιψζσ θαη ε ειπίδα πεζαίλεη πάληα 

ηειεπηαία!  

 

ΜΔΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σν ππνθείκελν 4 έρεη νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε 

ζπνπδέο ζε ΕΒΚ (Σερληθφο εθαξκνγψλ ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο), 

αλαθέξεη φηη είλαη άλεξγε ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, αιιά φηη 

αζρνιείηαη κε νηθηαθέο θαη αγξνηηθέο εξγαζίεο. Βίλαη παληξεκέλε κε 

δπν παηδηά θαη αθνινχζεζε ηελ αγξνηηθή δσή φρη κφλν ζαλ 

αλαγθαηφηεηα ιφγσ ηνπ φηη είλαη ε εξγαζία ηνπ άληξα ηεο, αιιά θαη 

γηαηί ε ίδηα πξνέξρεηαη απφ αγξνηηθή νηθνγέλεηα. ΐιέπνπκε κηα αξρηθή 

αληίθαζε ζην ζέκα αλεξγίαο θαη εξγαζίαο, γηαηί σο κεηέξα θαη σο 

ζχδπγνο έρεη εληνλφηεξν ην αίζζεκα ηνπ φηη πξνθέξεη-βνεζάεη ζηελ 

νηθνγέλεηα παξά φηη εξγάδεηαη αλεμάξηεηα ζε δνπιεηά. 

 Φαίλεηαη επραξηζηεκέλε απφ ηηο αγξνηηθέο δνπιεηέο, αθνχ βγάδεη 

πνιιά ρξήκαηα ρσξίο λα ππάξρεη αθεληηθφ, ρσξίο λα έρεηο 

ζπγθεθξηκέλν σξάξην θαη θφξην εξγαζίαο. Νηψζεη βέβαηα 

εγθισβηζκέλε γηαηί δελ έρεη δίπισκα νδήγεζεο θαη πξέπεη λα 

εμαξηηέηαη απφ ηνλ άληξα ηεο, ν νπνίνο ιείπεη ζπρλά ιφγσ ηεο 

δνπιεηάο. Παξά ηελ επραξίζηεζε πνπ δέρεηαη απφ ηελ εξγαζία ηεο δελ 

ζα ήζειε λα ζπλερίζεη λα αζρνιείηαη κε ηα αγξνηηθά, αιιά ζα ήζειε λα 

αζρνιεζεί κε θάηη ζρεηηθφ κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ ζπνχδαζε, αλ φκσο 

ζπκθσλήζεη θαη ν άληξαο ηεο, φπσο αλαθέξεη. ΐιέπνπκε εδψ κηα 

ππνηαγή ζηνλ άληξα ηεο, ηνλ νπνίν αθήλεη ππνζπλείδεηα λα νξίδεη ην 

εξγαζηαθφ ηεο κέιινλ
28

. Ώπηφ νθείιεηαη ζηα ζηεξεφηππα πνπ 

δηακνξθψλνληαη αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζηα νπνία νη 

άλζξσπνη δηακνξθψλνπλ ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο κέζα απφ ηηο 

επηδξάζεηο πνπ δέρνληαη. Έηζη ην ππνθείκελν κεγαιψλνληαο κέζα ζε 

κία παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα ζεσξεί «θπζηνινγηθφ» ν ζχδπγνο ηεο λα 

δπζαξεζηεζεί θαη λα είλαη αξλεηηθφο κε ηηο επηινγέο ηεο, νη νπνίεο 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε φρη κφλν κε απηφλ αιιά θαη κε ην 

νηθνγελεηαθφ (αγξνηηθφ) πξφηππν πνπ κεγάισζε.   

 Σν ππνθείκελν βξίζθεηαη ζε πξφγξακκα επηδνηήζεσλ θαη ζεσξεί πσο 

ηα  ρξήκαηα πνπ ιακβάλεη βνεζνχλ ζηελ δνπιεηά ηνπο, φκσο ζα ήζειε 

ην Κξάηνο λα παξέρεη ζε λένπο γνλείο θαη γεληθφηεξα ζηηο νηθνγέλεηεο 

πνπ δνπλ ζηελ επαξρία ρξήκαηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπεμέξρνληαη νηθνλνκηθά. Φαίλεηαη φηη ζαλ γπλαίθα έρεη αλαιάβεη 

πεξηζζφηεξεο ξφινπο απφ φζνπο κπνξεί λα αληαπεμέιζεη, κε 

απνηέιεζκα λα ληψζεη φηη δελ ακείβεηαη θαηάιιεια γηα ηνλ θφπν ηεο. 
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Θεσξεί ινηπφλ φηη ην Κξάηνο ζα πξέπεη λα ηελ αληακείςεη κέζσ 

επηδνκάησλ θαζψο κφλε ηεο δελ κπνξεί λα βξεη κία ιχζε. ΐέβαηα 

ζεκαληηθφ είλαη φηη γλσξίδεη πσο φηη κε ηηο επηδνηήζεηο ζα απμήζνπλ 

ηελ παξαγσγή ηνπο (απνηακίεπζε-ελεκέξσζε-επηκφξθσζε) ψζηε λα 

απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο, αιιά απηή ε αχμεζε εζφδσλ πηζαλψλ λα κελ 

κπνξεί λα θαιχςεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ πνπ ηελ δηαθαηέρεη. 

 Σέινο, ην ππνθείκελν έρεη αληίιεςε ηεο ππνδεέζηεξεο ζέζεο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία αθνχ γλσξίδεη φηη ζηηο γπλαίθεο δελ δίλνληαη 

θίλεηξα εξγαζίαο (εηδηθφηεξα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα) θαη ρξεηάδεηαη λα 

εξγαζηνχλ δηπιάζηα γηα λα επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο. κσο παξά ηελ 

αληίιεςε ηεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ 

ρξεζηκνπνηεί έλα ιαλζάλσλ ιεμηιφγην (λένο/ γπλαίθα) γηα λα καο 

επηβεβαηψζεη ηα δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα πνπ επηιέγνπλ ηα δχν θχια 

(19
ε
 εξψηεζε).  

 Παξαηεξνχκε φηη λαη κελ πξνζπαζεί λα μεθχγεη απφ ηελ θνηλσληθή ηεο 

ηάμε δειψλνληαο ηελ δπζαξέζθεηα ηεο θαη παξάιιεια πξνζπαζεί λα 

εξγαζζεί θαη λα αληακεηθηεί αλάινγα, αιιά ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα 

κέζα ζηα νπνία έρεη κεγαιψζεη θαη έρεη δηακνξθψζεη ηελ δσή ηεο 

θαίλεηαη φηη είλαη δχζθνιφ λα απνβιεζνχλ (λένο/ γπλαίθα, 

άληξεο=επηρεηξεκαηίεο, απηφλνκνη, γπλαίθεο= εξγαζία απφ ηελ ζπίηη, 

εξγαζία πνπ αθνξά εμσηεξηθή εκθάληζε, κε δπλαηφηεηα εμέιημεο, 

πξέπεη λα πάξνπλ άδεηα απφ άληξα).      

 

 

 

___________________________ 

28
Χο ζχζηεκα θπξηαξρίαο, ε παηξηαξρία έρεη ηα κέζα γηα ηελ επηβνιή ησλ αλδξψλ, δηαηεξείηαη θαη 

αλαπαξάγεηαη ζηηο εηεξφθπιεο ζρέζεηο, ζην γάκν θαη ζηελ νηθνγέλεηα.  Δ θπξηφηεξε εμήγεζε πνπ 

δφζεθε γηα ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο νη γπλαίθεο απνδέρνληαη ή ππνρσξνχλ ζηελ αλδξηθή εμνπζία 

αθνξά ηελ θνηλσληθνπνίεζε. Οη γπλαίθεο απφ κηθξή ειηθία, φπσο θαη νη άλδξεο, καζαίλνπλ λα 

απνδέρνληαη θαη λα ελζηεξλίδνληαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο θνηλσληθνχο ξφινπο κε βάζε ην θχιν. 

Βηδηθφηεξα, φπσο αλαθέξεη ε θπξία Ώζαλαζία Μηραινπνχινπ (χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο-

Θεξαπεχηξηα Γεχγνπο) ζε κηα θιεηζηή θνηλσλία νη γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη σο ππνθείκελα 

αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο θαη αλάιεςεο ηεο απνθιεηζηηθήο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ ηνπο. (Kantzara, V. 

“Patriarchy”, Fitzpatrick T., International Encyclopedia of Social Policy, London: Routledge, 2006) 
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4.5.Κωδικοποίηζη ζςνένηεςξηρ 5  

ΤΠΟΚ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 5 

(3-4) Έιιεηςε κόξθσζεο θαη αγξνηηθόο θιάδνο 

Έρσ ηειεηψζεη κφλν ην δεκνηηθφ….δνπιεχσ ζηα αγξνηηθά, ζε ζεξκνθήπηα. ΐάδσ 

ληνκάηεο, αγγνχξηα θαη πεπφληα. Ναη, είκαη αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΟΓΏ. 

(7) Πξόζιεςε Πξαγκαηηθόηεηαο 

Έηζη έκαζα απφ παηδί, ήηαλ επηινγή κνπ θαη ληψζσ εγθισβηζκέλνο γηαηί είκαη φιε 

κέξα ζηα ζεξκνθήπηα ζηε δέζηε θαη δελ βγάδσ ρξήκαηα. Ναη θπζηθά θαη αλ έβξηζθα 

θαιή δνπιεηά γηα λα κπνξψ λα δήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ ζα πήγαηλα ζηε πφιε. 

(9) Κνκκαηηθή ηνπνζέηεζε  

Νέα Αεκνθξαηία ςεθίδσ θαη ςήθηζα ζηηο εθινγέο.(memo: άγλνηα ηνπ όξνπ « άθξα 

δεμηά» θαη «άθξα αξηζηεξά», ιόγσ κε επαξθώλ γλώζεσλ). 

(11-13)  Αληίιεςε γηα ηνλ αγξνηηθό ηνκέα 

Αελ ππάξρεη πξφνδνο. Ίζα ίζα βγάδσ έλα κεξνθάκαην γηα λα ζπληεξήζσ ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ. Σν θάλσ κφλν γηα έλα εηζφδεκα. Θεηηθά δελ ππάξρνπλ, κφλν 

θνχξαζε, αθξηβά θάξκαθα θαη θαθέο ζπλζήθεο γηαηί νη νπζίεο πνπ ςεθάδνπκε ηηο 

θαιιηέξγεηεο είλαη θαξθηλνγφλεο… παλάθξηβα θάξκαθα… Ήηαλ αλαγθαηφηεηα ιφγσ 

ελαζρφιεζεο ησλ γνληψλ κνπ. (memo: Ο αγξνηηθόο ηνκέαο σο θιεξνλνκηθή 

ελαζρόιεζε) 

 (14-15) Απνθνπή θαη ελαιιαθηηθή ιύζε  

Αελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο θαη ζθέθηνκαη λα ςάμσ θαη θάηη άιιν γηαηί δελ θηάλνπλ ηα 

ιεθηά. Θέισ λα αιιάμσ γεληθά δνπιεηά λα κελ είκαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, γηα 

παξάδεηγκα νδεγφο γηα παξαδφζεηο, κεηαθνξέο ή ληειίβεξη. 

Ώπηά ππάξρνπλ εδψ….ήκνπλ ζε πξφγξακκα λέσλ αγξνηψλ απφ ην 2005-2015 θαη 

πήξα 21.000 επξψ, αιιά δελ κε βνήζεζε….Πξέπεη λα γίλεη δίθαηε θαηαλνκή 

ρξεκάησλ φπσο ζηελ θηελνηξνθία πνπ δίλνπλ θαιά ιεθηά. 

(16-17) Αληίιεςε γηα ηνπο λένπο αγξόηεο 

 Οη αγξφηεο είκαζηε ηειεησκέλνη, γηαηί δελ παίξλνπλ ηίπνηα, νχηε εξγαιεία, δελ καο 

επηδνηνχλ ζσζηά….Ο αγξνηηθφο ηνκέαο έρεη θαηαξξεχζεη, δελ αμίδεη λα γίλεηο 

αγξφηεο γηαηί ζηα δεηάλε φια πίζσ.  
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(18) Αίζζεζε απόγλσζεο 

ΐξίζθνκαη ζε αδηέμνδν…ζθέθηνκαη λα μεθηλήζσ θη άιιε δνπιεηά. Δ εθνξία κε έρεη 

ηειεηψζεη θαη γηα επηκφξθσζε ν ζπλεηαηξηζκφο δελ βνεζάεη φζν πξέπεη. Γηα λα κπεηο 

πξέπεη λα είζαη κέηνρνο ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ θαη ε κεηνρή είλαη πάλσ απφ 1000 επξψ. 

(19) Αλύπαξθηε ε ζέζε ηνπ Κξάηνπο 

Σν ειιεληθφ θξάηνο απνηξέπεη ηνπο λένπο γηαηί δελ πξνζέρνπλ ηνλ αγξφηε. Σν 

ΒΦΚΏ έρεη αλέβεη ζην ηαβάλη, δελ κπνξψ λα ην πιεξψλσ θαη λα πεηλάλε ηα παηδηά 

κνπ θαη ην ρξσζηάσ…Πξέπεη λα κεησζνχλ νη θφξνη θαη ηα ιηπάζκαηα γηαηί είλαη 

παλάθξηβα. Οη αγξφηεο πξέπεη λα επηδνηεζνχλ γηα ηηο δεκηέο πνπ έρνπλ θάζε ρξφλν 

ζηε παξαγσγή ηνπο. Αελ πξέπεη λα θάλνπκε εηζαγσγέο πξντφληα πνπ παξάγνπκε. 

(21) Πνηνη είλαη νη λένη αγξόηεο 

 Σν θάλνπλ αλαγθαζηηθά φινη..δελ ηνπο αξέζεη ν αγξνηηθφο ηνκέαο, αλαγθαζηηθά 

θάζνληαη !! Αελ ππάξρνπλ άιιεο δνπιεηέο εδψ λα βγάιεηο ρξήκαηα. 

(22-23) πκβνπιέο  

Να κελ αζρνιεζνχλ θαζφινπ!!! Βηδηθά αλ έρεηο ζηφκαηα λα ζξέςεηο….Γηα λα πεηχρεη 

έλαο λένο εδψ πξέπεη λα ππάξρεη ζπλδπαζκφο ιίγν απ’φια …ειηέο θαη ζεξκνθήπηα 

γηα παξάδεηγκα. Ώιιά ην λα κείλεηο ζην ρσξηφ είλαη θαηάξα.!!! (memo: αίζζεζε 

απνγνήηεπζεο θαη απόγλσζεο) 

(24) Καλέλαο ζηόρνο γηα ην κέιινλ 

Βίκαη απαηζηφδνμνο, γηαηί δελ μέξνπκε ηη ζα γίλνπκε. Ώγρψλνκαη γηα ην κέιινλ ησλ 

παηδηψλ κνπ. Έρσ ζθεθηεί πνιιέο θνξέο λα θχγσ εμσηεξηθφ ! Να ηα παξαηήζσ φια! 

(memo: απνγνήηεπζε) 

ΜΔΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σν ππνθείκελν 5 είλαη παληξεκέλνο κε δχν παηδηά, δελ 

έρεη  νινθιεξψζεη ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε (low skilled) θαη αζρνιείηαη 

κε ηα αγξνηηθά απφ αλάγθε, αθνχ δηέζεηε ηελ αγξνηηθή πεξηνπζία απφ 

ηνπο γνλείο ηνπ θαη ήηαλ ην κφλν πνπ κπνξνχζε λα αζρνιεζεί 

εξγαζηαθά. Νηψζεη εγθισβηζκέλνο, δηφηη ε δσή ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αγξνηηθέο εξγαζίεο ρσξίο λα ακείβεηαη ηθαλνπνηεηηθά απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ, ελψ αλαθέξεη φηη αλ κπνξνχζε λα βξεη δνπιεηά κε θαιχηεξεο 

απνιαβέο ζα κεηαθφκηδε ζηελ πφιε. 



ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ                                                      

ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ                                

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ               

«ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΤΣΔΜΏ ΚΏΕ ΑΔΜΟΕΒ ΠΟΛΕΣΕΚΒ» 

 

80 
 

 Παιαηφηεξα σθεινχληαλ απφ θξαηηθφ πξφγξακκα επηδνηήζεσλ, αιιά 

ηα ρξήκαηα πνπ είρε πάξεη δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αγξνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ, παξνπζηάδνληαο κηα δπζαξέζθεηα απέλαληη 

ζηνλ ηξφπν πνπ ην Κξάηνο επηδνηεί θαη θνξνινγεί ηνπο αγξφηεο. Παξά 

ην ρακειφ κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν γλσξίδεη φηη ε επηκφξθσζε πάλσ ζε 

αγξνηηθά ζέκαηα ζα βνεζνχζε ηελ παξαγσγή ηνπ, αιιά δελ δηαζέηεη 

ην θαηάιιειν νηθνλνκηθφ θεθάιαην γηα λα ην επηηχρεη. Ώλαθέξεη φηη 

ηα αγξνηηθά έμνδα είλαη αξθεηά θαη δελ κπνξνχλ λα θαιπθηνχλ ιφγσ 

ησλ ρακειψλ ηηκψλ πψιεζεο ηεο παξαγσγήο, πνπ νθείινληαη 

ζχκθσλα κε απηφλ ζηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ. Ώθφκε, δελ πξνηείλεη 

ζηνπο λένπο λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, αλ δελ δηαζέηνπλ 

ήδε αγξνηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θεθάιαην.  

 Σν ππνθείκελν παξαηεξνχκε φηη έρεη θιεξνλνκήζεη ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Ώπηφ ηνλ έρεη 

θέξεη ζε κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ νπνία ιφγσ ηνπ 

ρακεινχ κνξθσηηθνχ ηνπ επίπεδνπ δελ κπνξεί λα κεηαβάιιεη. Σν 

κνξθσηηθφ επίπεδν, καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη ην άηνκν, 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

ζηηο αγξνηηθέο δνπιεηέο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε παξαγσγήο θαη 

εζφδσλ. Αειαδή ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ζπζρεηίδεηαη έκκεζα κε 

ηε γιψζζα θαη σο εθ ηνχηνπ κε δπλαηφηεηεο απηφλνκεο θαη 

ππεξπεξηζηαζηαθήο δξάζεο (Berstein:1991,ζει.172). Σν ππνθείκελν 

δελ κπνξεί λα ζπζρεηίζεη ηελ εξγαζία ηνπ κε δεκηνπξγηθέο θαη 

γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο άξα δελ κπνξεί λα ηελ ζπζρεηίζεη θαη κε ηελ 

δεκηνπξγία θέξδνπο. 

 Χο επί ησ πιείζηνλ, ην ππνθείκελν δπζθνιεχεηαη λα νξγαλψζεη κε 

κνξθή ελλνηψλ ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ κε ηελ εξγαζία θαη 

ηελ θνηλσλία, θαη λα ηα εθινγηθεχζεη, ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαδείμεη 

ηα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ηνπ 

θαηάζηαζεο (Ώιεμίνπ Θ.: 2016. ζει. 364). Ώπηφ ην γεγνλφο ηνλ εμσζεί 

ζε κηα «εγθισβηζκέλε» δξάζε θαη ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπ 

αιιά θαη ζην κέιινλ ηνπ. 

4.6.Κωδικοποίηζη ζςνένηεςξηρ 6  

ΤΠΟΚ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 6 

(3)Δγθαηάιεηςε κόξθσζεο ιόγσ εγθπκνζύλεο θαη ζύλδεζε κε ηνλ αγξνηηθό 

ηνκέα 

Έρσ ηειεηψζεη ην ιχθεην θαη πξνζπάζεζα λα ηειεηψζσ ηελ αηζζεηηθή αιιά δελ ηα 

θαηάθεξα γηαηί έκεηλα έγθπνο….γεληθά βνεζάσ ηνλ άληξα κνπ ζηα ζεξκνθήπηα. 

Βίκαη αζθαιηζκέλε ζηνλ ΟΓΏ. 
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 (7-13) Πξόζιεςε Πξαγκαηηθόηεηαο 

Αελ κνπ αξέζεη θαζφινπ, αιιά αλαγθάζηεθα ιόγσ εξγαζίαο ηνπ άληξα κνπ λα 

κείλσ εδψ. Νηψζσ εγθισβηζκέλε λαη, αλ είρακε επθαηξία γηα δνπιεηά ζηελ πφιε ζα 

θεχγακε. Αελ είλαη εχθνια εδψ, αγαλαθηνχκε!! (memo: ν ξόινο ηνπ άληξα)…Αελ 

ππάξρνπλ πιένλ πιενλεθηήκαηα γηαηί δελ βγαίλνπλ ηα έμνδα. Τπάξρεη θνχξαζε, 

εηδηθά ηψξα πνπ είκαη έγθπνο θαη βνεζάσ, νη ζπλζήθεο είλαη αληίμνεο ζε κεγάιεο 

ζεξκνθξαζίεο θαη είκαζηε φιε κέξα κέζα ζηα ρψκαηα. ΐαζηθά δελ ππάξρεη 8σξν …ν 

άληξαο κνπ θάζεηαη απφ ηεο 6 ην πξσί κέρξη ηεο 7-8 ην απφγεπκα….Ήηαλ θάηη 

άγλσζην γηα εκέλα, έπξεπε λα κάζσ απφ ππάιιεινο γξαθείνπ ηα αγξνηηθά. Έπξεπε 

λα κάζσ ηα θπηά, ηα ιηπάζκαηα θαη έθαλα πνιιέο δεκηέο κέρξη λα ηα κάζσ. ήζεια λα 

βνεζήζσ ηνλ άληξα κνπ. (memo: Ζ ελαζρόιεζε σο ζηήξημε ηνπ ζπδύγνπ ηεο) 

(14) Άκεζα κειινληηθά ζρέδηα 

Θέισ αθνχ γελλήζσ θαη πεξάζνπλ νη πξψηνη κήλεο λα πάεη θαη ε θφξε κνπ ε κεγάιε 

δεκνηηθφ θαη ην κσξφ λα ην θξνληίδεη ε κακά κνπ γηα λα πεγαίλσ ζηα ζεξκνθήπηα 

θαη λα βξσ θαη δεχηεξε δνπιεηά, γηαηί δελ είκαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλε….(memo: 

αλαζηελαγκόο θαη παύζε, αίζζεζε αγαλάθηεζεο)…Μαθάξη ε Κξήηε λα ήηαλ 

αλεμάξηεην θξάηνο..κφλν έηζη ζα αλαθάκςεη ε νηθνλνκία ηεο. 

(15-21) Άπνςε γηα ηνπο λένπο αγξόηεο / Ζ δηθή ηεο αιήζεηα γηα ηα πξνγξάκκαηα 

ηνπο λένπο αγξφηεο, κπήθα ην 2016-2020. Ήηαλ 17.000 επξψ θαη πήξα ηα 12.000. 

Μνπ κέλνπλ άιια 5.000 πνπ ζα ηα πάξσ κφιηο ηειεηψζσ ηελ γεσξγηθή ζρνιή ζηνλ 

Ώκπεινχδν. Πήξακε κία αλάζα κε ηα πξψηα ρξήκαηα γηα έλαλ ρξφλν….αιιά κεηά 

θαηάιαβα φηη φια ηα ρξήκαηα πνπ πήξα έπξεπε λα ηα δψζσ πίζσ…ζε ΟΓΏ, 

ΒΦΚΏ…ζνπ δίλνπλ κηα θνξά θαη κεηά ηέινο (memo: κεηαηξνπή «ρξπζήο 

επθαηξίαο» ζε δέζκεπζε).. Πξέπεη ηα πξνγξάκκαηα λα ηα επηδνηνχλ θαη κε θπηφξηα 

θαη θάξκαθα γηα ην μεθίλεκά ζνπ….  

(16-17) Αληίιεςε πεξί ηνπ θιάδνπ 

ια πάλε πξνο ην ρεηξφηεξν. Φπζηθά είλαη απνδπλακσκέλνο θιάδνο. Δ ππφινηπε 

Βιιάδα πάεη πξνο ην θαιχηεξν θαη ε Κξήηε ράιηα. Ο πινπζηφηεξνο θαιιηεξγεηήο 

εδψ είλαη ν θησρφηεξνο ζηελ ΐφξεηα Βιιάδα. Δ θξίζε καο θαηέζηξεςε, εηδηθά εκάο 

πνπ έρνπκε παηδηά, κφλν φζνη είραλ θξαηήζεη ιεθηά επηβηψλνπλ…..ινη ζέινπλ λα 

κπνπλ ζε πξνγξάκκαηα γηα ηα ρξήκαηα ηεο επηδφηεζεο θαη κεηά ζα εμαθαληζηνχλ.  

(18-19) Καλέλαο ζηόρνο γηα ην κέιινλ 
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Κάζε ρξφλν πξνζεπρφκαζηε λα πάεη θαιά ε ρξνληά, αιιά είλαη θάηη 

άγλσζην….Μαθάξη πξαγκαηηθά λα κελ είρα κπεη ζηνπο λένπο αγξφηεο!!! (memo: 

αίζζεζε απνγνήηεπζεο, κεηαληώλεη)  

(21) Πνηνη είλαη νη λένη αγξόηεο 

Αελ ην θάλνπλ απφ επηινγή αιιά απφ αλάγθε. Ώιιά νη πην πνιινί αζρνινχληαη κε 

θηελνηξνθία γηαηί απηνί έρνπλ ηα θαιά ρξήκαηα, δειαδή δίλνπλ γηα έλαλ λέν 

θηελνηξφθν 21.000 επξψ θαη θάζε ρξφλν κφληκε επηδφηεζε αλάινγα κε ηα δψα πνπ 

έρεη 10.000. Σφζα παίξλεη κία γλσζηή κνπ πνπ ν παηέξαο ηεο ηεο έθαλε κεηαβίβαζε 

ηα δψα. Άιιεο δελ έρνπλ δψα θαη δειψλνπλ ςεχηηθα….απιά αγνξάδνπλ ηα 

ζθνπιαξίθηα θαη ζηνλ έιεγρν ηα αιιάδνπλ. 

(22-23) πκβνπιέο 

Να αζρνιεζεί αλ δειψζεη ειηέο θαη δψα θαη αλ ηπρφλ είλαη κφλνο ρσξίο νηθνγέλεηα 

θαη κάζεη ηελ δνπιεηά κε ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε. Να κελ κπεη γηα ηα ιεθηά!! 

(memo: έθθξαζε εκπεηξίαο)….Ώλ δελ ήζειε λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

ζα ηελ ζπκβνχιεπα αλάινγα κε ηελ δήηεζε ίζσο θαθεηέξηα, λχρηα, καιιηά. 

(24) πηζακή πίζηεο γηα ην κέιινλ 

Αελ γλσξίδσ, είκαη ιίγν αηζηφδνμε θαη εχρνκαη λα αλέβνπλ νη ηηκέο θαη λα αλαπηπρζεί 

ε Κξήηε.!! (memo: αίζζεζε αγσλίαο) 

 

ΜΔΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σν ππνθείκελν 6 έρεη νινθιεξψζεη ηηο βαζηθέο ζπνπδέο, είλαη 

παληξεκέλε, έγθπνο θαη έρεη θαη έλα παηδί. Ώζρνιείηαη κε ηηο αγξνηηθέο 

εξγαζίεο αλαγθαζηηθά γηα λα βνεζάεη ηνλ άληξα ηεο θαη επσθειείηαη 

απφ αγξνηηθά επηδφκαηα. εκαληηθφ είλαη φηη δελ γλψξηδε απφ 

αγξνηηθέο εξγαζίεο πξηλ γλσξίζεη ηνλ άληξα ηεο, αθνχ εξγαδφηαλ σο 

ππάιιεινο γξαθείνπ.  

 Βίλαη απνγνεηεπκέλε απφ ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ην Κξάηνο 

ηνπο αγξφηεο θαη απφ ηελ θνξνινγία απέλαληη ζε απηνχο. Βδψ 

βιέπνπκε φηη ην ππνθείκελν ρξεζηκνπνηεί ην Κξάηνο σο 

απνδηνπνκπαίν ηξάγν, θαηαινγίδνληάο ηνπ επζχλεο κφλν γηα ηελ δηθή 

ηεο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Σν ππνθείκελν λαη κελ αλαθέξεη φηη 

ρξεηάδεζαη επηκφξθσζε θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ γηα 

λα εμειίμεηο θαη λα απμήζεηο ηελ παξαγσγή ζνπ, αιιά αδπλαηεί λα 

θαηαλνήζεη ην φηη απηέο νη δξάζεηο είλαη απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηεο 
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επρέξεηαο θαη ζέιεζεο, φπσο θαη θάζε αλζξψπνπ μερσξηζηά, θαη φηη 

δελ κπνξείο λα πεξηκέλεηο απφ ην ίδην ην Κξάηνο λα ζνπ ππνδείμεη πψο 

λα δηαρεηξηζηείο απηά πνπ ζνπ παξέρεη αλ δελ είζαη έηνηκνο απφ κφλνο 

ζνπ λα ην θάλεηο. 

 Σν παξαπάλσ κπνξεί λα απνδεηρζεί απφ ηελ αληίθαζε ζηνλ ίδην ηεο 

ηνλ ιφγν. Αειαδή ελψ θαηεγνξεί εκθαλψο ην Κξάηνο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε έπεηηα αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ πνιινί πνπ 

επηδηψθνπλ λα επσθειεζνχλ απφ θξαηηθά αγξνηηθά επηδφκαηα κφλν 

γηα λα πάξνπλ ηα ρξήκαηα (17
ε
 εξψηεζε), ελψ άιινη παίξλνπλ 

θηελνηξνθηθά επηδφκαηα εμαπαηψληαο ην Κξάηνο κε ηελ ππφδεημε κε 

ππαξθηνχ αξηζκνχ δψσλ (21
ε
 εξψηεζε).   

 εκαληηθφ είλαη φηη παξφιν πνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ 

απαζρφιεζε κε ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο, ζπλερίδεη λα  εξγάδεηαη γηα λα 

βνεζάεη ηνλ άληξα ηεο, ελψ είλαη έγθπνο θαη θαίλεηαη λα βάδεη ηελ 

εξγαζία πάλσ απφ ηελ πγεία ηεο, ρσξίο λα ππνινγίδεη ηηο επηπηψζεηο 

πνπ ζα έρεη ζην παηδί ηεο. χκθσλα κε ηνλ Bourdie (2006), κέζσ ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη ησλ έμεσλ (Habitus), ην ζψκα απνθηά ηερληθέο 

θαη ζηάζεηο πνπ ελζσκαηψλνληαη αζπλείδεηα ζην άηνκν. Μέζσ ηεο 

θνηλσληθήο θχζεο ηεο έμεο ηα άηνκα πηνζεηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηνπ ζψκαηνο πνπ είλαη πνιηηηζκηθά 

πξνζδηνξηζκέλνη (Ώιεμίνπ Θ. :2016, ζει. 166).  

 Σέινο, εθθξάδνληαο αγαλάθηεζε γηα ηνλ αγξνηηθφ θιάδν θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ απφ ην Κξάηνο δελ ζα πξφηεηλε ζε θαλέλαλ λα 

αζρνιεζεί κε απηφλ γηαηί δελ ππάξρεη κέιινλ, εθηφο θαη αλ ήδε 

δηαζέηεη ρξήκαηα θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Βλψ απνηξέπεη θάπνηνλ 

λα ην θάλεη αλ ν ζθνπφο ηνπ είλαη κφλν ην ρξήκαηα.  

 

 

 

___________________________ 

29
«Οη ηερληθέο ηνπ ζψκαηνο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη απφ 

θνηλσλία ζε θνηλσλία καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζψκα ηνπο. Οη ηερληθέο απηέο είλαη πξσηίζησο 

πξντφλ θνηλσληθνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο θαη δεπηεξεχνληνο πξντφλ κίκεζεο ή παξάδνζεο». Αειαδή 

αιιηψο δηαρεηξίδνληαη ην ζψκα ηνπο ηα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηα νπνία απηφ απνηειεί κέζνδνο 

βηνπνξηζκνχ (εξγαηηθά θαη ιατθά ζηξψκαηα =  απνπζία αζζέλεηαο θαη ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα), απφ φηη 

ηα ζηξψκαηα πνπ βιέπνπλ ην ζψκα ηνπο σο απηνζθνπφ (αζηηθά θαη κεζναζηηθά ζηξψκαηα= 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη επεμίαο),  Ώιεμίνπ Θ. Κνηλσληθέο Σάμεηο Κνηλσληθέο Ώληζφηεηεο θαη 

πλζήθεο Γσήο,(2016), εθδφζεηο Παπαδήζε. Ώζήλα, ζει. 166 
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4.7.Κωδικοποίηζη ζςνένηεςξηρ 7  

ΤΠΟΚ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 7 

(3-4) πνπδέο αιιειέλδεηεο κε ηνλ αγξνηηθό θιάδν 

Σψξα ηειεηψλσ ηελ ΏΟΒΒ (Ώλψηαηε ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Βκπνξηθψλ 

Βπηζηεκψλ)…ηαπηφρξνλα φκσο θάλσ θαη θάπνηα ζεκηλάξηα WSPC θαη 

WSET…Βξγάδνκαη ζην θηήκα ηνπ παηέξα κνπ, έρνπκε νηλνπνηείν, κία νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε θαη πξνζπάζεζα λα ζπλδπάζσ ηελ ζρνιή κνπ κε ην θηήκα γηαηί ζέισ λα 

αζρνιεζψ κε ηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ.  

 (5) Μειέηε ηεο εζηθήο γηα ηελ εμέιημε ηνπ ηνκέα 

Δ εζηθή θηινζνθία είλαη έλα ρφκπη εληφο εηζαγσγηθψλ, ε νπνία επέιεμα δηφηη είκαη 

έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο δηαξθψο αλαξσηηέηαη θαη ακθηζβεηεί….Δ εζηθή ζπλάδεη κε 

ην επάγγεικα πνπ έρσ επηιέμεη γηαηί ε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη ε δηνίθεζε ηνπ 

νηλνπνηείνπ έρεη λα θάλεη θαη κε πνηα ζρνιή δηνίθεζεο ζα επηιέμεηο…ππάξρνπλ 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηφζν ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ φζν θαη ζηνλ ηξφπν 

παξαγσγήο. Με βνεζάεη λα δηαιέμσ έλα κνληέιν ην νπνίν ζα είλαη ηαπηφρξνλα 

παξαγσγηθφ, εζηθά ζσζηφ γηα εκέλα, δειαδή απηφ πνπ ζα παξάγεη ην κέγηζην δπλαηφ 

θαιφ θαη ην κέγηζην αξηζκφ αλζξψπσλ, είηε απηνί νη άλζξσπνη είκαζηε εγψ κε ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ,  είηε νη πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο θαη ην επξχηεξν ηνπηθφ ζχλνιν. 

(7) Πξόζιεςε ηεο Πξαγκαηηθόηεηαο 

Νηψζσ ηπρεξφο γηαηί έρσ άκεζε πξφζβαζε ζε αζηηθά θέληξα θαη ήηαλ επηινγή κνπ 

λα κείλσ εδψ…είκαη θνληά ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ην ρσξηφ είλαη 22 ιεπηά απφ ην 

Δξάθιεην. 

(10-13) Ζ αγάπε γηα ην αληηθείκελν θαη ε πξόνδνο 

Ήκνπλ δεπηέξα Λπθείνπ, ην 2013, φπνπ κεηά απφ ζεκηλάξηα νηλνγλσζίαο θαη 

νηλνγεπζίαο απέθηεζα απηνπεπνίζεζε θαη έθαλα παξνπζηάζεηο ζηελ αξρή ζην 

νηλνπνηείν γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θάπνηνπο πειάηεο 

καο….Υαξαθηεξίδσ ηελ πξφνδν κνπ ξαγδαία γηαηί νη δπλαηφηεηεο ελφο παηδηνχ 15 

εηψλ δελ είλαη ίδηεο κε ηψξα. ζα έθαλα γηα ηελ πιάθα ηψξα ηα θάλσ ζνβαξά, 

επαγγεικαηηθά. Οη γλψζεηο κνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηφηε θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα είλαη πσο έρσ νινέλα θαη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη 

ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία…Ήηαλ βεβηαζκέλε επηινγή. Ήηαλ θάηη έηνηκν απφ ηνλ 

παηέξα κνπ θαη κεγάισζα κέζα ζηα γξαθεία, δελ πήγα ζαλ αγθαξία αιιά ην 
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αγάπεζα. (memo: ην παηξηθό πξόηππν θαη ε αλάγθε ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

επηρείξεζεο) 

(14) Πξννπηηθέο αλάπηπμεο  

Βίκαη ηθαλνπνηεκέλνο θπζηθά θαη ζθνπεχσ λα απνθηήζσ πεξαηηέξσ γλψζεηο ζηνλ 

νίλν, δειαδή νηλνγλσζία θάλνληαο ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ γηα λα καδέςσ εκπεηξίεο 

θαη λα έρσ δπκψζεη ηηο ηδέεο κνπ. Βπηδηψθσ λα επηζθεθηψ φζα πεξηζζφηεξα 

νηλνπνηεία κπνξψ. 

(15) Άπνςε γηα ηνπο λένπο αγξόηεο 

Πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ νθέιε ζηηο επηδνηήζεηο, ην ζέκα είλαη φκσο φηη ηα ρξήκαηα 

δελ θπηξψλνπλ ζηα ρξεκαηφδεληξα….έρνπλ θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζνπλ πνιινχο 

κηθξνχο αγξφηεο πνπ δπζηπρψο δελ έρνπλ νχηε δηαπξαγκαηεπηηθά εξγαιεία ζην λα 

εκπνξεπκαηνπνηήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο ή έρνπκε αλζξψπνπο πνπ κπήθαλ ζε απηά 

ηα πξνγξάκκαηα, απιά γηα λα θάλνπλ θάηη πνπ ήηαλ εχθνιν θαη έρνπκε έλα 

παξαγσγηθφ κνληέιν ην νπνίν δπζηπρψο δελ μέξσ θαηά πφζν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. 

Αεκηνπξγνχληαη πνιιά θελά ζηελ αγνξά. Ώξρηθά ην θνξνινγηθφ θελφ ή ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πνπ δάλεηζε γηα λα γίλνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα θαη 

έπεηηα ην παξαγσγηθφ θελφ, αθνχ πνιινί απφ ηνπο λένπο αγξφηεο δελ είλαη 

θαηάιιεινη γηα απηφλ ηνλ ηνκέα αιιά νχηε θαη θαηαξηηζκέλνη. Θα πξφηεηλα λα 

θχγνπλ ηα πξνγξάκκαηα, γηαηί απηφ ην κνληέιν έρεη νδεγήζεη ζε κία παξαθκή ηεο 

αγξνηηθήο θνηλφηεηαο θαη δηαηαξάζζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο. Ώπηφ πνπ ιείπεη απφ ηνλ αγξφηε δελ είλαη ην 60% επηδφηεζε ηεο αγξνηηθήο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά ην λα θηλεζεί ειεχζεξνο, λα επηδηψμεη κφλνο ηνπ ην 

θπλήγη ηνπ θέξδνπο, λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαπξέςεη.  

(16) Άπνςε γηα ηνλ αγξνηηθό ρώξν ζηελ Διιάδα 

Σνλ ζεσξψ σο έλα ρψξν πνπ έρεη κεγάιε πξννπηηθή ηελ νπνία ηείλεη λα πεηάεη απφ 

ην παξάζπξν, γηαηί έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιινί κηθξνί παξαγσγνί, κε απνηέιεζκα 

αζπλέρεηα ζηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη αζπλέπεηα, άξα δηαηάξαμε ηνπ ειιεληθνχ 

πξντφληνο θαη ηαπηφρξνλα δπζθνιεχεη θαη ηνπο αγξφηεο λα βηνπνξίδνληαη απφ απηή  

ηελ δηαδηθαζία.  

(17-19) Άπνςε γηα ην Κξάηνο 

Δ πνιηηεία θάλεη φηη κπνξεί γηα λα δψζεη θίλεηξα, αιιά κε ιάζνο ηξφπν. ζνη 

αζρνινχληαη επηηπρψο, δηαπξέπνπλ…πξέπεη λα αμηνπνηνχκε ηελ ππεξαμία ησλ 

πξντφλησλ καο, Υξεηάδεηαη επηκφξθσζε αιιά θαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ησλ 

παξαγσγψλ…κε ηα κέηξα ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο θαηάθεξε λα δηψμεη 
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αλζξψπνπο απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο. Πνιινί έθπγαλ γηαηί είραλ λα αληαγσληζηνχλ 

πνιινχο. Έηζη ηα παξάηεζαλ ιφγσ ησλ πνιιψλ εμφδσλ θαη αζρνιήζεθαλ κε 

ηνπξηζηηθά. 

(22-23) πκβνπιέο πξνο λένπο αγξόηεο 

Θα  ζπκβνχιεπα λα κελ ην θάλεη γηα ηα ρξήκαηα γηαηί δελ ζα έρεη πξννπηηθή. Πξέπεη 

λα ην ζέιεη αιεζηλά θαη ζέιεη θφπν…έλαο λένο ζα πξέπεη λα έρεη ζέζεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ πξνθαηαβνιηθά…λα πξνζπαζήζεη λα αλαβηψζεη δηαδηθαζίεο νηθνγελεηαθέο. Ο 

λένο ζα πξέπεη λα δεη γηα αξρή ηη είλαη απηφ πνπ δεηάεη ε αγνξά…λα βξεη ηη είλαη 

απηφ ζην νπνίν ππάξρεη δήηεζε. Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη δήηεζε ζε ηπξνθνκηθά 

πξντφληα ..ζην θξαζί .. ζε πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ιάδη. Άιιν επάγγεικα 

είλαη ηα γεσπνληθά, αθνχ δελ ππάξρνπλ θαη αξθεηνί γεσπφλνη ζηελ πεξηνρή θαη 

ειάρηζηνη εμεηδηθεπκέλνη θαη  θαηεξηηζκέλνη. Κάηη αθφκε επηθεξδέο ζα ήηαλ ε 

ηππνπνίεζε…πνπ ζηεξνχκε, αιιά απαηηεί θεθάιαην θαη γλψζε . 

(24) Πίζηε γηα ην κέιινλ 

Βίκαη αξθεηά αηζηφδνμνο γηαηί πηζηεχσ φηη ε πξνζπάζεηα επηβξαβεχεηαη θαη αλ 

πξνζπαζήζεηο πξαγκαηηθά δελ πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ πνιιά πνπ ζα κπνπλ εκπφδην 

ζηελ επηβξάβεπζε. 

 

 ΜΔΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

 Σν ππνθείκελν 7 νινθιεξψλεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(ΏΟΒΒ) ελψ παξάιιεια παξαθνινπζεί επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ην θξαζί θαη ηελ παξαγσγή ηνπ. Μέλεη 

ζηελ επαξρία κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, αιιά πεγαίλεη ζηελ Ώζήλα 

γηα ηηο ζπνπδέο ηνπ. Βίλαη θηιφδνμνο αθνχ ζέιεη λα ζπλδπάζεη 

ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε κε ηηο ζπνπδέο ψζηε λα ηελ εμειίμεη 

ελψ παξάιιεια πξνζπαζεί λα δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ.  

 Βλψ ήηαλ επηινγή ηνπ ε δηακνλή ζηελ επαξρία, ε ελαζρφιεζε κε 

ηνλ νίλν έγηλε γηαηί ππήξρε ήδε ε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. 

εκαληηθφ είλαη φηη δελ είρε θάπνηα εξγαζηαθή αλάκεημε ζηελ 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε απφ κηθξή ειηθία, αιιά είρε επθαηξίεο 

γλσξηκίαο απηήο κεγαιψλνληαο, ηηο νπνίεο θαη αμηνπνίεζε. Ώπηφ 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηάμεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, δειαδή ελψ ε παξαγσγή θξαζηνχ είλαη θνκκάηη 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ζνπ αλνίγεη δηαθνξεηηθνχο παξαγσγηθνχο 

θαη νηθνλνκηθνχο νξίδνληεο απφ ηελ παξαγσγή πρ ιαραληθψλ, 

γηαηί ε εκπνξία ηνπ δελ αθνξά κφλν ηελ Βιιάδα, αιιά θαη ην 

εμσηεξηθφ. Άξα ην ππνθείκελν πξνεξρφκελν απφ κηα εχπνξε 
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νηθνγέλεηα θιεξνλφκεζε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε απηήο κε απνηέιεζκα λα δηαζέηεη πεξηζζφηεξα κέζα 

θαη πφξνπο γηα πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλέιημε. 

 Ώπηφ κπνξνχκε λα ην δηαθξίλνπκε φρη κφλν κέζα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ αιιά θαη απφ ην φηη είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα ηαμηδεχεη ζπρλά γηα ζπνπδέο θαη δελ έρεη 

αληηκεησπίζεη θάπνην πξφβιεκα κε ηελ δηακνλή ηνπ ζηελ 

χπαηζξν. Αελ επηδνηείηαη απφ θάπνην θξαηηθφ πξφγξακκα γηα 

λένπο αγξφηεο, αιιά γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί, 

αλαθέξνληαο φηη λαη κελ έρνπλ νθέιε αιιά ιφγσ θαθήο 

δηαρείξηζεο δεκηνπξγνχληαη κηθξνί αγξφηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

αληαγσληζηνχλ ηελ αγνξά θαη έηζη θαηαζηξέθνληαη νηθνλνκηθά. 

 εκαληηθφ είλαη φηη ζα πξνέηξεπε έλαλ λέν λα αζρνιεζεί κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο λα ην θάλεη έρνληαο 

ήδε ζέζεη ζηφρνπο γηα ηελ δσή ηνπ θαη ην εξγαζηαθφ ηνπ κέιινλ, 

λα είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θίλεζε, 

λα κελ ην επηδηψμεη γηα ηα ρξήκαηα. 

 ηελ εξψηεζε γηα ην πνπ ηνπνζεηείηε ηδενινγηθά ην ππνθείκελν 

δίλεη κία «κπεξδεκέλε απάληεζε». Αειαδή αλαθέξεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ σο θνηλσληθά ζπληεξεηηθφ θαη νηθνλνκηθά θηιειεχζεξν. «Ο 

θνηλσληθόο ζπληεξεηηζκόο (Liberal Conservative) είλαη κία 

πνιηηηθή ηδενινγία πνπ απνζθνπεί ζηελ εκκνλή ζηελ παξάδνζε 

θαη ηα έζηκα, ελώ αληηηίζεηαη ζε ξηδηθέο αιιαγέο, θαηλνηνκίεο 

θαζώο θαη κνληεξληζκνύο. Πνιηηηθόο ρώξνο κε θξνλήκαηα ζηελά 

πξνζθνιιεκέλα ζηε ζξεζθεία, ζηε λνκνθξαηία θαη αληηηηζέκελνο 

ζηελ εθθνζκίθεπζε θαη ην ηδενινγηθό κνληέιν ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ 

θαη ξηδνζπαζηηθνύ πξννδεπηηζκνύ. Δπηδηώθεη ηε δηαηήξεζε ηεο 

εζληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ θξάηνπο, ρσξίο παξ’ όια απηά λα 

ζρεηίδεηαη κε αθξαίεο εζληθηζηηθέο αληηιήςεηο. Ζ πνιηηηθή απηή 

ηδενινγία πξνσζεί ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο ζηνλ 

νηθνλνκηθό ηνκέα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο πξνάγεη ην κνληέιν 

ηνπ θξαηηθνύ παξεκβαηηζκνύ»
30

. 

 Βλψ νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο είλαη ε ηδενινγηθή αληίιεςε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο γίλεηαη κε 

βάζε ην άηνκν, φηη δειαδή νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη απφ άηνκα θαη φρη απφ ζπιινγηθνχο ζεζκνχο ή 

νξγαλψζεηο. Πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα δηαθνξεηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ αιιά πάληα έρεη σο ζεκειηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ ζηήξημε ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη ηελ 

αηνκηθή ηδηνθηεζία ζηα κέζα παξαγσγήο.  

__________________________________ 

30
Μνξθέο πληεξεηηζκνχ , http://akritas-neoliberalism.blogspot.com/2019/03/blog-post_24.html 
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 Βλψ ν νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο ππνζηεξίδεη φηη νη αγνξέο 

ζα πξέπεη λα είλαη απειεπζεξσκέλεο απφ ην θξάηνο, πηζηεχεη φηη 

ην θξάηνο λνκηκνπνηείηαη λα δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν 

ζηελ παξνρή δεκνζίσλ αγαζψλ. Ο νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο 

ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηε ζηήξημε ζηηο ειεχζεξεο αγνξέο θαη ζηελ 

αηνκηθή ηδηνθηεζία ησλ θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ(Καξαγηάλλεο, 

Ώ.: 2011, ζει. 44-55).  

 Δ δηαθνξά ησλ δχν απηψλ ζεσξεηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ έγθεηηαη 

ζηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ. Ο νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο 

αληηηάζζεηαη ζηελ θξαηηθή παξέκβαζε, γηαηί ζεσξεί  φηη ην 

θξάηνο ζπρλά εμππεξεηεί θπξίαξρα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, 

ζηξεβιψλνληαο ηελ αγνξά πξνο φθεινο ηνπ θαη έηζη νδεγεί ηελ 

νηθνλνκία ζε κε απνδνηηθά απνηειέζκαηα. 

 Γηα παξάδεηγκα, κία θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κία νηθνλνκία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη 

βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα ησλ ειεχζεξσλ ηηκψλ θαη ηεο αηνκηθήο 

ηδηνθηεζίαο, αιιά είλαη επίζεο ζεηηθή ζε δξάζεηο ηνπ θξάηνπο 

πνπ πξνσζνχλ ηηο αληαγσληζηηθέο αγνξέο θαη ζε πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αληζνηήησλ πνπ πξνθαινχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο
31

. Ο νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο ππνζηεξίδεη αθφκε 

ηελ «ηζφηεηα επθαηξηψλ» (επίζεο γλσζηή σο «θνηλσληθή 

θηλεηηθφηεηα»), επεηδή ζεσξεί φηη ε έιιεηςε ίζσλ επθαηξηψλ ζα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ κνλνπσιίσλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζα πεξηνξίζεη ηελ αηνκηθή ειεπζεξία. 

 Έηζη ην ππνθείκελν θαίλεηαη λα είλαη έλα άηνκν πνπ λαη κελ 

ζεσξεί φηη ην θξάηνο θαη νη αμίεο ηνπ παίδνπλ βαξχηαην ξφιν 

ηελ δηαρείξηζε ηεο δσήο, αθνχ ν πνιίηεο γίλεηαη ππφινγνο ηνπ, 

αιιά απφ ηελ άιιε ππνζηεξίδεη ηελ ειεχζεξε νηθνλνκία θαη 

αγνξά ρσξίο θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ, αθνχ θάηη ηέηνην ζα 

έβιαπηε ηελ εξγαζηαθή ηνπ απνθαηάζηαζε θαη ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπ άλνδν. Σν ππνθείκελν δειαδή δηακφξθσζε ηελ ηδενινγηθή 

θαη πνιηηηθή ηνπ αλάπηπμε ζηελ βάζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ ζην πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θηιειεπζεξηζκνχ πνπ ππνζηεξίδεη. 

 

 

__________________________________ 

31
 Οηθνλνκηθφο Φηιειεπζεξηζκφο, http://users.uoa.gr/~ahatzis/Karayiannis.pdf 
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4.8.Κωδικοποίηζη ζςνένηεςξηρ 8  

ΤΠΟΚ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 8 

(3-5) Διιηπήο κόξθσζε θαη επνρηαθό επάγγεικα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δηεπθόιπλζε 

Μφλν ην Γπκλάζην…Σξείο κήλεο ην ρξφλν (Ννέκβξε – Γελάξε) είκαη ζε ειαηνπξγείν 

θαη δνπιεχσ ζηηο κεραλέο. Κάλσ θαη ηα αγξνηηθά ηαπηφρξνλα θαη αζρνινχκαη κε 

ειηέο, πεπφληα θαη παηάηεο. 

(6-13) Πξόζιεςε Πξαγκαηηθόηεηαο 

Νηψζσ πνιχ ραξνχκελνο γηαηί έρσ ηα πάληα εδψ, έρσ δνπιεηά φιν ην ρξφλν!! Αελ ζα 

πήγαηλα κε ηίπνηα ζηελ πφιε…Τπάξρεη πξφνδνο κφλν κε κεγάιε πξνζπάζεηα. Σα 

ζεηηθά είλαη φηη είκαη εγψ ην αθεληηθφ θαη θάλσ θνπκάλην εγψ ζηελ δνπιεηά. Σα 

αξλεηηθά είλαη φηη βγάδνπκε παξαγσγή θαη δελ πνπιηέηαη ζηηο ηηκέο πνπ κπνξνχκε λα 

δήζνπκε. Βπηπρψο πνπ παίξλνπκε επηδφηεζε θαη θαιχπηνπκε θάπνηεο 

ππνρξεψζεηο….Κξίκα ην ιάδη !!! (memo: αίζζεζε απνγνήηεπζεο)..... Ήηαλ επηινγή 

κνπ, ην ήζεια, δηφηη έρσ 2 αδέιθηα πνπ έθπγαλ απφ εδψ θαη έπξεπε λα αλαιάβσ ηελ 

πεξηνπζία ηνπ παηέξα κνπ…ην ιεο ελ κέξεη θαη αλάγθε. (memo: Δλαζρόιεζε ιόγσ 

πεξηνπζηαθήο θιεξνλνκηάο ) 

 (14) Δλαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο σο πεγή εζόδσλ  

θνπεχσ λα ζπλερίζσ ηα αγξνηηθά γηαηί ζθέθηνκαη γηα θαηλνχξγηεο θαιιηέξγεηεο 

φπσο ιεκνληέο, ιάραλα, θνπλνππίδηα, γηα λα έρσ εηζφδεκα φιν ην ρξφλν. 

(15-17) Άπνςε γηα ηνλ αγξνηηθό ηνκέα θαη ηηο επηδνηήζεηο 

ρη δελ είκαη ζε πξφγξακκα. Έρεη κφλν αξλεηηθά πηζηεχσ. Έλαο λένο πνπ ζα ζέιεη λα 

γίλεη λένο αγξφηεο φηαλ κπεη ζην πξφγξακκα θαη πάξεη ηα ιεθηά γηα ην μεθίλεκά ηνπ 

ζε 2 ρξφληα ζα πξέπεη λα ηα δψζεη πίζσ γηα αζθάιεηεο ΒΛΓΏ…δειαδή ζε 

δεζκεχνπλ. Πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηνπο αγξφηεο νηθνλνκηθά θαη λα κελ βάδνπλ 

κεγάιε θνξνινγία. Καη ν αγξφηεο λα πιεξψλεηαη ηελ παξαγσγή ηνπ ζε κία ηηκή 

αζθαιείαο γηα λα κελ εμεπηειίδνπλ ηηο ηηκέο…ζηελ Κξήηε ν αγξφηεο είλαη πην 

ππνβαζκηζκέλνο απφ ηνπο αγξφηεο ζηελ ΐφξεηα Βιιάδα γηαηί εδψ παίξλνπλ 

επηδφηεζε 5.000 επξψ ελψ εθεί 300.000 επξψ . Άξα είλαη απνδπλακσκέλνο 

θιάδνο…Τπάξρνπλ πεξηνπζίεο πνπ είλαη αλεθκεηάιιεπηεο. Σψξα πηζηεχσ κε ην 

πξφγξακκα πνπ ζα βγεη ην 2020-2021 λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα. (memo: αίζζεζε 

αηζηνδνμίαο γηα αιιαγή πξνο ην θαιύηεξν) 
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(18) Γηεπθόιπλζε ζηνλ ηνκέα 

θνπεχσ λα θαηαθέξσ λα αγνξάζσ κεραλήκαηα γηα λα θαιιηεξγψ ρσξίο δπζθνιίεο 

ηα ρσξάθηα θαη πην γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά. 

(21) Άπνςε γηα ηνπο λένπο αγξόηεο 

Σν έθαλαλ απφ αλάγθε, δελ πήγαλ ζρνιείν θαη δελ είραλ άιιε αζρνιία. Μνλαδηθή 

επηινγή είραλ ηα ρσξάθηα γηαηί είραλ πεξηνπζία ζην ρσξηφ θαη έβγαδαλ θαιά 

ρξήκαηα. 

(22-23) πκβνπιέο γηα ελαζρόιεζε κόλν κε ηελ θαηνρή γεο  

Ναη έρεη πξννπηηθέο, αλ έρεηο πεξηνπζία πνπ ζα κπνξνχζε λα βγάδεη έλα εηζφδεκα 

πάλσ απφ 15.000 επξψ ην ρξφλν ηφηε λαη . Γηαηί ζα κπνξνχζε λα κεγαιψζεη θαη ηελ 

πεξηνπζία ηνπ θαη λα δήζεη κία θαιή δσή…Σν θαιχηεξν γηα λα πεηχρεη είλαη λα κελ 

θάλεηο κφλν θαιιηέξγεηεο αιιά λα θάλεηο ζπλδπαζκφ, δειαδή ειηέο θαη ακπέιηα θαη 

θαιιηέξγεηεο. 

(24) Αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ παξά ηελ αγαλάθηεζε  

Βίκαη αηζηφδνμνο κέρξη ηψξα αιιά απφ εδψ θαη πέξα δελ μέξσ ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ 

κε ηα εηζνδήκαηα καο θαη κε ηηο ηηκέο θαη απηφ πνπ κε πξνβιεκαηίδεη είλαη ηη ζα γίλεη 

κε ην ιάδη !! (memo: αίζζεκα απόγλσζεο ζην πξόζσπν θαη  βαξηά αλάζα)  

ΜΔΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σν ππνθείκελν 8 δηακέλεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη δελ έρεη 

νινθιεξψζεη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (κέρξη Γπκλάζην/ low 

skilled), παξάιιεια κε ηα αγξνηηθά αζρνιείηαη θάπνηνπο κήλεο ηνπ 

ρξφλνπ κε ηελ ειαηνπξγία, ελψ παιαηφηεξα εξγαδφηαλ σο εξγνιάβνο. 

Βίλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ δηακνλή ηνπ ζηελ επαξρία θαζψο θαη κε 

ηελ δνπιεηά ηνπ παξφιν πνπ μεθίλεζε λα αζρνιείηαη κε ηηο αγξνηηθέο 

εξγαζίεο ιφγσ ηεο αγξνηηθήο γεο πνπ δηέζεηε ε νηθνγέλεηα ηνπ. 

 Αελ επηδνηείηαη απφ θάπνην θξαηηθφ πξφγξακκα, ζεσξψληαο ηα 

αξλεηηθά, αθνχ λαη κελ ιακβάλεηο ρξήκαηα αιιά κεηά απφ θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη λα ηα επηζηξέςεηο κέζσ θφξσλ, νπφηε αλ δελ 

έρεηο ζεκεηψζεη θάπνηα ζεκαληηθή πξφνδν ρξεψλεζαη. χκθσλα κε ην 

ππνθείκελν γηα λα ζεκεηψζεη έλα λένο αγξφηεο νηθνλνκηθή θαη 

παξαγσγηθή εμέιημε ρξεηάδεηαη λα πξνζπαζήζεη αξθεηά θαη λα θάλεη 

ζσζηή δηαρείξηζε εζφδσλ, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα αζρνιείηαη κε 

δηαθνξεηηθά γεσξγηθά πξντφληα.  

 Ώθφκα, αλαθέξεη πσο ππάξρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα, νη νπνίεο δελ είλαη εχθνιν λα πξνζπειαζηνχλ, ρσξίο λα είλαη 
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φκσο θαη αθαηφξζσην, ελψ αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα απφ λένπο, κφλν εάλ δηαζέηνπλ ήδε 

εθηάζεηο γεο.  

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ην ππνθείκελν ελψ δελ έρεη νινθιεξψζεη 

ηελ βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε, έρεη αληίιεςε ηεο θαηάζηαζεο γχξσ απφ 

ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ελψ έρεη ζθνπφ θαη ζέιεζε λα απμήζεη ηελ 

αγξνηηθή ηνπ πεξηνπζία ρσξίο θξαηηθή βνήζεηα. Ώπηφ δείρλεη φηη είλαη 

αηζηφδνμνο θαη έρεη πίζηε γηα ην κέιινλ ηνπ, αθνχ δελ αθήλεη ηελ 

νηθνλνκηθή δπζρέξεηά ηνπ λα παξακείλεη ζηαζεξφ εκπφδην ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εζφδσλ ηνπ.   

 

4.9.Κωδικοποίηζη ζςνένηεςξηρ 9  

ΤΠΟΚ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 9 

(3-5) Διιηπήο κόξθσζε ιόγσ γάκνπ 

Έρσ ηειεηψζεη ην Γπκλάζην, κεηά αξξαβσληάζηεθα θαη ζηακάηεζα ην ζρνιείν…16 

ρξφλσλ αξξαβσληάζηεθα…Ώπηή ηελ πεξίνδν δελ θάλσ θάηη ιφγσ φηη έρσ κηθξά 

παηδηά, αιιά βνεζάσ ηνλ άληξα κνπ φηαλ ρξεηαζηεί ζηα πξφβαηα θαη ζηηο 

ειηέο. (memo: ξόινο γπλαίθαο ζηελ επαξρία) 

(7-13) Πξόζιεςε Πξαγκαηηθόηεηαο 

Πξνηηκψ ην ρσξηφ θαη δελ ζα θχγσ...ην ρσξηφ είλαη πην σξαίν…απφ κηθξή πνπ ήκνπλ 

πήγαηλα κε ηνλ παηέξα κνπ θαη ηα αδέξθηα κνπ ζε αγξνηηθέο δνπιεηέο, λα ζαο πσ 

πεξίπνπ είλαη 10 ρξφληα…δελ δπζθνιεπηήθακε. Ο πεζεξφο κνπ είρε πξφβαηα, έδσζε 

ηα κηζά ηνπ άληξα κνπ, αγνξάζακε ην ππφζηεγν θαη μεθηλήζακε. (memo: βνήζεηα  

θαη ζηήξημε νηθνγέλεηαο)… ήηαλ επηινγή καο. Με απηφ αζρνιηφηαλ ν πεζεξφο κνπ 

θαη επεηδή ηα αδέξθηα ηνπ άληξα κνπ δελ κέλνπλ ζην ρσξηφ, αλάιαβε ν άληξαο κνπ 

ηελ πεξηνπζία καο. (memo: ν ξόινο ηνπ άληξα θαη ε ελαζρόιεζε ιόγσ 

πεξηνπζηαθήο θιεξνλνκηάο ) 

 (14-18) Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο επηβίσζεο  

Ο άληξαο κνπ δνπιεχεη ηνλ ρεηκψλα ζε ειαηνπξγείν θαη ην θαινθαίξη ζε θαζαξηζκφ 

γεσηξήζεσλ. Σψξα ζθνπεχνπκε λα αλνίμνπκε έλα κίλη κάξθεη ζην ρσξηφ…Πιένλ 

κφλν νη επηδνηήζεηο δελ αξθνχλ θαη φινη καο ςάρλνπκε θαη κε θάηη άιιν λα 

αζρνιεζνχκε. (memo: ιύζε αλάγθεο) 

(19-21) Άπνςε γηα ην Κξάηνο 
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Σν θξάηνο πηζηεχσ φηη καο απνηξέπεη λα θάλνπκε ην επάγγεικα απηφ. Πξέπεη λα 

κεηψζεη ην Φ.Π.Ώ…πιένλ φινη ςάρλνπλ θαη κε θάηη άιιν λα αζρνιεζνχλ αθνχ κφλν 

ε επηδφηεζε δελ αξθεί. 

(24) Πίζηε γηα ην κέιινλ  

Βίκαη αηζηφδνμε φηη θάπνηα ζηηγκή ζα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα. Ώπιά πξνο ην παξφλ 

κε κηα δνπιεηά ηα ρξήκαηα δελ αξθνχλ γηα ηφζα έμνδα!  (memo: αίζζεζε 

εθλεπξηζκνύ θαη απόγλσζεο) 

 

ΜΔΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σν ππνθείκελν 9 δελ έρεη νινθιεξψζεη ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε (κφλν 

γπκλάζην/ low skilled) έρεη 3 παηδηά ελψ αλαθέξεη φηη εγθαηέιεηςε ην 

ζρνιείν δηφηη αξξαβσληάζηεθε. Ώζρνιείηαη κε ηηο αγξνηηθέο δνπιεηέο 

απφ κηθξή ειηθία αθνχ ήηαλ ε εξγαζία ησλ γνλέσλ ηεο, ελψ ηψξα 

είλαη ε εξγαζία ηνπ άληξα ηεο, ζηελ νπνία βνεζάεη θαη απηή. 

εκαληηθφ είλαη φηη παξφιν πνπ αλαθέξεη φηη αζρνιείηαη βνεζεηηθά κε 

ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο, ιακβάλεη θξαηηθφ αγξνηηθφ επίδνκα αθνχ έρεη 

ζην φλνκα ηεο πξφβαηα.  

 Βξσηψκελε γηα ην αλ έρεη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηεο απαληάεη 

ζηνλ πιεζπληηθφ, δειψλνληαο φηη απηή θαη ν άληξαο ηεο δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ απφδνζε ηεο παξαγσγήο ηνπο αιιά νχηε θαη 

απφ ηα ρξήκαηα ησλ επηδνηήζεσλ, ζθεπηφκελνη λα αλνίμνπλ θαη κηα 

κηθξή επηρείξεζε ζην ρσξηφ. Θεσξεί φηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη 

βαζηθφο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο ηεο ρψξαο, φκσο ην θξάηνο δελ 

βνεζά ζηελ αλάπηπμή ηνπ, έηζη αξθεηνί αγξφηεο αλαγθάδνληαη λα 

θάλνπλ παξάιιεια θαη άιιν επάγγεικα.  

 εκαληηθφ είλαη φηη αλαθέξεη πσο ήηαλ επηινγή ηεο ε ελαζρφιεζε κε 

ηα αγξνηηθά γηαηί ππήξρε ε πεξηνπζία ηνπ πεζεξνχ ηεο, ε νπνία 

αλαγθαζηηθά πεξηήιζε ζην άληξα ηεο. Άξα βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα 

εζσηεξηθή αζπλείδεηε αληίθαζε, δειαδή ληψζεη φηη ήηαλ επηινγή ηεο 

ιφγσ ηεο επίδξαζεο απφ ην πεξηβάιινλ ηεο, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ αλαγθαζηηθή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, 

αθνχ έπξεπε λα θιεξνλνκεζεί ε αγξνηηθή πεξηνπζία θαη δελ ππήξρε 

θάπνηα άιιε επαγγεικαηηθή δίνδνο.  

 Παξαηεξνχκε φηη θαη ην ππνθείκελν 9 ιφγσ ηνπ ρακεινχ κνξθσηηθνχ 

ηεο επίπεδν θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηεο θαηάζηαζεο δελ έρεη πεξηζψξηα 

πξνζσπηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλέιημεο, αθήλνληαο 

αζπλείδεηα νη επηινγέο ηεο λα εμαξηεζνχλ απφ ηνλ άληξαο ηεο, 

έρνληαο ελζσκαηψζεη ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ην 
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γπλαηθείν θχιν. Δ ζηάζε απηή είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο παηξηαξρίαο 

πνπ ελππάξρεη ζηηο κηθξέο θνηλσλίεο θαη εηδηθφηεξα αλάκεζα ζε 

θνηλσλίεο ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Σέινο, δειψλεη αηζηφδνμε 

γηα ην κέιινλ, ρσξίο φκσο λα είλαη βέβαηε πσο ζα αιιάμνπλ ηα 

πξάγκαηα. Τπάξρεη κε άιια ιφγηα κηα πίζηε, πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ηεο πίζηεο ζε ζξεζθεία, δειαδή φηη κηα αλψηεξε 

δχλακε ζα αιιάμεη ηηο θαηαζηάζεηο, ελψ απηφ πνπ κπνξεί λα θάλεη ην 

ίδην ην άηνκν είλαη ππνκνλή θαη πξνζπάζεηα δηαβίσζεο, αλακέλνληαο 

ζε φηη πξνζθέξεη απηή ε ζετθή δχλακε. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κία 

κεζζηαληθή ζηάζε.   

4.10.Κωδικοποίηζη ζςνένηεςξηρ 10  

ΤΠΟΚ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 10 

(3-4) πλδπαζκόο πηπρίνπ κε ηνλ αγξνηηθό θιάδν  

Βίκαη απφθνηηε παλεπηζηεκίνπ . Έρσ ηειεηψζεη ζην Καπνδηζηξηαθφ Ώζελψλ 

Υεκεία…εξγάδνκαη σο ρεκηθφο ζηελ εηαηξεία ηνπ άληξα κνπ εδψ θαη 2 ρξφληα.  

(7-13) Πξόζιεςε Πξαγκαηηθόηεηαο  

…αθνινχζεζα ηνλ άληξα κνπ. Αελ αηζζάλνκαη εγθισβηζκέλε αιιά πεξηνξηζκέλε 

ιφγσ έιιεηςεο δξαζηεξηνηήησλ. Έρεη πιενλεθηήκαηα λα κέλεηο ζην ρσξηφ φπσο ν 

πνηνηηθφο ρξφλνο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο θαη νη αλζξψπηλνη θαη κε 

εμαληιεηηθνί ξπζκνί δσήο. Σα αξλεηηθά βέβαηα είλαη ε έιιεηςε θνηλσληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη φηη είλαη απφκαθξα απφ ηελ πφιε. Βάλ κπνξνχζα λα έρσ ηελ 

ίδηα δνπιεηά ζε πφιε θαη εάλ ζπκθσλνχζε ν άληξαο κνπ ζίγνπξα ζα θεχγακε…βιέπσ 

ξαγδαία εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη απνθηψ γλψζεη θαη εκπεηξία….ε 

πξνζαξκνγή κνπ απφ έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ επαξρία ήηαλ ηεξάζηηα δπζθνιία. 

Καη ε πξνζαξκνγή λα κπσ ζε έλα νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ απφ εθεί πνπ ήκνπλ κφλε 

κνπ ζηελ Ώζήλα. Έπξεπε λα κάζσ λα δνπιεχσ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ άληξα κνπ θαη 

έλα κεγάιν ζχλνιν αηφκσλ ηνπο πειάηεο. Ώθφκε, έπξεπε λα πξάηησ δηπισκαηηθά γηα 

λα θνηηάδσ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη λα κέλνπλ φινη επραξηζηεκέλνη….εάλ δελ 

ήηαλ ν άληξαο κνπ δελ ζα αζρνιηφκνπλ κε ην ιάδη θαη δελ ζα έκελα ζε επαξρία. 

(memo: ν ξόινο ηνπ άληξα) 

(14) Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο 

Βίκαη ηθαλνπνηεκέλε θαη ζέισ λα εμειηρζψ κε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα 

εμεηδίθεπζε, επεηδή ε Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ε Κξήηε είλαη απαξραησκέλε ζην ιάδη 

ζε ζχγθξηζε κε Εηαιία θαη Εζπαλία. Αελ ππάξρνπλ θξαηηθνί κεραληζκνί γηα ηελ 

επηκφξθσζε θαη είλαη αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη θφζηνο γηα λα εμειηρζείο (memo: 
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απνπζία ηνπ Κξάηνπο γηα πξνζθνξά γλώζεσλ)..ηα ζεκηλάξηα πνπ θάλσ γίλνληαη 

ζηελ Κξήηε, Ώζήλα θαη online θαη θνζηίδεη ην έλα ζεκηλάξην 120-150 επξψ. Ώιιά 

εμεηδηθεχνκαη ζηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο θαη ζηελ νξγαλνιεπηηθή αμηνιφγεζε γηα λα 

κάζσ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιαδηνχ. 

(15-16) Άπνςε γηα ηνπο λένπο αγξόηεο 

Κνίηαμε ηα ζεηηθά είλαη φηη παίξλεηο κηα νηθνλνκηθή βάζε γηα λα παξάγεηο θαη απηφ 

είλαη έλα θίλεηξν γηα εμέιημε θαη θίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. 

Ώιιά απηνί πνπ ιακβάλνπλ ηελ επηδφηεζε θάπνηεο θνξέο δελ ηελ αμηνπνηνχλ 

ζσζηά!!! (memo: αίζζεκα ζπκνύ) ..θνξπάλε ηα ρξήκαηα απηά αληί λα ηα 

επελδχζνπλ θαη ζα έπξεπε ε επηδφηεζε λα είλαη κεγαιχηεξε θαη λα ειέγρνληαη 

απζηεξά πσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ρξήκαηα κε αηηηνιφγεζε. Βίλαη έλαο δπλαηφο 

θιάδνο γηαηί απαζρνιεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Βιιάδαο ν 

πξσηνγελήο ηνκέαο. 

(17-23) πκβνιέο πξνο ηνπο λένπο αγξόηεο 

ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα απαηηείηαη κφξθσζε, εθπαίδεπζε θαη ζεκηλάξηα. Πξέπεη λα 

ζπκβαδίδνπλ κε κία επξσπατθή θαη παγθφζκηα αγνξά, γηα λα κπνξέζνπλ λα ηνπο 

ζπλαγσληζηνχλ θαη γηα λα κπνξέζνπλ λα είλαη πην παξαγσγηθνί. Να πνπιάκε εκείο 

θαη φρη λα κεηαπνπιάκε….ζνη κέλνπλ εδψ θαη αζρνινχληαη κε ηα αγξνηηθά είλαη 

αζηαζήο νηθνλνκηθά ιφγσ θαηξνχ πνπ δεκηψλνληαη νη θαιιηέξγεηεο ηνπο. Ώπηφ είλαη 

έλα ξίζθν θαη ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ κεραληζκνί πξνζηαζίαο, δειαδή 

απνδεκηψζεηο….Θα ζπκβνχιεπα λα ελεκεξσζεί θαη λα κνξθσζεί κε πξνζσπηθφ 

θφζηνο θαη λα ζθεθηεί δηεμνδηθά . Βγψ ην παξνηξχλσ απηφ, αιιά λα ην θάλνπλ 

ζσζηά θαη φρη ζαλ κηα δνπιεηά ηνπ πνδαξηνχ. Να ην θάλνπλ κε επαγγεικαηηζκφ, ζαλ 

λα δηαρεηξίδνληαη κία εηαηξεία…Υξεηάδεηαη πξνζσπηθή εξγαζία θαη φρη εξγάηεο γηα 

φια. Ώθφκε, ρξεηάδεηαη έλα ρξεκαηηθφ backup θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα 

ελδερφκελεο απψιεηεο γηαηί ζέιεη ξίζθν. Σν θαιχηεξν γηα κέλα είλαη νη ειηέο αλ έρεη 

ήδε απφ γνλείο εθηάζεηο. Θα πξφηεηλα λα αζρνιεζνχλ κε ην κάξθεηηλγθ γηα λα γίλνπλ 

κεζάδνληεο θαη λα αγνξάδνπλ απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη λα ην κεηαπνπινχλ . ε απηφ 

βνεζά αξθεηά θαη ην δηαδίθηπν. (memo: ελαιιαθηηθή ελαζρόιεζε γηα έλα λέν ζηνλ 

αγξνηηθό θιάδν) 

(19) Άπνςε γηα ην Κξάηνο 

Θεσξψ φηη απνηξέπεη ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα γηαηί δελ 

ππάξρεη ελζάξξπλζε..νη επηδνηήζεηο θνπζθψλνπλ ηα κπαιά ησλ αγξνηψλ θαη ηνπο 

δίλνπλ έλα εξγαιείν ρσξίο λα μέξνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ. Αελ ππάξρεη ζσζηή 



ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ                                                      

ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ                                

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ               

«ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΤΣΔΜΏ ΚΏΕ ΑΔΜΟΕΒ ΠΟΛΕΣΕΚΒ» 

 

95 
 

θνηλσληθή ππνδνκή γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη έηζη δελ ππάξρεη θαη θίλεηξν γηα λα 

αζρνιεζνχλ. Σν θξάηνο δίλεη ηηο επηδνηήζεηο αιιά θαλέλα άιιν βνήζεκα.  

(21) Πνηνη γίλνληαη λένη αγξόηεο  

..φπνηνη ην θάλνπλ ην θάλνπλ αλαγθαζηηθά γηαηί είλαη ε πεξηνπζία γνλέσλ θαη είλαη 

κία ιχζε έζραηεο αλάγθεο επεηδή, δελ έρνπλ ηειεηψζεη θάηη. Βηδάιισο ην θάλνπλ 

ζπλδπαζηηθά θάλνληαο θαη θάπνην άιιν επάγγεικα. 

 (24) Πίζηε γηα κέιινλ 

Βίκαη αηζηφδνμε. Πξέπεη λα βιέπνπκε αηζηφδνμα ην κέιινλ καο γηαηί απηή είλαη ε 

ηξνθή ηεο εμέιημεο!!! (memo: αίζζεκα ςπρηθήο ζέιεζεο θαη ύπαξμεο ζηόρσλ) 

ΜΔΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σν ππνθείκελν 10 έρεη νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Υεκηθφο), πξνέξρεηαη απφ αζηηθφ θέληξν θαη κεηαθφκηζε ζηελ 

επαξρία ιφγσ ηνπ άληξα ηεο. Παιαηφηεξα εξγαδφηαλ σο εθπαηδεπηηθφο 

θάλνληαο ηδηαίηεξα καζήκαηα, ελψ ηψξα εξγάδεηαη σο ρεκηθφο ζηελ 

εηαηξεία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ άληξα ηεο. Δ κεηαθφκηζε θαη ε 

ελαζρφιεζε ηεο κε ην ειαηνπξγείν ήηαλ αλαγθαζηηθή επηινγή, ελψ 

παξάιιεια παξαθνινπζεί ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ψζηε λα εμειίμεη 

ηελ παξαγσγή ζε έλα πην πνηνηηθφ επίπεδν, αθνχ ε επηρείξεζε 

αξγφηεξα ζα πεξάζεη ζηα ρέξηα ηεο. Αελ αηζζάλεηαη εγθισβηζκέλε 

ζηελ επαξρία, αιιά πεξηνξηζκέλε δηφηη δελ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

θαη επηινγέο ςπραγσγίαο.   

 Έρεη γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ Βιιάδα, δελ 

επηδνηείηαη απφ θάπνην θξαηηθφ επίδνκα, ελψ αλαθέξεη φηη ην θξάηνο 

δελ ελζαξξχλεη ηνπο λένπο λα εξγαζηνχλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, 

ηνλίδνληαο ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ θαη ηνλ κε νξζφ έιεγρν ησλ 

επηδνηήζεσλ. Βπίζεο, αλαθέξεη πσο φζνη αζρνινχληαη κε αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ην θάλνπλ είηε απφ αλάγθε, εθφζνλ ππάξρεη ε 

πεξηνπζία γεο απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη επεηδή ην ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν πνπ δηαζέηνπλ δελ ηνπο επηηξέπεη λα βξνπλ κηα άιιε εξγαζία, 

είηε φζνη έρνπλ πεξηνπζία γεο αζρνινχληαη κε απηή ζπλδπαζηηθά κε ην 

θχξην επάγγεικα ηνπο. Ώλαθέξεη φηη γηα λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε 

απηφλ ηνλ ηνκέα πέξα απφ έλα έμηξα νηθνλνκηθφ θεθάιαην πνπ πξέπεη 

λα δηαζέηεη, είλαη αλαγθαίν λα ελεκεξψλεηαη θαη λα επηκνξθψλεηαη 

ζπλερψο γηα λα κπνξέζεη λα αληαγσληζηεί ζε πνηφηεηα θαη ζε ηηκέο ηηο 

παξαγσγέο άιισλ πεξηνρψλ.  

 ΐιέπνπκε ινηπφλ, φηη ην ππνθείκελν λαη κελ επέιεμε λα αζρνιεζεί κε 

ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα αλαγθαζηηθά γηαηί ήηαλ ε εξγαζία ηνπ άληξαο ηεο, 

αιιά ην έθαλε ζπλεηδεηνπνηεκέλα γλσξίδνληαο φηη ζα έρεη έλα 
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ζηαζεξφ θαη απμαλφκελν εηζφδεκα, θαη καθξνπξφζεζκα ζα απνθηήζεη 

ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Έηζη ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηεη 

ψζηε λα εμειίμεη ηελ παξαγσγή, δεκηνπξγψληαο έλα αληαγσληζηηθφ 

πξντφλ πνπ ζα πξνζθέξεη νηθνλνκηθή άλνδν ζε απηήλ θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα ηεο. 

 Σέινο, ζηελ εξψηεζε γηα ηελ πνιηηηθή ηεο ηδενινγία ηνπνζεηείηαη ζην 

θέληξν, αιιά ε ηνπνζέηεζή ηεο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε απηά πνπ 

απνθνκίδεη θάζε θνξά. Παξαηεξνχκε δειαδή, φηη ην ππνθείκελν 

παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά σθειηκηζκνχ
32

, αθνχ θάζε δξάζε ηεο 

είηε νηθνλνκηθή είηε επηκνξθσηηθή, γίλεηαη κε ζθνπφ ην δηθφ ηεο 

φθεινο θαη ηεο εηαηξείαο.  

 

4.11.Κωδικοποίηζη ζςνένηεςξηρ 11  

ΤΠΟΚ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 11 

(3-5) Μνξθσηηθό επίπεδν θαη ζπλδπαζκόο επηρείξεζεο κε ηνλ αγξνηηθό ηνκέα 

Έρσ ηειεηψζεη κφλν ην Λχθεην…Βξγάδνκαη ζηελ επηρείξεζε ηνπ άληξα κνπ, έρνπκε 

κεδεδνπσιείν ζην ρσξηφ θαη φηαλ πξνιαβαίλσ πάσ θαη ιίγν ζηηο ειηέο..πην πνιχ ηνπο 

κήλεο πνπ ηηο καδεχνπκε. (memo: ν ξόινο ηνπ άληξα, αθνινύζεζε ηνλ ζύδπγν)  

(7-13) Πξόζιεςε πξαγκαηηθόηεηαο 

 Αελ έρσ κείλεη ζηελ πφιε θαη δελ ζα άιιαδα ηε δσή ζην ρσξηφ. Αελ ληψζσ 

εγθισβηζκέλε θαη κνπ αξέζεη αξθεηά. Μνπ αξέζεη ε εξεκία εδψ θαη φηη κπνξψ λα 

θάλσ ηαπηφρξνλα πνιιά πξάγκαηα…Τπάξρεη πξφνδνο γηα εκέλα, ηα ζεηηθά είλαη φηη 

θάλσ θάηη δηθφ κνπ θαη δελ έρσ αθεληηθά...πνιιέο δπζθνιίεο. ην λα εμνηθεησζψ ζε 

έλα ρψξν πνπ δελ γλσξίδσ, ζηα ρσξάθηα δειαδή, ζε έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ 

πεξηβάιινλ. Κάπνηεο θνξέο ράλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ γηαηί ππάξρεη θνχξαζε θαη δελ 

αζρνιείζαη κε ηνλ εαπηφ ζνπ. Μεγαιψλεηο απφηνκα…θεχγεη ε δσή ζνπ γξήγνξα. 

(memo: αίζζεκα ζηελαρώξηαο) 

_______________________________ 

33
«Ο σθειηκηζκφο είλαη θαλνληζηηθή εζηθή ζεσξία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζθνπφο ησλ πξάμεψλ καο 

πξέπεη λα είλαη ε κεγαιχηεξε θαηά ην δπλαηφλ σθέιεηα γηα ηνλ κεγαιχηεξν θαηά ην δπλαηφλ αξηζκφ 

αηφκσλ». «Δ βαζηθή ηνπ αξρή είλαη φηη νη αλζξψπηλεο πξάμεηο γηα λα ζεσξνχληαη νξζέο πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηεο ψζηε λα πξνάγνπλ ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή επηπρία γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ αλζξψπσλ». Σδνλ ηηνχαξη Μηι (1806 – 1873), https://sciencearchives.wordpress.com/  

 

 

https://sciencearchives.wordpress.com/
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(14) θέςεηο γηα ην κέιινλ 

Γηα 5 ρξφληα ζα έρσ θαη ην καγαδί κέρξη λα ιήμεη ην ζπκβφιαην ηνπ ελνηθίνπ θαη κεηά 

ζα δνθηκάζσ λέα πξάγκαηα, ζα δσ ηη κε γεκίδεη ζαλ άλζξσπν αιιά δελ έρσ ζθεθηεί 

θάηη πξνο ην παξφλ. ίγνπξα φκσο ζα αζρνινχκαη κε ηηο ειηέο. 

 (15-16) Άπνςε γηα ηηο επηδνηήζεηο 

..ζα έκπαηλα ζε πξφγξακκα, γηαηί ζε βνεζνχλ λα θάλεηο έλα μεθίλεκα ρσξίο λα 

ρξεσζείο. Αελ λνκίδσ φηη ππάξρνπλ αξλεηηθά. Θα ήζεια ηα ιεθηά λα δνζνχλ απφ ηελ 

αξρή φια θαη φρη κε δφζεηο…δελ ηειεηψλεη ε δνπιεηά ζηνλ θιάδν απηφ, άξα ζνπ 

επηθέξεη ζπλερψο ρξήκαηα…έρεη πέζεη ε δνπιεηά ζην καγαδί θαη επηπρψο πνπ ζα έρεη 

βεληέκα θέηνο θαη θάηη ζα βγάινπκε απφ ην ιάδη. (memo: ν αγξνηηθόο ηνκέαο σο 

πεγή ρξεκάησλ ζε νηθνλνκηθά δύζθνιεο θαηαζηάζεηο) 

(18-20) Άπνςε γηα ην Κξάηνο 

Πηζηεχσ πσο πξέπεη λα αιιάμνπλ νη ηηκέο ζηελ Βιιάδα θαη ην ΦΠΏ. Βκείο δελ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα ρσξίο λα καο βνεζήζνπλ. Πφζεο δνπιεηέο λα θάλνπκε 

δειαδή γηα λα επηβηψζνπκε(memo: αίζζεκα ζπκνύ θαη απνγνήηεπζεο)..Υξεηάδεηαη 

ελεκέξσζε αιιά θαλείο δελ καο ελεκεξψλεη…ςαρλφκαζηε κφλνη καο απφ ην internet 

…ξσηάκε κειεηεηέο..(memo: αλύπαξθηε ελεκέξσζε)...Αελ δίλεη θίλεηξα ην 

θξάηνο, έπξεπε λα δίλεη θνηλσληθά επηδφκαηα ζε νηθνγέλεηεο κε ιίγα εηζνδήκαηα θαη 

ζα έπξεπε λα θηηαρηνχλ ππνδνκέο ζηα ρσξηά γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ. 

(21) Αληίιεςε γηα ηνπο λένπο αγξόηεο 

…ην θάλνπλ κφλν γηα ηα ρξήκαηα θαη αθνινπζνχλ ηνπο άληξεο ηνπο (memo: ν ξόινο 

ηνπ άληξα)…ζηγά ζηγά φκσο ηνπο αξέζεη γηαηί γίλεηαη ζπλήζεηα.  

(22-23) πκβνπιέο πξνο ηνπο λένπο αγξόηεο 

Πξνηείλσ αλ έρεη ήδε ρσξάθηα λα αζρνιεζεί κε ειηέο γηαηί βγάδεηο θέξδνο άκα 

πνπιάο ην ιάδη πνπ καδεχεηο θαη θξαηάο θαη ιάδη γηα ζέλα …λα πεξάζεηο ηνλ 

ρξφλν…Οη λένη πξέπεη λα δνπιέςνπλ ζθιεξά γηα λα πεηχρνπλ θαη ην θαιχηεξν εδψ 

ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη νη ειηέο γηαηί δελ είλαη θαη θάηη δχζθνιν λα θαιιηεξγεζεί. 

Θα ζπκβνχιεπα θάηη πνπ λα ηνπ αξέζεη θαη λα κελ ληψζεη φηη ην θάλεη κε ην δφξη. 

(24) Διπίδα γηα ην κέιινλ 

..είκαη αηζηφδνμε γηαηί κε πξνζπάζεηα θαη ζέιεζε φια ηα θαηαθέξλεηο!! (memo: 

αίζζεκα θόβνπ, δελ ην είπε κε πίζηε ζην ιόγν ηεο) 
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ΜΔΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σν ππνθείκελν 11 έρεη νινθιεξψζεη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

είλαη παληξεκέλε θαη έρεη δχν παηδηά. Μαδί κε ηνλ άληξα ηεο 

δηαζέηνπλ κηα κηθξή επηρείξεζε, ελψ παξάιιεια αζρνιείηαη κε 

αγξνηηθέο εξγαζίεο (ειηέο). Παιαηφηεξα εξγαδφηαλ σο πσιήηξηα θαη 

θσηνγξάθνο. Βίλαη ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ δσή ηεο ζηελ επαξρία θαη 

ηελ εξγαζία ηεο, θαζψο πξνγξακκαηίδεη ε ίδηα ην εξγαζηαθφ ηεο 

πξφγξακκα. Ώλαθέξεη φηη ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ εξγαζία ηεο, ελψ 

παιαηφηεξα ππήξρε θέξδνο ζήκεξα θαη κεηά ηελ απφθηεζε ησλ 

παηδηψλ, απηνζπληεξνχληαη.  

 Αελ επσθειείηαη απφ θάπνην θξαηηθφ πξφγξακκα επηδνηήζεσλ αιιά 

ζην κέιινλ ζα ήζειε, δηφηη ηα ρξήκαηα ζε βνεζνχλ λα θάλεηο έλα 

μεθίλεκα ρσξίο λα ρξεσζείο, φπσο ηνλίδεη. Παξάιιεια αλαθέξεη φηη ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη έλαο ζεκαληηθφο νηθνλνκηθφο ηνκέαο ηεο 

ρψξαο καο, αθνχ έρεηο ζπλέρεηα δνπιεηά άξα θαη θέξδνο, 

πξνηξέπνληαο φζνπο λένπο κέλνπλ ζε επαξρία λα αζρνιεζνχλ κε 

απηφλ. ΐέβαηα αλαθέξεη φηη ην θξάηνο ζα έπξεπε λα εληζρχεη θαη λα 

ελεκεξψλεη ηνπο λένπο πεξηζζφηεξν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ην θάλνπλ 

απφ κφλνη ηνπο, θαζψο θαη λα κεηψζεη ηελ θνξνινγία, ψζηε λα απμεζεί 

ην θέξδνο. 

 πκπεξαίλνπκε φηη ην ππνθείκελν δελ έρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν 

ή ζθνπφ φζνλ αθνξά ηνλ αγξνηηθφ θιάδν, νχηε θαη θάπνην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην εμέιημεο. Θα μεθηλνχζε λα αζρνιείηαη 

ζπζηεκαηηθά κε απηφλ ηνλ ηνκέα κφλν κέζσ ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα 

ιάκβαλε ρσξίο θάπνην ζρέδην νξζήο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ πνπ 

δηαζέηεη, ελψ γηα ηελ ψξα επαλαπαχεηαη ζηελ επηρείξεζε πνπ έρεη κε 

ηνλ άληξα ηεο. Αείρλεη κηα εξγαζηαθή αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ κε 

έρνληαο φκσο ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δξάζεο.  

 Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη φηη θαη εδψ βιέπνπκε ρξήζε ιαλζάλνληνο 

ιεμηινγίνπ φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ, αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ (“Με κηα επηρείξεζε κπνξεί λα αζρνιεζεί έλαο λένο ζην 

ρσξηό..νη θνπέιεο κε λύρηα ή θνκκσηήξην”19
ε
 εξψηεζε), αιιά 

παξαηεξείηαη θαη ε επίδξαζε ηνπ ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη 

ηεο παηξηαξρίαο ζηελ δσή ησλ γπλαηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη «λένη» 

άληξεο αζρνινχληαη κε επηρεηξήζεηο, ελψ νη «θνπέιεο» γπλαίθεο κε 

εξγαζίεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ζειπθφηεηα ηεο γπλαίθαο θαη αθνξνχλ 

θαζαξά απηήλ. Ώθφκα, βιέπνπκε πσο ηα ζέισ ησλ αληξψλ επηδξνχλ 

αξθεηά ζηηο γπλαίθεο ηνπο, αθφκε θαη ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 

ην νπνίν κπνξεί λα κελ επηζπκνχλ, αιιά βηψλνληαο ην θαζεκεξηλά, 

κεηαηξέπεηαη ζε αλαγθαζηηθή ζπλήζεηα (21
ε
 εξψηεζε). χκθσλα κε 

ηνλ Bourdieu ε έμε (Habitus) πξνζδηνξίδεη, αζπλείδεηα αληηιήςεηο θαη 

δηακνξθψλεη ηξφπνπο δσήο. Οη έμεηο (ζπλήζεηεο) ζπληζηνχλ 
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θαηεγνξίεο αληίιεςεο θαη αμηνιφγεζεο, κε βάζε ηηο νπνίεο 

νξγαλψλεηαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν ε δσή αηφκσλ θαη νκάδσλ, θαη άξα 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηελ δσή ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ησλ 

ππφινηπσλ γπλαηθψλ (Ώιεμίνπ Θ.:2016,ζει. 58).  

 

4.12.Κωδικοποίηζη ζςνένηεςξηρ 12  

ΤΠΟΚ.ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 12 

(3) πλδπαζκόο ζπνπδώλ κε ηνλ αγξνηηθό ηνκέα 

Έρσ ηειεηψζεη ην ΣΒΕ, Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ…εξγάδνκαη ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

παηέξα κνπ. Έρνπκε έλα ειαηνπξγείν ζην ρσξίν θαη είκαη εδψ απφ ηφηε πνπ ηειείσζα 

ηελ ζρνιή.  (memo: ζπλέρεηα νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο) 

(7-13) Πξόζιεςε Πξαγκαηηθόηεηαο 

Βίκαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ δσή ζην ρσξηφ θαη δελ ζα άιιαδα ηίπνηα. ηαλ έρεηο 

ηελ δνπιεηά ζνπ, ηελ νηθνγέλεηά ζνπ θαη ηνλ θχθιν ζνπ δελ ζε ελνριεί ν ηφπνο πνπ 

κέλεηο. ια κία ζπλήζεηα είλαη θαη θπζηθά δελ ζα πήγαηλα ζηελ ηξέια ηεο πφιεο. 

(memo: αίζζεζε ραξάο γηα ηελ δηακνλή ζηελ επαξρία)…Θα ραξαθηήξηδα ηελ 

πξφνδν κνπ ηθαλνπνηεηηθή! Βξγάδνκαη ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε…είκαη δίπια 

ζε αλζξψπνπο πνπ αγαπψ θαη εκπηζηεχνκαη θαη πξνζπαζνχκε καδί γηα ην 

θαιχηεξν..δελ είρα θακία δπζθνιία. Μέζα ζε απηή ηελ εηαηξεία κεγάισζα. Ο 

παηέξαο κνπ κε είρε απφ κηθξή εδψ θαη ηα ήμεξα φια (memo: νηθνγελεηαθή 

ζαιπσξή ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν)… κνπ αξέζεη απηφ πνπ θάλσ θαη ήζεια λα 

ζπλερίζσ ην έξγν ηνπ παηέξα κνπ. 

 (15-17) Άπνςε γηα ηηο επηδνηήζεηο θαη ηνλ αγξνηηθό ηνκέα 

…πηζηεχσ πσο πξέπεη λα ππάξρεη κεγαιχηεξνο έιεγρνο θαη λα γίλεηαη θαιχηεξε 

επηινγή φζνλ αθνξά ηηο επηδνηήζεηο. Αελ πξέπεη λα ραξίδνληαη ρξήκαηα ζε 

ηεκπέιεδεο αλζξψπνπο πνπ δελ ηα αμηνπνηνχλ.(memo: αίζζεζε 

δπζαξέζθεηαο)….Βίλαη έλαο δπλαηφο θιάδνο πνπ επεξεάζηεθε απφ ηελ θξίζε, φπσο 

φινη. Πάξα ηαχηα πάληα ζα έρεη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη πάληα ζα ζέινπκε λα 

αγνξάδνπκε πξντφληα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή δηαηξνθή θαη πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ, φπσο είλαη ην ιάδη….πξέπεη νη λένη λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα, γηαηί θάζε λένο θέξλεη κία θαηλνχξγηα ηδέα θαη ηερληθέο πνπ ζπκβάιινλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο. 

 (19-20) Άπνςε γηα ην Κξάηνο 
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Σν ειιεληθφ θξάηνο δελ εληζρχεη ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. 

Αελ δίλεη θίλεηξα αιιά αληηζέησο ηα ηειεπηαία ρξφληα απμήζεθε ε θνξνινγία θαη 

ζηα αγξνηηθά…ην εηζφδεκα δελ είλαη εμαζθαιηζκέλν θαη εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ηνλ θαηξφ θαη ηελ αγνξά. πλεπψο δελ θηάλεη κφλν ε 

πξνζσπηθή εξγαζία γηα λα πεηχρεηο…αλ δελ ζνπ δνζεί βνήζεηα βξίζθεζαη έλα 

ζθαινπάηη πξηλ ηνλ γθξεκφ. (memo: απαξαίηεηε ε βνήζεηα γηα λα πεηύρεηο) 

(21-23) Άπνςε γηα λένπο αγξόηεο θαη ζπκβνπιέο 

Αελ γλσξίδσ θαλέλα πνπ λα αζρνιείηαη απφ επηινγή κε ηα αγξνηηθά..φινη κνπ νη 

γλσζηνί ην θάλνπλ απφ αλάγθε..γηα κέλα έρεη πξννπηηθέο αξθεί λα δνπιέςεηο πάλσ 

ζε απηφ, λα ςάμεηο, λα δηαβάζεηο.. γηα λα παξάγεηο έλα πξντφλ θαιήο 

πνηφηεηαο…Έλαο λένο πξέπεη λα παξάγεη, λα ζπζθεπάζεη θαη λα δηαλέκεη ην πξντφλ 

ηνπ. Μφλν έηζη ζα πεηχρεη, αθνχ πάληα ζα ππάξρεη ε αλάγθε γηα αγαζά απφ ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα. Θα ζπκβνχιεπα κφλν λα επελδχζεη ζηε γε. 

(24) Πίζηε γηα κέιινλ 

Βίκαη αξθεηά αηζηφδνμε. Θεσξψ φηη ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο..ήδε πνιινί λένη 

ζηξέθνληαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνπ είλαη θαιήο πνηφηεηαο, θαηλνηφκα θαη 

θαιά γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ.  

ΜΔΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σν ππνθείκελν 12 έρεη νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Αηνίθεζε επηρεηξήζεσλ) είλαη παληξεκέλε κε έλα παηδί θαη κέλεη κε 

ηνπο γνλείο ηεο. Βξγάδεηαη ζηελ επηρείξεζε ηνπ παηέξα ηεο θαη είλαη 

ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ εξγαζία ηεο αιιά θαη απφ ηελ δσή ηεο ζηελ 

επαξρία, αθνχ δεη θαη εξγάδεηαη δίπια ζε αλζξψπνπο πνπ γλσξίδεη θαη 

έρεη δεκηνπξγήζεη ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο.  

 Ήηαλ επηινγή ηεο ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζηαθή απαζρφιεζε ελψ δελ 

αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζηελ επαξρία. Αελ επηδνηείηαη 

απφ θξαηηθφ πξφγξακκα θαη ζεσξεί φηη ην θξάηνο ζα έπξεπε λα 

δηελεξγεί ειέγρνπο ζε απηνχο πνπ ιακβάλνπλ ηηο επηδνηήζεηο, ψζηε λα 

αμηνπνηνχληαη ζσζηά ηα ρξήκαηα. Ώθφκα δελ δείρλεη ηθαλνπνηεκέλε 

απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, δηφηη ζεσξεί φηη δελ δίλεη θίλεηξα 

ζηνπο λένπο.  

 Σν ππνθείκελν θαίλεηαη λα έρεη θάπνηεο αληηθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επηκφξθσζε ησλ λέσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη νη λένη ζα 

έπξεπε λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα γηαηί έρνπλ θαηλνχξγηεο 

ηδέεο, πξέπεη λα επηκνξθψλνληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο, ψζηε 

λα παξάγνπλ έλα πνηνηηθφ πξντφλ, αιιά ε ίδηα έρεη απφιπηε 
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εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηεο αλαθέξνληαο φηη έρεη ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο γηα ηελ ζέζε ζηελ νπνία εξγάδεηαη, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε. Ώπηή ηεο ε ζηάζε 

παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά λαξθηζζηζκνχ, αθνχ θαίλεηαη λα 

αηζζάλεηαη ππεξνρή θαη αλσηεξφηεηα απέλαληη ζε άιια άηνκα (απηή 

είλαη πιήξσο κνξθσκέλε, νη άιινη ρξεηάδνληαη ζπλερή κφξθσζε)
33

.  

 Σέινο θαη εδψ βιέπνπκε ηελ επίδξαζε ηεο έμεο (Habitus), δειαδή ην 

ππνθείκελν κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηεο επέζηξεςε ζε έλα 

πιαίζην ζην νπνίν είρε δηακνξθψζεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηνλ ηξφπν δσήο 

ηεο. εκαληηθφ είλαη φηη θάζε θνηλσληθή ηάμε έρεη απνθηήζεη ηε δηθή 

ηεο έμε θαη ηηο δηθέο ηεο πξαθηηθέο, κε απνηέιεζκα ηα άηνκα κέζσ 

απηψλ λα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θνηλσληθφ (άξα θαη εξγαζηαθφ) ρψξν, 

φπσο ζπκβαίλεη κε ην ππνθείκελν. Με άιια ιφγηα, ην ππνθείκελν είλαη 

δχζθνιν λα απνβάιιεη ηηο ζπλήζεηεο κέζα ζηηο νπνίεο δηακνξθψζεθε 

ε θνηλσληθή ζπλείδεζε φρη κφλν απηήο αιιά θαη ηνπ πεξίγπξνχ ηεο, 

δελ κπνξεί δειαδή λα παξεθθιίλεη απφ απηφ πνπ ε θνηλσλία θαη ην 

ππνθείκελν ην ίδην ζεσξεί ζσζηφ, άξα ην ελζηεξλίδεηαη ζαλ λα είλαη 

κία ηδαληθή επηινγή θαη φρη θάηη αλαγθαίν.  

 Έηζη ην ππνθείκελν 12 ζεσξεί ηελ εηαηξεία ηνπ παηέξα ηεο κηα ηδαληθή 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, αθνχ αθελφο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε 

κφξθσζε γλσξίδνληαο αξθεηά θαιά ηελ δνπιεηά (κεγάισζε κέζα ζηελ 

εηαηξεία) θαη αθεηέξνπ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έρεη δεκηνπξγήζεη 

ζηελνχο δεζκνχο κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο πειάηεο. Αελ ζεσξεί 

αλαγθαία επηινγή ηελ εξγαζία ηεο, φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

κηα «έηνηκε» επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, (θάπνηνο πξέπεη λα 

ζπλερίζεη ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε). 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

33
Ναξθηζζηζκφο: Δ παζνινγηθή εκκνλή κε ην εγψ, Αξ.Λίδα ΐάξβνγιε, Ph.D. Φπρνιφγνο 

Φπρνζεξαπεχηξηα, Βπηζηεκνληθή πλεξγάηηο Εαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Ώζελψλ θαη Παλ/κίνπ 

Harvard. (https://www.in.gr/2004/04/20/health/health-news/narkissismos-i-pathologiki-emmoni-me-to-

egw/ 

 

https://www.in.gr/2004/04/20/health/health-news/narkissismos-i-pathologiki-emmoni-me-to-egw/
https://www.in.gr/2004/04/20/health/health-news/narkissismos-i-pathologiki-emmoni-me-to-egw/
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ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ- ΣΔΛΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Δ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειέηεζε ηνλ αγξνηηθφ θιάδν, θαζψο θαη πσο απηφο 

ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί έλα επάγγεικα ηνπ κέιινληνο γηα ηελ λέα γεληά, αιιά θαη αλ νη 

λένη κπνξνχλ λα βξνπλ επθαηξίεο ζε απηφλ. Έπεηηα απφ ηελ κειέηε βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ 

δηαπηζηψζεθε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηελ νηθνλνκία, ηα εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ 

θαη αλέδεημε ηηο αδπλακίεο ηνπ θξάηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν, σο απνηέιεζκα ηεο 

χθεζεο πνπ πιήηηεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηεο εθηίλαμεο ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ηεο 

λέαο γεληάο, πνιινί λένη άλζξσπνη επέιεμαλ λα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα, ζαλ επηινγή ζσηήξηαο ιχζεο, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ χπαξμε 

αξθεηψλ επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ απφ ην ΒΠΏ (Νένη Ώγξφηεο, Πξνγξάκκαηα 

Leader). Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη λένη αγξφηεο, δειαδή λένη άλζξσπνη, θαηά βάζε 

πξψελ θάηνηθνη πφιεσλ, κνξθσκέλνη θαη πξφζπκνη λα εξγαζηνχλ ζηε γε γηα λα 

κεηαηξέςνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε πξαγκαηηθφηεηα.  

Παξά ηαχηα, ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ πξσηνγελνχο ηνκέα 

παξακέλνπλ ελεξγά, θαζηζηψληαο κε εθηθηφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ. Ο κηθξφο θιήξνο ζε 

κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, νη ρακειέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, ε γήξαλζε ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ, ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ λέσλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ, ε έιιεηςε 

ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη νξγάλσζεο ζε νκάδεο παξαγσγψλ, θαζψο θαη ε δπζθνιία 

πηνζέηεζεο θαηλνηνκίαο, ηνπνζεηνχλ ηνλ αγξνηηθφ θιάδν ζε έλα δχζβαην κνλνπάηη πξνο 

ηνπο λένπο κε θαηλνηφκεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο. Ώθφκε, ππάξρεη ην θαηλφκελν ησλ 

εθηεηακέλσλ επηδνηήζεσλ πνπ ζπληεξνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ κε βηψζηκσλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, κε θαηφρνπο ησλ εθηάζεσλ απηψλ λα είλαη πνιιέο θνξέο γπλαίθεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη πνιπαπαζρνινχκελνη άλδξεο θάηνρνη κεηαβηβάδνπλ ηηο εθηάζεηο γεο ζηε 

ζχδπγφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε αγξνηηθή επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη 

παξάιιεια λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο απφ ηα πξνσζνχκελα επηδφκαηα. 

Άμην αλαθνξάο είλαη ε παηξηαξρηθή δνκή ηεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο πνπ πεξηνξίδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ειεχζεξεο θίλεζεο ηεο γπλαίθαο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. Παξαηεξείηαη 

ινηπφλ, έλα ζχκπιεγκα αδξάλεηαο, νπηζζνδξνκηθψλ λννηξνπηψλ, παγησκέλσλ θαη 

ακεηάβιεησλ ζπκθεξφλησλ, ρακεινχ θαη μεπεξαζκέλνπ επηπέδνπ γλψζεσλ πνπ αθπξψλεη 

θαιέο πξνζέζεηο θαη πνιηηηθέο.  
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Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πσο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο δελ είλαη γεληθεχζηκα, 

αιιά αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο δψδεθα 

ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη φηη αθελφο δηαηξέρεη ε ζέιεζε αξθεηψλ 

θαηαξηηζκέλσλ λέσλ λα εληαρζνχλ ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν θαη λα εξγαζηνχλ κε πείζκα θαη 

φξεμε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ, αθεηέξνπ δελ ππάξρνπλ επθαηξίεο θαη θίλεηξα απφ ην Κξάηνο, 

αθνχ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο (π.ρ. νηθνλνκηθέο, θνξνινγία, 

γξαθεηνθξαηία, παξσρεκέλεο αληηιήςεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ θ.α.). Δ εθπφλεζε 

ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο έδεημε πσο νη λένη πνπ ζηξέθνληαη πξνο ηνλ αγξνηηθφ θιάδν είλαη 

σο επί ην πιείζηνλ άηνκα κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν (low and medium skilled), νη 

νπνίνη είραλ ήδε εθηάζεηο γεο, ιφγσ θιεξνλνκηθήο πεξηνπζίαο θαη απαζρνινχληαη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν αλαγθαζηηθά, αθνχ δελ είραλ θάπνηα άιιε δηέμνδν θαη καζηίδνληαλ 

απφ ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία. 

Πην αλαιπηηθά: 

 ηνλ ιφγν ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαπηχζζεηαη έλαο 

παξαδνζηαθφο θαη ζπληεξεηηθφο ιφγνο ζρεηηθά κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν κε 

έληνλα ζηνηρεία ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ θξαηηζκνχ.  

 Αελ ππάξρεη ε έθθξαζε θακίαο ζπιινγηθφηεηαο, φινη εθθξάδνληαη αηνκηθά 

αλεμαξηήησο ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπο επηπέδνπ.  

 Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα απνηειεί ε 

χπαξμε αγξνηηθνχ θεθαιαίνπ (εθηάζεηο γεο) απφ θιεξνλνκηθή ρξήζε θαη 

αθνινπζείηαη ε νηθνγελεηαθή παξάδνζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα απφ φια ηα 

ππνθείκελα.  

 εκεηψλεηαη φηη νη ζπλεληεπμηαδφκελεο γπλαίθεο αθνινχζεζαλ ην επάγγεικα είηε 

ηνπ άληξα ηνπο είηε ηνπ παηέξα ηνπο. ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή 

ηνπνζέηεζε ησλ γπλαηθψλ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε κειεηψληαο ηνλ ιφγν ηνπο φηη 

ιφγσ θπξίσο ηνπ ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο δελ έρνπλ πεξηζψξηα πξνζσπηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

αλέιημεο, αθήλνληαο αζπλείδεηα νη επηινγέο ηνπο λα εμαξηεζνχλ απφ ηνλ άληξαο 

ηνπο, έρνληαο ελζσκαηψζεη ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ην γπλαηθείν 

θχιν. Βμαηξείηαη ην ππνθείκελν 10. Ώλαθνξηθά κε ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε 
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εμάξηεζεο ησλ γπλαηθψλ, δε ζα ήηαλ ηνικεξφ λα ηζρπξηζηνχκε φηη, θαζψο νη 

θνηλσληθέο αιιαγέο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ είλαη 

αξγέο, απαηηείηαη κηα αγξνηηθή πνιηηηθή ε νπνία ζα εληάζζεη θαη ηνλ γπλαηθείν 

πιεζπζκφ ζηελ αληίζηνηρε επαγγεικαηηθή πξννπηηθή. 

 ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία επηθξίλνπλ ηελ νηθνλνκηθή αγξνηηθή πνιηηηθή 

ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη ηεο απνπζίαο ειέγρνπ ηνπο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη παξά 

ην ηδηαίηεξα νγθψδεο κέγεζνο ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, νη 

αγξφηεο ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ φηη είηε δελ αξθεί είηε δελ ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο. Παξφια απηά εθθξάδνπλ κε αληηθαηηθφ ηξφπν φηη ρσξίο ηηο 

θξαηηθέο επηδνηήζεηο είλαη αδχλαηε ε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα ησλ ίδησλ.  

 Δ πιεηνςεθία ησλ ππνθεηκέλσλ δελ κπνξνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε 

δεκηνπξγηθέο θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, άξα δελ κπνξνχλ λα ηελ ζπζρεηίζνπλ θαη 

κε ηελ δεκηνπξγία θέξδνπο. 

 Έλα ελδηαθέξνλ εχξεκα ηεο έξεπλαο απνηειεί φηη δε ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν κε κηα θηιειεχζεξε ηδενινγία πνπ εθθξάδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ λα ειέγρεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε επηινγέο αλεμαξηήησο 

ηεο θξαηηθήο εμάξηεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ δχν λένη αγξφηεο, 

ν έλαο απφθνηηνο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη ν άιινο απφθνηηνο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ νπνίσλ σζηφζν νη απφςεηο ζπγθιίλνπλ ζρεηηθά κε ην φηη ε 

επαγγεικαηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή ηνπο εμέιημε βαζίδεηαη θαηά βάζε ζηελ 

πξνζσπηθή πξνζπάζεηα, ζηελ αηνκηθή εμέιημε θαζψο θαη ζε δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο, θαη φρη κφλν ζηελ θξαηηθή παξέκβαζε, φπσο θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη 

απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα (Τπνθείκελα 7 θαη 8). 

Ώπφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε επηδνκαηηθή αγξνηηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο κάιινλ 

δεκηνπξγεί επαλαπαπφκελνπο λένπο αγξφηεο ρσξίο ηε δηάζεζε γηα έλαλ καθξνπξφζεζκν 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ελαζρφιεζεο κε πξννπηηθή γηα ην κέιινλ. 

πληεξείηαη κάιινλ κηα θαηάζηαζε θξαηηζκνχ πνπ δε ζπλάδεη κε ην επηρεηξεκαηηθφ 

πλεχκα θαη κάιηζηα ζε έλαλ ηφζν θαίξην γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηνκέα, φπσο είλαη ν 

πξσηνγελήο.  
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Ώλαθνξηθά ινηπφλ ηφζν κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε βάζε ηα 

νπνία δνκήζεθε ην παξαπάλσ ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζα κπνξνχζακε λα πξνβνχκε ζε θάπνηεο 

πξνηάζεηο: 

πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ε βειηίσζε ζηνρεπκέλσλ θαη επηθαηξνπνηεκέλσλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κέζσ δξάζεσλ θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο, πνπ ζα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη έρνπλ 

βιέςεηο, νξάκαηα θαη ζηφρνπο γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο λέαο θνπιηνχξαο αγξνηηθήο 

θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Βίλαη αλάγθε λα ππάξρεη ελζάξξπλζε απφ δεκφζηεο 

αγξνηηθέο επαγγεικαηηθήο ζρνιέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα πξνηξνπή δξάζεο ηεο 

λέαο γεληά, ε νπνία ζέιεη λα απαζρνιεζεί ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα 

πξνηείλνληαη θίλεηξα πξνο ηνπο λένπο γηα εχξνο δπλαηνηήησλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο 

ζε θάπνηα Γεσξγηθή ρνιή, φπσο α) απμεκέλε κνξηνδφηεζε γηα έληαμε ζε αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα ηεο Β.Β, β) δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην ηνκέα ζε 

αληίζηνηρεο πξνο ηελ εηδηθφηεηα ηνπο ζέζεηο, γ) ζηαδηνδξνκία σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 

θαη δ) δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά ΕΒΚ. Ώθφκε, 

θαιφ ζα ήηαλ ζηνπο λένπο εληαγκέλνπο αγξφηεο ζε πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ λα 

ρνξεγείηαη ε ρξεκαηηθή επηδφηεζε κεηά ηε ιήμε θάπνηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο πάλσ ζην αληηθείκελν, θαζψο θαη λα γίλεηαη έιεγρνο ησλ δεισκέλσλ 

ζηξεκκάησλ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ αγξνηψλ ζε ζχγθξηζε κε ην πνζφ ησλ επηδνηήζεσλ 

πνπ ιακβάλνπλ, γηα ηπρφλ ςεπδή ζηνηρεία. 

Βπηπξφζζεηα, ην Κξάηνο ζα έπξεπε λα βνεζήζεη ηε λέα γεληά ζε απηή ηελ ηνικεξή 

ζηξνθή πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ππαίζξνπ, κεηψλνληαο ηνπο θφξνπο θαη πξνζθέξνληαο 

θνηλσληθά επηδφκαηα γηα ηηο λέεο νηθνγέλεηεο αγξνηψλ πνπ κέλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

δχζβαηεο θαη καθξηά απφ αλεπηπγκέλεο πφιεηο ή θσκνπφιεηο αζθψληαο παξάιιεια 

απζηεξνχο ειέγρνπο ζηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ επηδνηήζεσλ. Καζνξηζηηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ αλέιημε ησλ λέσλ αγξνηψλ ζα ήηαλ ν έιεγρνο ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ απφ 

αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηελ επίγλσζε πάλσ ζε ηη επδνθηκεί ζε θάζε αγξνηηθή 

πεξηνρή αλάινγα κε ην ρψκα, ην λεξφ θαη ην θιίκα, έηζη ψζηε λα ππάξμεη ην βέιηηζην 

φθεινο πξνο ηνπο αγξφηεο. 
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Δ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δηθηχσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ, ε αλάπηπμε αγξνηνπξηζκνχ κε έκθαζε ζηε κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο γηα ελίζρπζε 

ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη ηεο βειηίσζεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο ππαίζξνπ είλαη ζίγνπξν φηη ζα κπνξνχζαλ λα αλαδείμνπλ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, 

κεηαηξέπνληάο ηνλ ζε έλα επάγγεικα «νλείξσλ» γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο. Ώθξνγσληαίνο 

ιίζνο γηα λα γίλεη ειθπζηηθφο ν αγξνηηθφο ηνκέαο πξνο ηνπο λένπο θαη λα αλαβαζκηζηεί 

είλαη λα θαηαλνεζεί ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ, δίλνληαο έκθαζε αξρηθά ζηελ 

ζσκαηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή βειηίσζε ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ. πλεπψο, ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα ελδηαθέξνπζα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη επάγγεικα ηνπ κέιινληνο γηα ηελ λέα θαηαξηηζκέλε γεληά, πνπ 

καζηίδεηαη απφ ηελ αλεξγία, παξά ην γεγνλφο φηη ε επηηπρήο είζνδνο ησλ λέσλ ζηνλ 

αγξνηηθφ θιάδν απαηηεί ηελ δηεπζέηεζε ζεκαληηθψλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ.  
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18.10.19 απφ : www.elgo.gr 

45. Πεξηθέξεηα Κξήηεο,(2019),Βπίζεκνο ηζηνρψξνο, αλαθηήζεθε ζηηο 18.10.19 απφ:  

http://www.crete.gov.gr 

46. Παλειιήληα Έλσζε Νέσλ Ώγξνηψλ,(2019), αλαθηήζεθε 13.11.19 απφ: 

http://www.neoiagrotes.eu/  
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47. ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ (ΠΏΏ) 2014 – 2020, αλαθηήζεθε ζηηο 

16.11.19 απφ : http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/leader-clld 

48. Μνξθέο πληεξεηηζκνχ, αλαθηήζεθε ζηηο 27.12.19 απφ:http://akritas-

neoliberalism.blogspot.com/2019/03/blog-post_24.html 

49. Οηθνλνκηθφο Φηιειεπζεξηζκφο, αλαθηήζεθε ζηηο 27.12.19 απφ: 

http://users.uoa.gr/~ahatzis/Karayiannis.pdf 

50. O σθειηκηζκφο, Σδνλ ηηνχαξη Μηι (1806 – 1873), αλαθηήζεθε ζηηο 28.12.19 απφ: 

https://sciencearchives.wordpress.com/  

51. Neets2 – Σαπηφηεηα ηεο Έξεπλαο (2016), αλαθηήζεθε ζηηο 18.10.19 απφ: 

http://neets2.soc.uoc.gr/?page_id=53&lang=el 

 

 

Τιηθό θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο από αλζξώπνπο κε εκπεηξία θαη γλώζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ηνπο νπνίνπο θαη 

επραξηζηώ ηδηαίηεξα: 

 Ώζαλαζία Μηραινπνχινπ (2019), πδήηεζε θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

ςπρνινγία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο-

Θεξαπεχηξηα Γεχγνπο 

 Μαξαθνκηρειάθε Νηθνιέηα (2019), πλέληεπμε έξεπλαο θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηνπο λένπο αγξφηεο θαη ηηο επηδνηήζεηο πνπ ιακβάλνπλ αλάινγα κε 

ηελ θαιιηέξγεηα πνπ παξάγνπλ, χκβνπινο Βπηρεηξεκαηηθήο Ώλάπηπμεο, Μνίξεο 

Δξαθιείνπ 

 Αακηαλάθεο Μαλψιεο (2019), πλέληεπμε έξεπλαο, ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ φξν «λένο αγξφηεο» θαζψο θαη γηα ηνπο 

παξάγνληεο ησλ κηθξψλ αγξνηεκαρίσλ γεο, Μειεηεηήο, Έλσζε Δξαθιείνπ 

 Υαιθηαδάθε Μαξία (2019), πλέληεπμε έξεπλαο, ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο λένπο αγξφηεο θαη ηα καζήκαηα πνπ 

δηδάζθνληαη ζηελ Γεσξγηθή ρνιή Μεζζαξάο ζηνλ Ώκπεινχδν, Γξακκαηέαο ηεο 

ζρνιήο θαη Καζεγήηξηα Γεσπνλίαο, ΒΠΏ Κξήηεο. 
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Γξάθεκα 8 : Απνηειέζκαηα Έξεπλαο, «Βηνηηθέο Σξνρηέο θαη Βηνγξαθηθνί ρεδηαζκνί λέσλ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο: έξεπλα πεδίνπ ζηνλ λόκν Ζξαθιείνπ», Αίζζεκα ραξάο ή εγθισβηζκνύ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, 2019, ζει.50 

Γξάθεκα 9 : Απνηειέζκαηα Έξεπλαο, «Βηνηηθέο Σξνρηέο θαη Βηνγξαθηθνί ρεδηαζκνί λέσλ ζε 
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κέιινλ, 2019, ζει.58 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 

Πίλαθαο1: Πνζά επηδνηήζεσλ λέσλ αγξνηώλ, ύκβνπινο Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο, 

Μαξαθνκηρειάθε Νηθνιέηα, Μνίξεο Ζξαθιείνπ,2019, ζει.33 
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Πίλαθαο 2 : Αξηζκόο απαζρνινύκελσλ ζην ζύλνιν ησλ εθκεηαιιεύζεσλ θαηά θαηεγνξία, 

Απνηειέζκαηα ΔΛΣΑΣ, 2019,ζει.39 

Πίλαθαο 3 : ηνηρεία ζπκκεηερόλησλ από έξεπλα «Βηνηηθέο Σξνρηέο θαη Βηνγξαθηθνί 

ρεδηαζκνί λέσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο: έξεπλα πεδίνπ ζηνλ λόκν Ζξαθιείνπ»,2019, 

ζει.49-50 

Πίλαθαο 4 : ηνηρεία ηδενινγηθήο ηνπνζέηεζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ από ηελ έξεπλα 

«Βηνηηθέο Σξνρηέο θαη Βηνγξαθηθνί ρεδηαζκνί λέσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο: έξεπλα 

πεδίνπ ζηνλ λόκν Ζξαθιείνπ»,2019, ζει.51 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΚΟΝΧΝ 

Βηθφλα 1: Leader (Liaisons Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale) 

Γεζκνί κεηαμύ δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ, ζει.31 

Βηθφλα 2:  Νέα αγξόηηζζα θαη ηερλνγλσζία, ζει.34 

Βηθφλα 3: Νένη αγξόηεο, ζει.34 

Βηθφλα 4: Γεσξγηθή ρνιή Ακπεινύδνπ, ζει.45 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Ημιδομημένη Σςνένηεςξη Νο1: 

Αγαπεηέ θύξηε Κ (Σπκπάθη)., 

αο επραξηζηψ πνπ επηζπκείηε λα πάξεηε κέξνο ζε απηή ηελ ζπλέληεπμε έξεπλαο γηα 

ηελ δηεμαγσγή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ κε ζέκα «ΐηνηηθέο Σξνρηέο θαη ΐηνγξαθηθνί 

ρεδηαζκνί λέσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο: έξεπλα πεδίνπ ζηνλ λφκν 

Δξαθιείνπ», ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ ζην Σκήκα Πνιηηηθήο 

Βπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ο ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζσ 

εάλ ν αγξνηηθφο ηνκέαο δίλεη θίλεηξα ζηελ λέα γεληά λα αζρνιεζεί κε απηφλ θαη θαηά 

πφζν είλαη εθηθηή απηή ε δξαζηεξηνπνίεζε ζε απηφλ ηνλ θιάδν, ζχκθσλα κε ηηο λέεο 

εμειίμεηο ησλ πξαγκάησλ ζηε ρψξα καο, φζν θαη ην πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο θαη 

νη ζρεδηαζκνί ησλ λέσλ γηα ην κέιινλ ηνπο. Πξψηα απ’φια, ζα ήζεια λα ζαο δεηήζσ 

ηελ άδεηα γηα λα καγλεηνθσλήζσ ηελ ζπλέληεπμε θαη ζαο δηαβεβαηψλσ φηη ζα 

παξακείλεηε εληειψο αλψλπκνο θαη δελ ζα θξαηεζνχλ αληίγξαθα ηεο ζπλέληεπμεο 

φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην φλνκά ζαο. Θα ζαο παξαθαιέζσ πνιχ λα απαληήζεηε φπσο 
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εζείο θξίλεηε ζε θάζε εξψηεζε. Ώπηφ ζα εληζρχζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζα εμάγεη ε παξνχζα εξγαζία θαη ζα κε βνεζήζεη λα 

παξνπζηάζσ ηηο πξαγκαηηθέο ζαο απφςεηο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. αο 

επραξηζηψ πνιχ! 

1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΆ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1) Ώξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ ειηθία ζαο. 

-28 

2) Δ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε πνηα είλαη ; Βίζηε έγγακνο ή άγακνο; Καη αλ 

είζηε άγακνο κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; Έρεηε αδέιθηα; 

-Δίκαη άγακνο, ειεύζεξνο θαη κέλσ κε ηνπο γνλείο κνπ απηή ηε ζηηγκή θαη έρσ κία 

αδειθή. 

3) Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν;  

-Έρσ ζπνπδάζεη ηερλνιόγνο γεσπόλνο ζηε Θεζζαινλίθε ζηε δηνίθεζε γεσξγηθώλ 

εθκεηαιιεύζεσλ. 

4) Βξγάδεζηε;  

4.1) Ώλ λαη, ηη επαγγέιιεζηε; Πνπ εξγάδεζζε απηήλ ηελ πεξίνδν; Βίζηε 

αζθαιηζκέλνο/ε; 4.2) Ώλ φρη, πφζν θαηξφ είζηε άλεξγνο/ε; Βίραηε εξγαζζεί 

ζην παξειζφλ θαη αλ λαη πνπ; Βίζηε αζθαιηζκέλνο/ε;  

-Απηή ηε ζηηγκή έρσ κπεη ζην πξόγξακκα ησλ λέσλ αγξνηώλ πνπ έγηλε ην 2016θαη 

αζρνινύκαη κε ζεξκνθήπηα θαη ειηέο. Δίκαη αζθαιηζκέλνο λαη, ζηνλ ΟΓΑ. 

5) Έρεηε θάπνηα δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε; 

-Ναη ιόγσ όηη έρσ ηειεηώζεη ηερλνιόγνο γεσπόλνο όηαλ είλαη ε επνρή πνπ ηα γξαθεία 

δέρνληαη ηελ εληαία ελίζρπζε ησλ αγξνηώλ δνπιεύσ αλά ηεηξάκελν ζε απηά ηα θέληξα, 

ηα νπνία είλαη εδώ ζην ρσξηό, είηε ζπλεηαηξηζκνί είηε ηδησηηθό γξαθείν.    

6) Πφζν είλαη πεξίπνπ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ θαη πφζν ην αηνκηθφ ζαο 

εηζφδεκα;  

-Οη γνλείο κνπ είλαη ζπληαμηνύρνη θαη ην εηήζην ηνπο εηζόδεκα ην ππνινγίδσ γύξσ ζηα 

12.000-15.000 επξώ ρσξίο λα είκαη θαη πνιύ βέβαηνο, όζνλ αθνξά ην δηθό κνπ ην 

εηήζην εηζόδεκα κνπ δελ είλαη πνηέ ζηαζεξό γηαηί μέξεηε όηη ν αγξόηεο δελ κπνξεί λα 

θαζνξίζεη ηηο ηηκέο πνπ πνπιάεη νπόηε δελ κπνξνύκε λα απαληήζνπκε όηη έρσ ζηαζεξό 

εηζόδεκα. Κπκαίλεηαη… πάληα ζα θπκαίλεηαη! 
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2.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

7) Πσο αηζζάλεζηε πνπ κέλεηε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο πφιεο; Βίλαη επηινγή ζαο; Νηψζεηε εγθισβηζκέλνη; 

Υαξνχκελνη; Θα αιιάδαηε ηελ επαξρία γηα λα κέλεηε ζε πφιε; 

-Οη ξπζκνί δσήο ζην ρσξηό δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε απηνύο ζηηο πόιεηο. Γηα έλα λέν 

είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν από πιεπξάο επηινγώλ θαη επθαηξηώλ. Από πιεπξά ηεο 

δνπιεηάο επεηδή νη ξπζκνί εδώ είλαη πην αξγνί είλαη πην εύθνια λα θαλνλίζεηο ην 

πξόγξακκα ζνπ, ηηο δνπιεηέο ζνπ θαη δελ έρεηο ην ίδην άγρνο κε ην λα είζαη ζηε πόιε. 

Γειαδή έρεη θαη πιενλεθηήκαηα. Γελ ήηαλ επηινγή κνπ αιιά αλαγθάζηεθα ιόγσ ηνπ όηη 

δελ κπνξνύζα λα βξσ κηα ζηαζεξή δνπιεηά. Έηζη είπα λα κπσ ζην πξόγξακκα ησλ 

λέσλ αγξνηώλ θαη αθνύ ζε ρσξηό είλαη ε δνπιεηά κνπ θαη’αλάγθε είκαη θαη εγώ εδώ 

πέξα. Δγθισβηζκέλνο ληώζσ αιιά λα θάλσ κηα ηέηνηα αιιαγή εμαξηάηαη αλ ζα 

κπνξνύζα λα βξσ κηα δνπιεηά ζηε πόιε πνπ ζα κπνξνύζε λα κε θξαηήζεη εθεί. 

8) Ση θάλεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο; Οη θίινη/εο ζαο είλαη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

ή θαη πφιεσλ; Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηνπο πνην είλαη;   

- Σνλ ειεύζεξν κνπ ρξόλν γπκλάδνκαη, πεγαίλσ γηα θαθέ, βόιηεο. Οη θίινη κνπ πνπ 

κέλνπλ ζην ρσξηό είλαη πάξα πνιύ ιίγνη, νη πεξηζζόηεξνη όηαλ ζπνπδάζαλε έκεηλαλ θαη 

ζηηο πόιεηο πνπ ζπνπδάζαλε νη βξήθαλ εθεί δνπιεηά. Σώξα ην κνξθσηηθό ηνπο επίπεδν 

απηνί πνπ είλαη ζηε πόιε ζπνπδάζαλε θαη ή αζθνύλ απηό πνπ ζπνύδαζαλ ή 

αζρνινύληαη ζε θαθεηέξηεο σο ζεξβηηόξνη. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο θίινπο κνπ εδώ 

ζην ρσξηό . Οη πεξηζζόηεξνη αζρνινύληαη ζε κπαξ ή ζεξβηηόξνη. 

9) Πνπ ζα ηνπνζεηνχζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ηδενινγηθά, ζηελ θιίκαθα απφ άθξα 

δεμηά σο άθξα αξηζηεξά; Φεθίζαηε ζηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο;  

-Φήθηζα ζηηο εζληθέο εθινγέο θαη ηνλ εαπηό κνπ ζα ηνλ ηνπνζεηνύζα πξνο ην θέληξν. 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

10) Πφζα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν α) εξγάδεζζε ζήκεξα 

ή β) είραηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ; 

-πσο ζαο είπα κπήθα ζην πξόγξακκα ησλ λέσλ αγξνηώλ ην 2016, ηώξα είκαη 3
ε
 

ρξνληά θαη εμαθνινπζώ λα αζρνινύκαη κε απηό.  

11) Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πξφνδν ζαο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείζζε/ είραηε 

απαζρνιεζεί;  
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-Δεεε (έζθπςε ην θεθάιη), ζα κπνξνύζα λα πσ πνιιά πξάγκαηα γηα απηό είλαη κεγάιε 

ζπδήηεζε. Σα θίλεηξα πνπ δίλνληαη ζε λένπο γηα λα αζρνιεζνύλ κε ην επάγγεικα ηνπ 

αγξόηε ζα έιεγα όηη δελ επαξθνύλ, άξα δελ έρσ κεγάιε πξόνδν. Σα πιενλεθηήκαηα 

είλαη όηη ζαλ αζρνιία κπνξώ λα θαλνλίδσ εγώ ηηο δνπιεηέο κνπ δελ έρσ θάπνην 

αθεληηθό. Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη όηη δελ μέξεηο πσο ζα πάεη ε ρξνληά γηαηί δελ μέξεηο 

ζε ηη ηηκέο ζα πνπιήζεηο ην πξντόλ ζνπ νπόηε ππάξρεη έλα άγρνο εθεί. 

12) Ώληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζην μεθίλεκά ζαο; Ώλαθέξεηε ζαο παξαθαιψ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο.  

-Ζ δπζθνιία είλαη λα πξνζαξκνζηείο όπσο θαη ζε θάζε επάγγεικα, ρξεηάδεηαη θάπνηνο 

ρξόλνο λα πξνζαξκνζηείο. Σξνκεξέο δπζθνιίεο δελ ζπλάληεζα θαη απηό γηαηί είρα ηνλ 

παηέξα κνπ πνπ κνπ έδεηρλε θαη αζρνιηόηαλ κε θάπνηα πξάγκαηα. 

13) Ήηαλ επηινγή ζαο ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζζε ή αλαγθαηφηεηα; 

Βμεγήζηε καο ζαο παξαθαιψ.  

-Ήηαλ πην πνιύ αλαγθαηόηεηα γηαηί δελ κπνξνύζα λα βξσ κία ζηαζεξή δνπιεηά, νπόηε 

όηαλ βγήθε ην πξόγξακκα ησλ λέσλ αγξνηώλ θαη επεηδή είρα θάπνηα κηθξή αγξνηηθή 

πεξηνπζία αλαγθάζηεθα λα ην εθκεηαιιεπηώ. 

4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ;  

14) Βίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά ζαο; θνπεχεηε λα ζπλερίζεηε λα 

εξγάδεζζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζην ίδην επάγγεικα ή ζθνπεχεηε λα αιιάμεηε 

δνπιεηά ή θαη ηνκέα απαζρφιεζεο;  Κη αλ λαη, πνπ ζα ζέιαηε λα 

απαζρνιεζείηε θαη ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα λα ην πεηχρεηε;  

-Γελ κπνξώ λα πσ όηη είκαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ δνπιεηά κνπ γηα ην ιόγν όηη δελ 

κπνξώ λα εμειηρηώ. Γειαδή απηή ηε ζηηγκή αζρνινύκαη κε ηα ζεξκνθήπηα έρσ έλα 

ζηξέκκα. Σν θόζηνο γηα λα θηηάμεη θάπνηνο λέεο κνλάδεο είλαη γύξσ ζηα 20.000 επξώ 

ην ζηξέκκα, εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν πην θζελό είλαη γύξσ ζηα 

18.000 επξώ ην πην αθξηβό 40.000 αλάινγα κε ηη ζα εμνπιηζηεί ην ζεξκνθήπην. Οπόηε 

από ηελ ζηηγκή πνπ δελ κπνξώ λα εμειηρζώ δελ κπνξώ λα πσ κε βεβαηόηεηα όηη ζα 

ζπλερίζσ λα αζρνινύκαη κε ην ίδην επάγγεικα. Αλ ζα έςαρλα γηα θάηη άιιν, ζα έςαρλα 

ζην ηνκέα πνπ έρσ ηειεηώζεη, δει. ηερλνιόγνο γεσπόλνο. ε καγαδί κε θάξκαθα, ζε 

θάπνην ζπλεηαηξηζκό, θάηη ηέηνην. 

15) Βίζηε ζε θάπνην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ; Καη αλ λαη ηη πξφγξακκα είλαη 

απηφ; Πνηεο είλαη νη βαζηθφηεξεο σθέιεηεο ηνπ γηα εζάο θαη πνηα ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ; Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ;  
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-Δγώ ινηπόλ ην 2016 βξήθα κία επθαηξία κε ην πξόγξακκα ησλ λέσλ αγξνηώλ λα 

αζρνιεζώ κε ηνλ αγξνηηθό ηνκέα. Σν πξόγξακκα κνπ έδηλε 12.000 επξώ αθνύ εγθξηζώ 

θαη αξγόηεξα αθνύ ηεξήζσ έλα πιάλν, ην νπνίν έιεγε όηη ζα έπξεπε λα δεκηνπξγήζσ 

άιιν έλα ζηξέκκα ζεξκνθήπην ζα κνπ δώζεη άιια 5.000 επξώ αξγόηεξα. Μπήθα ζην 

πξόγξακκα κε έλα ζηξέκκα ζεξκνθήπην θαη 12 ζηξέκκαηα ειηέο θαη ζε βάζνο ηξηεηίαο 

ην ζρέδην ήηαλ λα έρσ άιιν έλα ζηξέκκα ζεξκνθήπην. Σν ηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηα 

πξνγξάκκαηα έρεη λα θάλεη κε ηα θίλεηξα γηαηί ην θόζηνο γηα έλα ζεξκνθήπην είλαη 

ηεξάζηην θαη επεηδή ν αγξόηεο δελ μέξεη ηη ηηκέο ζα πνπιήζεη ην πξντόλ ηνπ ππάξρεη 

άγρνο θαη δελ θηάλεη έλα ζηξέκκα γηα θάπνηνλ. Σν πιενλέθηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη όηη ζνπ δίλεη άκεζα θάπνηα ρξήκαηα πνπ κπνξείο λα αμηνπνηήζεηο, ην κεηνλέθηεκα 

όηη γηα θάπνηνλ πνπ δελ έρεη πίζσ ηνπ ππνδνκέο είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν. Γελ θηάλνπλ 

γηα λα επηβηώζεηο… ρεδόλ αδύλαην! 

16) Θεσξείηαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε σο 

έλα δπλαηφ ή απνδπλακσκέλν θιάδν θαη γηαηί; Θεσξείηε φηη ε Κξίζε θαη ε 

Όθεζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; Βζάο ζαο 

επεξέαζε ε θξίζε;  

-Θα μεθηλήζσ κε ην ηειεπηαίν εξώηεκα…πηζηεύσ όηη ε θξίζε έθαλε πάξα πνιινύο λα 

ζηξαθνύλ πξνο ηα αγξνηηθά επαγγέιγκαηα. Βιέπνπκε ζε πνιιέο εθπνκπέο όηη πνιινί 

λένη έθπγαλ από πόιεηο θαη βξήθαλ δηέμνδν ζηελ ύπαηζξν. Άξα ζεσξώ όηη ε θξίζε δελ 

έπιεμε ηνλ αγξνηηθό ηνκέα. Δκέλα όκσο κε επεξέαζε ζην λα ζηξαθώ πξνο ηνλ αγξνηηθό 

ηνκέα ζαλ δηέμνδν. Θεσξώ όηη γηα όηη αθνξά ηελ Κξήηε, όζν αθνξά ηα 

νπσξνθεπεπηηθά, είλαη κηα αμηόινγε δπλακηθή  πνπ κε ηα ρξόληα θζίλεη θαη απηό επεηδή 

ν παξαγσγόο θάζε ρξόλν βιέπεη ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ λα κεηώλνληαη θαη ην θόζηνο 

λα απμάλεηαη. ηα θάξκαθα, ζην λα θπηέςεη, ζην λα βειηηώζεη ηηο αγξνηηθέο ηνπ 

ππνδνκέο. Οπόηε είλαη απνδπλακσκέλνο θιάδνο. 

17) Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε άπνςε φηη νη λένη ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; 

-πκθσλώ όηη νη λένη ζα πξέπεη λα ζηξαθνύλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα δηόηη ε ρώξα καο 

δηαζέηεη από ηα θαιύηεξα θιίκαηα ζε όιν ηνλ θόζκν όκσο απηή ε ζηξνθή ζα πξέπεη λα 

γίλεη κε πξνζεθηηθά βήκαηα από ηνπο λένπο, λα κπνπλ ζηαδηαθά ρσξίο λα ξηζθάξνπλ ηα 

πξάγκαηα θαη ην θξάηνο ζα πξέπεη λα γίλεη παξεκβαηηθό, δειαδή ζεσξώ απαξάδεθην 

λα εηζάγνπκε ληνκάηεο ή άιια νπσξνθεπεπηηθά αγαζά από ην εμσηεξηθό αληί ζα 

θαηαλαιώλνπκε όζα παξάγνπκε θαη λα είκαζηε απηάξθεο ζηα αγξνηηθά πξντόληα. Ο 

ηξόπνο γηα λα εληζρπζνύλ νη λένη λα αζρνιεζνύλ είλαη λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ έλα 

εηζόδεκα. ηαλ εηζάγνπκε από αιινύ απηό ζεκαίλεη όηη δελ κπνξνύκε λα 

εμαζθαιίζνπκε όηη νη λένη ζα αζρνιεζνύλ . Πξέπεη λα ππάξμνπλ άιινη λόκνη σο πξνο 
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ηελ εηζαγσγή ησλ πξντόλησλ . Δπίζεο ν αγξόηεο ηα αγαζά πνπ παξάγεη δελ ηα 

εκπνξεύεηαη ν ίδηνο αιιά ηα δίλεη ζε έλα έκπνξα ή ηα ζηέιλεη ζε ζπλεηαηξηζκό. Καη ην 

θξάηνο δελ είλαη πξνζηαηεπηηθό ζην πώο λα θαζνξίζεη ηηο ηηκέο. Ο κεζάδσλ θαξπώλεηαη 

ρξήκαηα ρσξίο λα ην αμίδεη. 

18) Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θάλεηε θαη πνηεο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηήζεηε 

ψζηε λα βειηηψζεηε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ζαο φζν θαη ην εηζφδεκα 

ζαο; Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γη απηφ; Υξεηάδεζηε επηκφξθσζε θαη αλ λαη 

έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ππάξρνπλ;   

-Ζ πξώηε επθαηξία ήηαλ λα κπσ ζηνπο λένπο αγξόηεο πνπ κνπ έδσζε ηελ δπλαηόηεηα κε 

έλα κηθξό πνζό λα κπνξώ λα θηλεζώ. ηελ δηάξθεηα ελαζρόιεζεο κνπ βγήθε θαη 

δεύηεξν πξόγξακκα πνπ ιέγεηαη ζρέδην βειηίσζεο θαη ζύκθσλα κε απηό κνπ δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζε όηη επελδύζσ λα πάξσ πίζσ ην 60% ηεο επέλδπζήο κνπ. Πηζηεύσ είλαη 

έλα βήκα γηα λα επεθηαζώ. 

19) Θεσξείηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο εληζρχεη ή απνηξέπεη  ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα ζην λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; ε πνηεο άιιεο δνπιεηέο κπνξεί λα απαζρνιεζεί έλαο λένο/α φηαλ δεη 

ζε αγξνηηθή πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ην Κξάηνο θαη πνηα 

ζεσξείηε φηη είλαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δψζεη; 

-Θα ήηαλ επρήο έξγν λα ρξεκαηνδνηνύλ νη ηξάπεδεο ηνπο λένπο αγξόηεο κε θάπνηα 

δάλεηα θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο Δ.Δ. Να είλαη άηνθα, ώζηε ν αγξόηεο λα κεγαιώζεη ηηο 

εθηάζεηο ηνπ. Υσξίο ζειηά ζην ιαηκό. Θεσξώ όηη ην ειιεληθό θξάηνο έρεη πξνζπαζήζεη 

λα δώζεη θίλεηξα αιιά ηα θίλεηξα δελ είλαη δπλαηά ….ην 2021 ε λέα ΚΑΠ δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζην θξάηνο λα επηιέμεη πσο ζα δνζνύλ νη αγξνηηθέο εληζρύζεηο. Μέρξη ηώξα 

μέξακε όηη νη αγξνηηθέο εληζρύζεηο πεγαίλαλε θαη ζε άηνκα πνπ δελ ήηαλ ην θύξην ηνπο 

επάγγεικα αγξνηηθό. Γειαδή, δεκόζηνη ππάιιεινη λα παίξλνπλ επηδνηήζεηο. Απηό 

πξέπεη λα ζηακαηήζεη γηα λα ζηξαθνύλ νη λένη ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα. Πξέπεη λα 

παίξλνπλ επηδόηεζε όζνη είλαη θαηά θύξην επάγγεικα αγξόηεο. Κάπνηνο πνπ δεη ζε 

αγξνηηθή πεξηνρή ζα αζρνιείηαη κε ηα αγξνηηθά ή ζε θαθεηέξηεο κπαξ θαη ζε κηθξέο 

επηρεηξήζεηο.  

20) Πνηα εκπφδηα πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ, γηα λα αζρνιεζνχλ νη λένη κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα γηα λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια επαγγέικαηα; 

-Γηα λα αζρνιεζεί θάπνηνο ζα πξέπεη λα έρεη ήδε αγξνηηθή πεξηνπζία, νη γνλείο ηνπ 

δειαδή. Γηόηη από κόλνο ηνπ ζέιεη πάξα πνιιά ρξήκαηα θαη είλαη πνιύ δύζθνιν, ζέιεη 

γε… νπόηε ρξεηάδεηαη background, αγξνηηθή πεξηνπζία. πλήζσο νη λένη έρνπλ 
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θαηάξηηζε θαη ζπνπδάδνπλ νπόηε ην πξώην πξάγκα πνπ ζα θνηηάμνπλ είλαη λα 

αζρνιεζνύλ κε απηό πνπ έρνπλ ζπνπδάζεη ή θάηη παξεκθεξέο. πσο θαη γηα εκέλα ην 

λα αζρνιεζώ κε ηνλ αγξνηηθό ηνκέα ήηαλ ε ηειεπηαία κνπ ιύζε θαη επεηδή νη γνλείο 

κνπ είραλ αγξνηηθή πεξηνπζία, αλ δελ είρα δελ ζα ην ζθεθηόκνπλ θαζόινπ. 

21)  Έρεηε εληνπίζεη θίλεηξα ή πξνζπάζεηεο ελαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ θιάδν απφ θίινπο ή γλσζηνχο ζαο; Γηαηί ζεσξείηε φηη θάλνπλ απηήλ 

ηελ επηινγή;  

-ζνπο γλσξίδσ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ αγξνηηθό θιάδν ήηαλ παηδηά πνπ δελ 

ζπνύδαζαλ θαη νη γνλείο ηνπο είραλ πεξηνπζία πξνηίκεζαλ λα αζρνιεζνύλ κε απηή. 

22) Ση ζα ζπκβνπιεχαηε έλα λέν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα; Έρεη πξννπηηθέο;  

-Αλ ζέιεη λα αζρνιεζεί λα εθκεηαιιεπηεί ην όπνην πξόγξακκα ή επθαηξία πνπ δίλεη 

ην ειιεληθό θξάηνο. κσο γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα έρεη πεξηνπζία από γνλείο ή 

παππνύδεο …αιιηώο ζα δεκησζεί γηαηί ζα επελδύζεη πνιιά. 

23) Καη ηη ζεσξείηε φηη πξέπεη λα θάλεη έλαο λένο/ α ψζηε λα επηηχρεη αλ 

απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη πνην επάγγεικα θξίλεηε 

φηη είλαη θαιχηεξν λα θάλεη αλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα;  Πνην άιιν επάγγεικα ζα ηνλ ζπκβνπιεχαηε λα επηιέμεη αλ 

απνθαζίζεη λα παξακείλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή;  

-Κάπνηνο λένο πνπ αζρνιείηαη κε αγξνηηθά ζα πξέπεη λα παξαηεξεί ην κέγηζην όθεινο 

θάζε ρξνληάο..δειαδή ηη ηνπ ζηνίρεζε πσο πνύιεζε ηη έβγαιε θαζαξό. Κάζε έηνο είλαη 

δηαθνξεηηθό θαη κε βάζε απηό ζα πξέπεη λα πνξεύεηαη. Σν επάγγεικα πνπ είλαη 

θαιύηεξν λα αθνινπζήζεη εμαξηάηαη θαη από ηελ πεξηνρή. Γειαδή αλ έρεη ε πεξηνρή 

ειηέο ζα παξάγεη ειηέο….αλ έρεη ζεξκνθήπηα ηόηε ζα αζρνιείηαη κε ζεξκνθήπηα. 

24) Βίζηε αηζηφδνμνο/ε ή απαηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ ζαο θαη γηαηί;  

-Δίκαη αηζηόδνμν άηνκν θαη πξνζπαζώ λα ελεκεξώλνκαη, λα βιέπσ αλ ππάξρνπλ λέεο 

θαιιηέξγεηεο θαη ηη θίλεηξα κνπ δίλεη ην θξάηνο θαη αλ ηειηθά κνπ πξνζθέξεη έλα 

εηζόδεκα ν αγξνηηθόο ηνκέαο πνπ λα κε θξαηήζεη ελεξγό. Δηδάιισο κόιηο ιήμεη ην 

πξόγξακκα ζα μεθηλήζσ λα βξσ κηα δνπιεηά ζε ηδησηηθό ηνκέα ή ζα θάλσ πξνθεξύμεηο 

γηα λα κπσ ζην δεκόζην. 
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Ημιδομημένη Σςνένηεςξη Νο2: 

1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΆ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1) Ώξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ ειηθία ζαο. 

-24 

2) Δ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε πνηα είλαη ; Βίζηε έγγακνο ή άγακνο; Καη αλ 

είζηε άγακνο κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; Έρεηε αδέιθηα; 

-Δίκαη άγακνο θαη  κέλσ κε ηνπο γνλείο κνπ ζην ρσξηό ελώ παξάιιεια πεγαηλνέξρνκαη 

ζην Ζξάθιεην γηα ηηο ζπνπδέο κνπ. Έρσ 5 αδέιθηα.  

3) Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν;  

-πνπδάδσ ηερλνιόγνο γεσπόλνο ζην Ζξάθιεην θαη είκαη ζην 5
ν
 έηνο. 

4) Βξγάδεζηε;  

4.1) Ώλ λαη, ηη επαγγέιιεζηε; Πνπ εξγάδεζζε απηήλ ηελ πεξίνδν; Βίζηε 

αζθαιηζκέλνο/ε; 4.2) Ώλ φρη, πφζν θαηξφ είζηε άλεξγνο/ε; Βίραηε εξγαζζεί 

ζην παξειζφλ θαη αλ λαη πνπ; Βίζηε αζθαιηζκέλνο/ε;  

-ρη είκαη άλεξγνο. Πξηλ θαη παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο κνπ δνπιεύσ ζηα ρσξάθηα καο, 

αγξνηηθέο δνπιείεο θαη αλαζθάιηζηνο. 

5) Έρεηε θάπνηα δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε; 

-Πέξα από ηηο ζπνπδέο κνπ όρη. 

6) Πφζν είλαη πεξίπνπ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ θαη πφζν ην αηνκηθφ ζαο 

εηζφδεκα;  

-Πεξίπνπ 30.000 επξώ ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα. 

2.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

7) Πσο αηζζάλεζηε πνπ κέλεηε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο πφιεο; Βίλαη επηινγή ζαο; Νηψζεηε εγθισβηζκέλνη; 

Υαξνχκελνη; Θα αιιάδαηε ηελ επαξρία γηα λα κέλεηε ζε πφιε; 

-Νηώζσ εγθισβηζκέλνο γηαηί δελ ήηαλ δηθή κνπ επηινγή λα κείλσ ρσξηό, ήηαλ ηνπ 

παηέξα κνπ θαη θπζηθά κπνξεί λα άιιαδα ηελ επαξρία γηα λα κείλσ ζε πόιε γηαηί κνπ 

αξέζεη ν ηξόπνο δσήο εθεί πεξηζζόηεξν. Αξθεί βέβαηα λα είρα κία δνπιεηά γηα λα βγάδσ 

ηα πξνο ην δελ. 
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8) Ση θάλεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο; Οη θίινη/εο ζαο είλαη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

ή θαη πφιεσλ; Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηνπο πνην είλαη;   

-Γηαβάδσ, βγαίλσ βόιηεο κε θίινπο ζην Ζξάθιεην. Έρσ θίινπο θαη ζην ρσξηό θαη ζηελ 

πόιε. Βέβαηα απηνί πνπ κέλνπλ ζην ρσξηό δελ είλαη κνξθσκέλνη …ελώ απηνί ζηελ 

πόιε είλαη…θάλσ παξέα πεξηζζόηεξν κε άηνκα πνπ έρνπκε ίδην αληηθείκελν ζπνπδώλ. 

9) Πνπ ζα ηνπνζεηνχζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ηδενινγηθά, ζηελ θιίκαθα απφ άθξα 

δεμηά σο άθξα αξηζηεξά; Φεθίζαηε ζηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο;  

-Θα έιεγα θέληξν αιιά λα μέξεηε όηη δελ ςήθηζα. 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

10) Πφζα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν α) εξγάδεζζε ζήκεξα 

ή β) είραηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ; 

-Πάλσ από10 ρξόληα….από 12 ρξνλώλ πνπ κε ζπκάκαη ζηηο ειηέο. 

11) Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πξφνδν ζαο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείζζε/ είραηε 

απαζρνιεζεί;  

-Γελ ππάξρεη πξόνδνο..είκαζηε ζηνλ αέξα, εάλ αλεβεί ην ιάδη ζα πάκε θαιά. Πάεη 

αλάινγα κε ηελ δήηεζε ε αγνξά ηεο ηηκήο θαη κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γελ είλαη θάζε 

ρξόλν ην ίδην γη’απηό δελ ζα έιεγα όηη ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα εάλ δελ έρεηο θαβάηδα 

ρξήκαηα από θαιέο ρξνληέο. Άιιε ρξνληά πάεη θαιά …άιιε ράιηα. Θέιεη θαιό 

θνπκάλην. Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε αγνξά. 

12) Ώληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζην μεθίλεκά ζαο; Ώλαθέξεηε ζαο παξαθαιψ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο.  

-Γύζθνιε εξγαζία ..ζθιεξή..γεξό ζηνκάρη ζέιεη... ππνκνλή θαη λα κελ θάζεζαη! 

(ρακνγειώληαο) 

13) Ήηαλ επηινγή ζαο ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζζε ή αλαγθαηφηεηα; 

Βμεγήζηε καο ζαο παξαθαιψ.  

-Ήηαλ αλαγθαηόηεηα. Πέξαζε από ηνλ παηέξα κνπ ζε εκέλα …αιιά δελ λνκίδσ λα 

πεξάζεη ζηα εγγόληα ηνπ. Γελ μέξσ αλ ζπλερίζσ ζε όιε κνπ ηελ δσή λα ην θάλσ …γηα 

ηελ ώξα ην θάλσ. 

4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ;  
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14) Βίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά ζαο; θνπεχεηε λα ζπλερίζεηε λα 

εξγάδεζζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζην ίδην επάγγεικα ή ζθνπεχεηε λα αιιάμεηε 

δνπιεηά ή θαη ηνκέα απαζρφιεζεο;  Κη αλ λαη, πνπ ζα ζέιαηε λα 

απαζρνιεζείηε θαη ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα λα ην πεηχρεηε;  

-Θέισ λα ηειεηώζσ ηελ ζρνιή λα βγσ γεσπόλνο θαη λα αζρνιεζώ κε απηό. Καη ζην 

ρσξηό λα κείλσ ζα είκαη γεσπόλνο, κε εμεηδίθεπζε …δελ μέξσ αλ αλνίμσ καγαδί. Πξνο 

ην παξόλ νηθνλνκηθά επεηδή πάλσ θαιά νη ρξνληέο είκαη ηθαλνπνηεκέλνο. Μεηά ηα 30 

ζα δσ πσο ζα αμηνπνηήζσ ην πηπρίν κνπ. θέθηνκαη λα κπσ ζε θάπνηα εηαηξεία ή λα 

ηππνπνηώ ιάδη. 

15) Βίζηε ζε θάπνην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ; Καη αλ λαη ηη πξφγξακκα είλαη 

απηφ; Πνηεο είλαη νη βαζηθφηεξεο σθέιεηεο ηνπ γηα εζάο θαη πνηα ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ; Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ;  

-Γελ είκαη ζε πξόγξακκα επηδνηήζεσλ γηαηί είκαη αθόκε θνηηεηήο. Γελ ζα έπξεπε λα 

αιιάμνπλ ηα πξνγξάκκαηα ..ζα έπξεπε λα ηνπο πξνζηαηεύεη ην Κξάηνο θαιύηεξα…γηαηί 

θνπκάλην θάλνπλ ηώξα νη έκπνξνη θαη θάλνπλ όηη ζέινπλ. 

16) Θεσξείηαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε σο 

έλα δπλαηφ ή απνδπλακσκέλν θιάδν θαη γηαηί; Θεσξείηε φηη ε Κξίζε θαη ε 

Όθεζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; Βζάο ζαο 

επεξέαζε ε θξίζε;  

- Γελ είλαη απνδπλακσκέλνο γηαηί πνιιέο νηθνγέλεηεο δνπλ από απηό. Αιιά δελ πάλε 

ζσζηά ηα πξάγκαηα. Ζ θξίζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθό ηνκέα, γηαηί επεξεάζηεθαλ νη αγνξέο. 

Δπεξεάζηεθα θαη εγώ βέβαηα γηαηί εξγαδόκνπλ πνιιέο ώξεο ρσξίο ηελ θαηάιιειε 

ακνηβή. Απμήζεθαλ θαη νη θόξνη…πνηνο καο ζώδεη! ( ρακνγειώληαο) 

17) Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε άπνςε φηη νη λένη ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; 

-ρη γηαηί κε ηα αγξνηηθά δελ έρεηο ηίπνηα ζηαζεξό. Έλα ρξόλν κπνξεί λα βγάιεηο 

40.000 επξώ θαη ηνλ άιιν λα κπεηο κέζα γηαηί παίδεηο κε ηνλ θαηξό, κε ηελ αγνξά,κε 

ηελ δήηεζε..αλ ζε πιεξώζνπλ. Δίλαη πνιινί παξάγνληεο δειαδή. 

18) Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θάλεηε θαη πνηεο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηήζεηε 

ψζηε λα βειηηψζεηε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ζαο φζν θαη ην εηζφδεκα 

ζαο; Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γη απηφ; Υξεηάδεζηε επηκφξθσζε θαη αλ λαη 

έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ππάξρνπλ;   



ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ                                                      

ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ                                

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ               

«ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΤΣΔΜΏ ΚΏΕ ΑΔΜΟΕΒ ΠΟΛΕΣΕΚΒ» 

 

124 
 

-Θα έπξεπε λα ηα εκπνξεπόκαζηε νη ίδηνη νη παξαγσγνί θαη όρη λα κπαίλνπλ κεζάδνληεο 

θαη λα παίξλνπλ απηνί ηα θέξδε. Να ην ηππνπνηνύζακε νη ίδηνη πξνηείλσ θαη λα ην 

πνπινύζακε ζην εμσηεξηθό…είηε αηνκηθά είηε νκάδεο παξαγσγώλ. Σν ιάδη πσιείηαη 2 

επξώ θαη ν κεζάδσλ κπνξεί λα ην δίλεη 3- 5. Απηό είλαη αδηθία γηαηί δελ κνρζεί. Μεηά 

ηελ ζρνιή βέβαηα ζθέθηνκαη λα κπσ ζε πξόγξακκα. 

19) Θεσξείηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο εληζρχεη ή απνηξέπεη  ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα ζην λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; ε πνηεο άιιεο δνπιεηέο κπνξεί λα απαζρνιεζεί έλαο λένο/α φηαλ δεη 

ζε αγξνηηθή πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ην Κξάηνο θαη πνηα 

ζεσξείηε φηη είλαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δψζεη;  

-Γελ είλαη ιύζε ην θξάηνο λα δίλεη ρξήκαηα ζηνπο λένπο γηα λα αζρνινύληαη κε ηνλ 

αγξνηηθό ηνκέα γηαηί νη πεξηζζόηεξνη ηα ηξώλε θαη θάζνληαη. Σν θξάηνο δελ δίλεη 

ζνβαξά θίλεηξα. Θα έπξεπε λα πξνζηαηεύεη ηα εκπνξεύκαηα πνπ βγάδνπλ νη 

παξαγσγνί. Δάλ κνπ έδηλαλ εκέλα 20.000 από πξόγξακκα δελ ζα μαλά παηνύζα ζηηο 

ειηέο. 

20) Πνηα εκπφδηα πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ, γηα λα αζρνιεζνχλ νη λένη κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα γηα λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια επαγγέικαηα; 

-Γελ ππάξρνπλ εκπόδηα γηα λα κείλεηο ζην ρσξηό θαη αλ δελ αζρνιεζείο κε ηα αγξνηηθά. 

Δάλ αζρνιεζείο κε αγξνηηθά πξέπεη ήδε λα έρεη πεξηνπζία αιιηώο από ην κεδέλ δελ 

γίλεηαη. Τπάξρνπλ θαη άιια επαγγέικαηα εδώ όκσο. Κάπνηνη είλαη πδξαπιηθνί ζην 

ρσξηό, άιινη ειεθηξνιόγνη, άιινη κεξνθάκαηα, έλαο έρεη αλνίμεη θαθεηέξηα θαη 

ζνπβιαηδίδηθν. ινη πάλε κηα ραξά γηαηί ππάξρεη κνλνπώιην.  

21)  Έρεηε εληνπίζεη θίλεηξα ή πξνζπάζεηεο ελαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ θιάδν απφ θίινπο ή γλσζηνχο ζαο; Γηαηί ζεσξείηε φηη θάλνπλ απηήλ 

ηελ επηινγή;  

-Ξέξσ θίινπο πνπ γύξηζαλ αλαγθαζηηθά γηαηί δελ έβξηζθαλ δνπιεηά ζηηο πόιεηο. Οη 

πεξηζζόηεξνη αζρνινύληαη κε ηηο ειηέο, αιιά πνηνο γνπζηάξεη λα 

παιεύεη;;…Καλείο!..όινη από αλάγθε ην θάλνπλ..(θσλαρηά) 

22) Ση ζα ζπκβνπιεχαηε έλα λέν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα; Έρεη πξννπηηθέο;  

-Θα ηνπ έιεγα εάλ έρεη πεξηνπζία ζε ρσξηό λα κπεη ζε πξόγξακκα θαη κεηά ζε 

νκάδεο παξαγσγώλ γηα λα δηεθδηθήζνπλ θαιύηεξεο ηηκέο. Άζρεηα πνπ δελ 

δνπιεύνπλ ζπιινγηθά γηαηί θιέβνπλ ιεθηά, ν θαζέλαο θνηηάδεη ηελ πάξηε ηνπ. 



ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ                                                      

ΣΜΔΜΏ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ                                

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΧΝ ΠΟΤΑΧΝ               

«ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΤΣΔΜΏ ΚΏΕ ΑΔΜΟΕΒ ΠΟΛΕΣΕΚΒ» 

 

125 
 

23) Καη ηη ζεσξείηε φηη πξέπεη λα θάλεη έλαο λένο/ α ψζηε λα επηηχρεη αλ 

απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη πνην επάγγεικα θξίλεηε 

φηη είλαη θαιχηεξν λα θάλεη αλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα;  Πνην άιιν επάγγεικα ζα ηνλ ζπκβνπιεχαηε λα επηιέμεη αλ 

απνθαζίζεη λα παξακείλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή;  

-Θα ηνπ πξόηεηλα κε ειηέο θαη ζεξκνθήπηα λα αζρνιεζεί, νη παηάηεο, ηα θαξπνύδηα, ηα 

πεπόληα θάηη κπνξνύλ λα ζνπ επηθέξνπλ. 

24) Βίζηε αηζηφδνμνο/ε ή απαηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ ζαο θαη γηαηί;  

-Δίκαη απαηζηόδνμνο γηαηί δελ μέξσ αύξην ηη ζα γίλεη…Γελ μέξσ ηη κνπ μεκεξώλεη! 

 

Ημιδομημένη Σςνένηεςξη Νο3: 

Αγαπεηέ θύξηε Ρ.(Άγηνη Γέθα), 

1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΆ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1) Ώξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ ειηθία ζαο. 

-26 

2) Δ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε πνηα είλαη ; Βίζηε έγγακνο ή άγακνο; Καη αλ 

είζηε άγακνο κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; Έρεηε αδέιθηα; 

-Δίκαη ειεύζεξνο,άγακνο, κέλσ κε γνλείο θαη έρσ 5 αδέιθηα.  

3) Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν;  

-Έρσ ηειεηώζεη ζην ΔΠΑΛ κεραληθόο. 

4) Βξγάδεζηε;  

4.1) Ώλ λαη, ηη επαγγέιιεζηε; Πνπ εξγάδεζζε απηήλ ηελ πεξίνδν; Βίζηε 

αζθαιηζκέλνο/ε; 4.2) Ώλ φρη, πφζν θαηξφ είζηε άλεξγνο/ε; Βίραηε εξγαζζεί 

ζην παξειζφλ θαη αλ λαη πνπ; Βίζηε αζθαιηζκέλνο/ε;  

-Ναη αζρνινύκαη κε ηα αγξνηηθά θαη είκαη αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΟΓΑ. 

5) Έρεηε θάπνηα δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε; 

-ρη κόλν κε ηα αγξνηηθά. 
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6) Πφζν είλαη πεξίπνπ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ θαη πφζν ην αηνκηθφ ζαο 

εηζφδεκα;  

-Πεξίπνπ 30.000 επξώ ην νηθνγελεηαθό θαη ην αηνκηθό είλαη 10.000. 

2.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

7) Πσο αηζζάλεζηε πνπ κέλεηε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο πφιεο; Βίλαη επηινγή ζαο; Νηψζεηε εγθισβηζκέλνη; 

Υαξνχκελνη; Θα αιιάδαηε ηελ επαξρία γηα λα κέλεηε ζε πφιε; 

-Νηώζσ πνιύ σξαία είλαη ε επηινγή κνπ δελ ληώζσ εγθισβηζκέλνο, απιά ζέισ λα 

πεγαίλσ θαη ηηο βόιηεο κνπ…δελ κπνξώ λα θάζνκαη κόληκα εδώ. Γελ ζα άιιαδα ην 

ρσξηό γηα ηελ πόιε. Μόλν εάλ κπνξνύζα λα βξσ δνπιεηά κε θαιά ιεθηά. 

8)  Ση θάλεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο; Οη θίινη/εο ζαο είλαη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

ή θαη πφιεσλ; Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηνπο πνην είλαη;   

-Αζρνινύκαη κε ηα ρόκπη κνπ, ηα άινγα θαη κε ηελ πξνζσπηθή κνπ δσή θαη βέβαηα 

βόιηεο. Οη θίινη κνπ κέλνπλ θαη ζην ρσξηό θαη ζηελ πόιε. Οη πην πνιινί είλαη αγξόηεο, 

άιινη είλαη ζην δεκόζην..άιινη ππξνζβέζηεο, αζηπλνκηθνί. 

9) Πνπ ζα ηνπνζεηνχζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ηδενινγηθά, ζηελ θιίκαθα απφ άθξα 

δεμηά σο άθξα αξηζηεξά; Φεθίζαηε ζηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο;  

-Γελ αζρνινύκαη γηαηί είλαη όινη θαξαγθηόδεδεο θαη δελ ςήθηζα ζηηο εθινγέο. ινη 

είλαη ην ίδην. πνπ θαη λα ηελ ξίμεηο πάεη ρακέλε. 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

10) Πφζα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν α) εξγάδεζζε ζήκεξα 

ή β) είραηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ; 

-Πάλσ από 15 ρξόληα.. από 10 ρξνλώλ. 

11) Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πξφνδν ζαο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείζζε/ είραηε 

απαζρνιεζεί;  

-Τπάξρεη πξόνδνο αλ δνπιεύεηο, αλ δελ δνπιεύεηο δελ ππάξρεη, αιιά λα δνπιεύεηο 

ζσζηά. Αλ αζρνιείζαη ζσζηά κπνξείο λα σθειεζείο. Έρεη όκσο πνιιά κεηνλεθηήκαηα, 

γηα παξάδεηγκα ην θξάηνο δελ βνεζά ηνπο αγξόηεο λα πνπιήζνπλ ην πξντόλ ηνπο ζσζηά. 

ηελ νπζία ν κεζάδνληαο βγάδεη ηα ιεθηά ηα ρνληξά. Οη αγξόηεο είκαζηε ζε δύζθνιε 
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θάζε. Δίκαζηε ζαλ ηνπο θαηαδηθαζκέλνπο πάλσ θάησ. Δθηόο θαη αλ παίξλεηο θακία 

θαιή επηδόηεζε θαη έηζη δελ θνπξάδεζαη. 

12) Ώληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζην μεθίλεκά ζαο; Ώλαθέξεηε ζαο παξαθαιψ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο.  

-ινη αληηκεησπίδνπκε δπζθνιίεο γηαηί ηα ιεθηά θάλνπλ θνπκάλην αλ ζεο λα 

δεκηνπξγήζεηο θαη λα κεγαιώζεηο ηε πεξηνπζία ζνπ..λα δήζεηο..αλαγθαζηηθά δνξίδεζαη 

Ζ ζσκαηηθή θνύξαζε άκα είζαη λένο θαη θνηκεζείο πεξλάεη..ηελ μερλάο! 

13) Ήηαλ επηινγή ζαο ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζζε ή αλαγθαηφηεηα; 

Βμεγήζηε καο ζαο παξαθαιψ.  

-Ήηαλ θαη επηινγή κνπ…ήζεια λα γίλσ κεραληθόο, αιιά δελ πξνρώξεζα εθεί θαη 

θαηέιεμα ζηα αγξνηηθά ηνπ παηέξα κνπ. Μνπ αξέζεη αιιά θαιύηεξα είρα ηελ άιιε 

δνπιεηά. Σώξα όκσο δελ επηδηώθσ λα αζρνιεζώ κε ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνύ γηαηί 

ζα μεθηλήζσ από ην κεδέλ πάιη. Σώξα εδώ παηώ θάπνπ θαη πξνρσξάσ. 

4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ;  

14) Βίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά ζαο; θνπεχεηε λα ζπλερίζεηε λα 

εξγάδεζζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζην ίδην επάγγεικα ή ζθνπεχεηε λα αιιάμεηε 

δνπιεηά ή θαη ηνκέα απαζρφιεζεο;  Κη αλ λαη, πνπ ζα ζέιαηε λα 

απαζρνιεζείηε θαη ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα λα ην πεηχρεηε;  

-Δληάμεη θαιά είκαη..κέηξηα. Θα ζπλερίζσ λα εξγάδνκαη ζε απηό πνπ θάλσ ηώξα. Θα 

ήζεια λα θηηάμσ θαη έλα ζεξκνθήπην γηα λα δήζσ θαιύηεξα. 

15) Βίζηε ζε θάπνην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ; Καη αλ λαη ηη πξφγξακκα είλαη 

απηφ; Πνηεο είλαη νη βαζηθφηεξεο σθέιεηεο ηνπ γηα εζάο θαη πνηα ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ; Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ;  

-Παίξλσ κόλν από ην εζληθό απόζεκα γηαηί νη ειηέο είλαη ελνηθηαζηήξηα θαη δελ παίξλσ 

από ηηο ειηέο. Δίκαη λένο αγξόηεο θαη κε βνεζά ην θξάηνο από ην εζληθό απόζεκα λα 

κνπ δίλνπλ θάπνηα ιεθηά. Μπήθα ην 2014, αιιά ην πξόγξακκα δελ κε βνήζεζε αξθεηά. 

ε γδέξλεη ιίγν. Πιεξώλεηο θάζε ρξόλν αζθάιεηα, ΔΛΓΑ γηα ηα δέληξα λα ηα 

αζθαιίζεηο.  Μόλν αλ έρεηο ρξήκα από πίζσ επηδνηήζε ηξαθηέξ, εξγαιεία…έρεη 

πιενλεθηήκαηα απιά δελ πξέπεη λα έρεηο άδεηεο ηζέπεο. Γελ ζα έπξεπε ζε νξεηλέο 

θιίκαθεο λα δίλνληαη πην πνιιά ιεθηά. ια ην ίδην ρσξίο δηαθξίζεηο, θαη λα θόςνπλ ηα 

ιεθηά ζε απηνύο πνπ δελ έρνπλ θύξην επάγγεικα ηα αγξνηηθά! Έηζη είλαη ην ζσζηό 

πηζηεύσ…! Αθνύ έρνπλ δνπιεηά γηα λα δήζνπλ γηαηί λα παίξλνπλ θη άιια ρξήκαηα;! 

Σώξα ηα θόβνπλ ζηγά ζηγά από απηνύο αιιά απηνί ηα κεηαβηβάδνπλ ζηηο γπλαίθεο ηνπο 
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θαη νη γπλαίθεο ηνπο κπνξεί λα είλαη άλεξγεο λα αζρνινύληαη κε ηα νηθηαθά ή 

αλαζθάιηζηεο. Απηό είλαη λόκηκν. Από όπνπ κπνξνύλ παίξλνπλ. 

16) Θεσξείηαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε σο 

έλα δπλαηφ ή απνδπλακσκέλν θιάδν θαη γηαηί; Θεσξείηε φηη ε Κξίζε θαη ε 

Όθεζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; Βζάο ζαο 

επεξέαζε ε θξίζε;  

- Δίλαη δπλαηόο θιάδνο γηαηί ν παξαπάλσ από ηνλ κηζό πιεζπζκό ηεο Κξήηεο δνπλ από 

απηό. Δίηε είλαη πξόβαηα είηε ειηέο είηε θεπεπηηθά ..είλαη από όια…νη ππόινηπνη είλαη 

ζηα ηνπξηζηηθά. Ο ππξήλαο είλαη ν αγξνηηθόο ηνκέαο. 

17) Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε άπνςε φηη νη λένη ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; 

-Ο πξσηνγελήο ηνκέαο είλαη ν βαζηθόηεξνο…θαη λαη πξέπεη λα αζρνινύληαη νη λένη 

γηαηί αλ δηαιύζεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζα πξέπεη όια λα ηα εηζάγνπκε. Άκα δηαιύζεη ν 

πξσηνγελήο ηνκέαο δηαιύζεθε ε Διιάδα.  

18) Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θάλεηε θαη πνηεο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηήζεηε 

ψζηε λα βειηηψζεηε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ζαο φζν θαη ην εηζφδεκα 

ζαο; Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γη απηφ; Υξεηάδεζηε επηκφξθσζε θαη αλ λαη 

έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ππάξρνπλ;   

-Πξέπεη λα καο βνεζήζεη ην θξάηνο λα νξζνπνδήζνπκε. Δκέλα κνπ έδσζαλ 15.000 

επξώ κέζα ζε 5 ρξόληα. θέθηνκαη λα κπσ ζε νκάδεο γηα λα κε βνεζήζνπλ κε γλώζε 

γηα λα βγάισ πην πνιύ ιάδη ή ζε ζεκηλάξηα. Καλείο δελ ηα μέξεη όια. Έρσ κάζεη πσο νη 

νκάδεο αγξνηώλ κε 15 άηνκα θαη πάλσ, ζνπ καζαίλνπλ πώο λα βγάδεηο πνζόηεηα ζην 

ιάδη..πόηε λα ιηπαίλεηο…θαη ε νκάδα πιεξώλεη γεσπόλν λα ζηα κάζεη. αλ νκάδα ην 

θξάηνο ηελ βνεζά θαη ηελ επηδνηεί λα ζηαζεί..έηζη κνπ έρνπλ πεη. 

19) Θεσξείηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο εληζρχεη ή απνηξέπεη  ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα ζην λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; ε πνηεο άιιεο δνπιεηέο κπνξεί λα απαζρνιεζεί έλαο λένο/α φηαλ δεη 

ζε αγξνηηθή πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ην Κξάηνο θαη πνηα 

ζεσξείηε φηη είλαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δψζεη;  

- Γελ ηνπο δίλεη θίλεηξα ην θξάηνο…ηνπο απσζεί λα θύγνπλ εμσηεξηθό. Οη λένη 

κπνξνύλ εδώ λα αλνίμεη έλα καγαδί κε ξνύρα, θαθεηέξηεο. Οη θνπειηέο κε λύρηα θαη 

καιιηά. Θα έπξεπε ην Κξάηνο λα βξεη ζηνπο λένπο δνπιεηά ..όρη λα ηνπο δώζεη ιεθηά. 

Γηαηί κε ηα ιεθηά νη λένη γίλνληαη ηεκπέιεδεο!! (αγαλάθηεζε) …Οη επηδνηήζεηο ηνπο 
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πεξηζζόηεξνπο ηνπο έθαλε ηεκπέιεδεο..Πξέπεη λα δνπιεύνπλ λα βγάδνπλ κεγάιε 

πνζόηεηα άξα κεγάια θέξδε..κηθξή πνζόηεηα κηθξό θέξδνο, απηό είλαη ην ζσζηό γηα 

κέλα. 

20) Πνηα εκπφδηα πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ, γηα λα αζρνιεζνχλ νη λένη κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα γηα λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια επαγγέικαηα; 

-Πνιιά εκπόδηα..παιεύεηο κε ηνλ θαηξό, κε ην θξάηνο. Οξηζκέλα ρσξηά είλαη 

απόκαθξα..θάλεηο νηθνγέλεηα θαη ην ρσξηό δελ έρεη θαξκαθείν, ζνππεξ κάξθεη, 

ζρνιεία..βαζηθά πξάγκαηα..θαη απηά εκπόδηα είλαη. 

21)  Έρεηε εληνπίζεη θίλεηξα ή πξνζπάζεηεο ελαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ θιάδν απφ θίινπο ή γλσζηνχο ζαο; Γηαηί ζεσξείηε φηη θάλνπλ απηήλ 

ηελ επηινγή;  

-Οη θίινη κνπ αζρνινύληαη γηαηί λνίθηαδαλ ζε πόιεηο θαη έπαηξλαλ ιίγα ιεθηά, είραλ 

πεξηνπζία από γνλείο, παππνύδεο ζην ρσξηό θαη αλαγθάζηεθαλ λα γπξίζνπλ. 

22) Ση ζα ζπκβνπιεχαηε έλα λέν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα; Έρεη πξννπηηθέο;  

-Δίλαη πνιύ δύζθνινο ηνκέαο θαη κάιινλ ρσξίο πξννπηηθέο , κόλν αλ αιιάμνπλ νη 

θαηαζηάζεηο ζα ππάξρεη κέιινλ. 

23) Καη ηη ζεσξείηε φηη πξέπεη λα θάλεη έλαο λένο/ α ψζηε λα επηηχρεη αλ 

απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη πνην επάγγεικα θξίλεηε 

φηη είλαη θαιχηεξν λα θάλεη αλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα;  Πνην άιιν επάγγεικα ζα ηνλ ζπκβνπιεχαηε λα επηιέμεη αλ 

απνθαζίζεη λα παξακείλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή;  

-Ο θαζέλαο έρεη άιιν κπαιό. Δγώ πξνηείλσ λα αζρνιεζεί κε ηελ παξαγσγή αβνθάληνπ, 

θαπιόζπθσλ ή αιόε θαη λα ηα ζηέιλεη ζην εμσηεξηθό. Αλ έρεη βγάιεη θάπνην επάγγεικα 

ζα ηνπ έιεγα λα αζρνιεζεί κε ην επάγγεικα απηό ζην ρσξηό. Γηα παξάδεηγκα 

ρξεηαδόκαζηε πδξαπιηθνύο θαη ειεθηξνιόγνπο γηαηί πάληα θάηη ραιάεη ζηα ζπίηηα. 

24) Βίζηε αηζηφδνμνο/ε ή απαηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ ζαο θαη γηαηί;  

-Δίκαη αηζηόδνμνο, γηαηί εθόζνλ ζεο λα θάλεηο νηθνγέλεηα πξέπεη λα έρεηο αηζηνδνμία. 

Άκα είζαη απαηζηόδνμνο είζαη κίδεξνο θαη ρακεινθηεξνπγίδεηο. Πξέπεη λα πεηάο ςειά 

γηα λα δεηο πνπ ζα παο..πνπ ζα θηάζεηο. 
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Ημιδομημένη Σςνένηεςξη Νο4: 

Αγαπεηέ θπξία. Κ.(ηόινη), 

1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΆ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1) Ώξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ ειηθία ζαο. 

-29 

2) Δ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε πνηα είλαη ; Βίζηε έγγακνο ή άγακνο; Καη αλ 

είζηε άγακνο κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; Έρεηε αδέιθηα; 

-Δίκαη παληξεκέλε κε δύν παηδηά πνπ είλαη 4,5 ρξνλώλ θαη 3 κελώλ. 

3) Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν;  

-Έρσ ζπνπδάζεη ζε ΗΔΚ ζην Ζξάθιεην Σερληθόο Δθαξκνγώλ Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο. 

4) Βξγάδεζηε;  

4.1) Ώλ λαη, ηη επαγγέιιεζηε; Πνπ εξγάδεζζε απηήλ ηελ πεξίνδν; Βίζηε 

αζθαιηζκέλνο/ε; 4.2) Ώλ φρη, πφζν θαηξφ είζηε άλεξγνο/ε; Βίραηε εξγαζζεί 

ζην παξειζφλ θαη αλ λαη πνπ; Βίζηε αζθαιηζκέλνο/ε;  

-ρη είκαη άλεξγε 10 ρξόληα. Δίρα εξγαζηεί σο security θαη ζε παηδόηνπν ζην 

Ζξάθιεην. Δθεί ήκνπλ ζηε θύιαμε παηδηώλ αιιά ήκνπλ αλαζθάιηζηε. 

5) Έρεηε θάπνηα δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε; 

-ην ζπίηη κόλν ηα νηθηαθά θαη ηα αγξνηηθά. Αζρνινύκαη κε ηηο ειηέο θαη ηελ 

θηελνηξνθία. 

6) Πφζν είλαη πεξίπνπ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ θαη πφζν ην αηνκηθφ ζαο 

εηζφδεκα;  

-Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα είλαη γύξσ ζηα 40.000- 45.000 ην ρξόλν. 

2.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

7) Πσο αηζζάλεζηε πνπ κέλεηε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο πφιεο; Βίλαη επηινγή ζαο; Νηψζεηε εγθισβηζκέλνη; 

Υαξνχκελνη; Θα αιιάδαηε ηελ επαξρία γηα λα κέλεηε ζε πφιε; 

-Έρσ γελλεζεί ζε ρσξηό θαη ε κεηάβαζε κνπ ζηνπο ηόινπο δελ ήηαλ δύζθνιε θαη 

άγλσζηε. ίγνπξα νη ξπζκνί ηεο πόιεο είλαη δηαθνξεηηθνί γηα λα δηαζθεδάζεηο ή γηα λα 

δνπιέςεη, αιιά νη ξπζκνί ηνπ ρσξηνύ είλαη πνιύ θαιύηεξνη. Δίλαη ζηηγκέο πνπ ληώζεηο 
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εγθισβηζκέλε γηαηί δελ έρεηο επηινγέο εμόδνπ αιιά ζε γεληθέο γξακκέο είκαη 

ραξνύκελε. Σώξα πηα κε ηα παηδηά θαη ηελ νηθνγέλεηα δελ ζα πήγαηλα ζε πόιε. 

8) Ση θάλεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο; Οη θίινη/εο ζαο είλαη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

ή θαη πφιεσλ; Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηνπο πνην είλαη;   

-Αζρνινύκαη κε ηα παηδηά θαη κε ρεηξνλαθηηθά ρόκπη. Οη πεξηζζόηεξεο θίιεο κνπ 

κέλνπλ ζε πόιε θαη ην κνξθσηηθό ηνπο επίπεδν είλαη όισλ ησλ θαηεγνξηώλ. Άιιεο 

έρνπλ ηειεηώζεη ΗΔΚ, ΣΔΗ θαη άιιεο Λύθεην. Οη πεξηζζόηεξεο αζρνινύληαη κε 

επαγγέικαηα όπσο καθηγηέξ, λύρηα, ινγηζηηθά θαη ζε ηνπξηζηηθά γξαθεία. 

9) Πνπ ζα ηνπνζεηνχζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ηδενινγηθά, ζηελ θιίκαθα απφ άθξα 

δεμηά σο άθξα αξηζηεξά; Φεθίζαηε ζηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο;  

-Σνπνζεηνύκαη θέληξν αιιά δελ ςήθηζα ιόγσ εγθπκνζύλεο. 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

10) Πφζα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν α) εξγάδεζζε ζήκεξα 

ή β) είραηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ; 

-Από παηδί αζρνινύκαη κε αγξνηηθά. Γνύιεπα ζε ακπέιηα, ειηέο από 14 ρξνλώλ. 

11) Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πξφνδν ζαο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείζζε/ είραηε 

απαζρνιεζεί;  

-Τπάξρεη πξόνδνο θαη έρεη θαη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Γειαδή βγάδεηο πνιιά ρξήκαηα 

αλ έρεηο πεξηνπζία, έρεηο επέιηθην σξάξην θαη θαλέλαλ πάλσ από ην θεθάιη ζνπ. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη ηα αξλεηηθά, όπσο ε θνύξαζε νη επζύλεο θαη ν άληξαο κνπ πνπ 

αζρνιείηαη πνιύ  παξαπάλσ από εκέλα δελ βιέπεη πνιύ ηα παηδηά καο θαη ηα παηδηά ηνλ 

αλαδεηνύλ θπζηθά. 

12) Ώληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζην μεθίλεκά ζαο; Ώλαθέξεηε ζαο παξαθαιψ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο.  

-Ζ κεγαιύηεξε δπζθνιία ήηαλ όηη δελ νδεγάσ. Έλησζα θαη αθόκε ληώζσ εγθισβηζκέλε 

θαη ήκνπλ κόλε ζην μεθίλεκα, γηαηί ν άληξαο κνπ έθεπγε ιόγσ επαγγέικαηνο. 

Αζρνιείηαη θαη κε ην εκπόξην ηπξνθνκηθώλ θαη ηαμηδεύεη ζε όιε ηελ Διιάδα θαη 

ηδηαίηεξα ζην Άγην ξνο. ην Άγην ξνο καο βνήζεζαλ αξθεηά …ζπλέρεηα είρακε 

παξαγγειίεο θαη γη’απηό απνθαζίζακε λα βγάινπκε ην παηδάθη καο ην κηθξό Παίζην. 

13) Ήηαλ επηινγή ζαο ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζζε ή αλαγθαηφηεηα; 

Βμεγήζηε καο ζαο παξαθαιψ.  
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-Ήηαλ αλαγθαηόηεηα ιόγσ αλεξγίαο, αθνύ βγάδεηο πην πνιιά ιεθηά ζηνλ αγξνηηθό 

ηνκέα. 

4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ;  

14) Βίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά ζαο; θνπεχεηε λα ζπλερίζεηε λα 

εξγάδεζζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζην ίδην επάγγεικα ή ζθνπεχεηε λα αιιάμεηε 

δνπιεηά ή θαη ηνκέα απαζρφιεζεο;  Κη αλ λαη, πνπ ζα ζέιαηε λα 

απαζρνιεζείηε θαη ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα λα ην πεηχρεηε;  

-Έηζη όπσο δνπιεύσ εγώ ζηα αγξνηηθά είκαη ηθαλνπνηεκέλε, αιιά δελ ζα ζπλερίζσ λα 

είκαη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. Δλλνείηαη πσο πξνηηκώ λα βξσ θάηη πάλσ ζηελ εηδηθόηεηα 

κνπ. θέθηνκαη λα κεγαιώζνπλ πξώηα ηα παηδηά θαη κεηά ζα ήζεια λα βξσ δνπιεηά ζε 

θαξκαθείν, ζην θέληξν πγείαο, γηαηξνύο ηδηώηεο εδώ ζηα γύξσ ρσξηά σο γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε. Γελ μέξσ βέβαηα αλ ζπκθσλήζεη ν άληξαο κνπ! ( ρακνγειώληαο) 

15) Βίζηε ζε θάπνην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ; Καη αλ λαη ηη πξφγξακκα είλαη 

απηφ; Πνηεο είλαη νη βαζηθφηεξεο σθέιεηεο ηνπ γηα εζάο θαη πνηα ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ; Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ;  

-Ναη, κνπ κεηαβίβαζαλ δηθαηώκαηα από ειηέο θαη νξεηλά πξόβαηα. Σν ζεηηθό είλαη πσο 

απηά ηα ρξήκαηα καο βνήζεζαλ λα θιείζνπκε παξάζπξα, αιιά θαη πάιη ρσξίο θαιή 

δηαρείξηζε πάιη δελ ζα καο έθηαλαλ. Πηζηεύσ πσο απηό πνπ πξέπεη λα αιιάμεη ζηα 

πξνγξάκκαηα είλαη λα δίλνληαη πεξηζζόηεξα ρξήκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ καο 

ζηνλ αγξνηηθό θαη θηελνηξνθηθό ηνκέα, αιιά θαη ζην ζπίηη καο. Γειαδή ην θξάηνο λα 

δίλεη παξαπάλσ ρξήκαηα ζε λέα παηδηά πνπ απνθαζίδνπλ λα κείλνπλ ζην ρσξηό θαη λα 

θάλνπλ εθεί ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. 

16) Θεσξείηαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε σο 

έλα δπλαηφ ή απνδπλακσκέλν θιάδν θαη γηαηί; Θεσξείηε φηη ε Κξίζε θαη ε 

Όθεζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; Βζάο ζαο 

επεξέαζε ε θξίζε;  

- Με ηελ θξίζε απμήζεθαλ νη αλάγθεο καο, απμήζεθαλ νη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ γηα ηα 

δώα θαη ηηο ειηέο, γηα ηα εκβόιηα ζηα πξόβαηα θαη κεηώζεθε ε ηηκή πνπ ηα δίλακε. 

Πηζηεύσ όηη έρεη απνδπλακσζεί ν θιάδνο γηαηί δελ ππάξρνπλ θίλεηξα λα δήζνπλ νη 

λένη. 

17) Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε άπνςε φηη νη λένη ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; 
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-Οη λένη επεηδή ζηηο πόιεηο δελ δίλνπλ επαξθή κηζζό θαη ε γε είλαη έλαο ζίγνπξνο 

παξάγνληαο νηθνλνκίαο γπξίδνπλ ζηα ρσξηό από αλάγθε.  

18) Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θάλεηε θαη πνηεο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηήζεηε 

ψζηε λα βειηηψζεηε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ζαο φζν θαη ην εηζφδεκα 

ζαο; Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γη απηφ; Υξεηάδεζηε επηκφξθσζε θαη αλ λαη 

έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ππάξρνπλ;   

-ίγνπξα πξέπεη λα θάλνπκε απνηακίεπζε γηα λα αγνξάζνπκε εθηάζεηο γεο γηα 

θαιιηέξγεηα ειηάο θαη γηα λα απμήζνπκε ηελ πεξηνπζία καο. Απηό πξνζπαζνύκε λα 

θάλνπκε θαη ελεκεξσλόκαζηε ζπλερώο από ηελ έλσζε Μνλνθαηζίνπ. 

19) Θεσξείηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο εληζρχεη ή απνηξέπεη  ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα ζην λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; ε πνηεο άιιεο δνπιεηέο κπνξεί λα απαζρνιεζεί έλαο λένο/α φηαλ δεη 

ζε αγξνηηθή πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ην Κξάηνο θαη πνηα 

ζεσξείηε φηη είλαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δψζεη;  

-Σν θξάηνο απνηξέπεη ηνπο λένπο γηαηί δελ δίλεη θίλεηξα. Οη λένη πνπ κέλνπλ εδώ 

κπνξνύλ λα αλνίμνπλ κηα επηρείξεζε, όπσο ζνππεξ κάξθεη, θαθεηέξηα θαη πνιιέο 

θνπέιεο θάλνπλ λύρηα θαη καιιηά. Σα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δνζνύλ είλαη έλα 

θνηλσληθό επίδνκα από ην θξάηνο ζε λέεο νηθνγέλεηεο ζηα ρσξηά. 

20) Πνηα εκπφδηα πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ, γηα λα αζρνιεζνχλ νη λένη κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα γηα λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια επαγγέικαηα; 

-Γελ δίλεηαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Απηό είλαη ην κεγαιύηεξν εκπόδην. 

21)  Έρεηε εληνπίζεη θίλεηξα ή πξνζπάζεηεο ελαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ θιάδν απφ θίινπο ή γλσζηνχο ζαο; Γηαηί ζεσξείηε φηη θάλνπλ απηήλ 

ηελ επηινγή;  

-Οη γλσζηνί καο επηιέγνπλ ην ρσξηό γηα κηα ήκεξε δσή, έλα θηιηθό πεξηβάιινλ θαη 

είλαη θύξηνη ηνπ εαπηνύ ηνπο. Γελ δνπιεύνπλ πάλσ από 8 ώξεο όπσο θάλνπλ πνιινί 

ζηηο πόιεηο θαη ηνπο βιέπεηο ζαλ ηνπο ηξειακέλνπο. 

22) Ση ζα ζπκβνπιεχαηε έλα λέν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα; Έρεη πξννπηηθέο;  

-Γηα κία γπλαίθα δελ ππάξρνπλ πξννπηηθέο, γηαηί είλαη ζθιεξή ε δνπιεηά θαη γηα 

γπλαίθεο δελ δίλνληαη θίλεηξα. 
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23) Καη ηη ζεσξείηε φηη πξέπεη λα θάλεη έλαο λένο/ α ψζηε λα επηηχρεη αλ 

απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη πνην επάγγεικα θξίλεηε 

φηη είλαη θαιχηεξν λα θάλεη αλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα;  Πνην άιιν επάγγεικα ζα ηνλ ζπκβνπιεχαηε λα επηιέμεη αλ 

απνθαζίζεη λα παξακείλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή;  

-Γηα λα πεηύρεη θάπνηνο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα πξέπεη λα έρεη ήδε ρσξάθηα γηα λα ηα 

αμηνπνηήζεη θαη λα κελ μεθηλήζεη από ην κεδέλ. Βέβαηα ρξεηάδεηαη θαη ζσζηόο 

πξνγξακκαηηζκόο. Γηα λα αζρνιεζείο πξέπεη λα θάλεηο ζπλδπαζκό θιάδσλ, δειαδή 

ειηέο θαη θηελνηξνθία. πσο θάλνπκε εκείο θαη παξάιιεια πνπιάκε θαη ηπξηά. Αλ κία 

γπλαίθα ήζειε λα κείλεη ζην ρσξηό ζα ηελ ζπκβνύιεπα λα βξεη θαη άιιεο γπλαίθεο λα 

θάλνπλ έλα ζύιινγν γπλαηθώλ γηα λα παξάγνπλ καξκειάδεο, μηλόρνληξν, γιπθά ηνπ 

θνπηαιηνύ, ειηέο, ηνπξζί. Αλ ηα πνπιάλε όια απηά ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθό ζα 

πινπηίζνπλ!!  

24) Βίζηε αηζηφδνμνο/ε ή απαηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ ζαο θαη γηαηί;  

-Δίκαη αηζηόδνμε γηαηί έρσ παηδηά λα κεγαιώζσ θαη ε ειπίδα πεζαίλεη πάληα 

ηειεπηαία!  

Ημιδομημένη Σςνένηεςξη Νο5: 

Αγαπεηέ θύξηε Α.(Σπκπάθη), 

1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΆ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1) Ώξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ ειηθία ζαο. 

-29 

2) Δ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε πνηα είλαη ; Βίζηε έγγακνο ή άγακνο; Καη αλ 

είζηε άγακνο κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; Έρεηε αδέιθηα; 

-Δίκαη έλα ρξόλν παληξεκέλνο θαη έρσ δύν παηδηά. Σν πξώην κνπ 3 εηώλ θαη ην 

δεύηεξν 8 κελώλ. 

3) Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν;  

-Έρσ ηειεηώζεη κόλν ην δεκνηηθό. 

4) Βξγάδεζηε;  

4.1) Ώλ λαη, ηη επαγγέιιεζηε; Πνπ εξγάδεζζε απηήλ ηελ πεξίνδν; Βίζηε 

αζθαιηζκέλνο/ε; 4.2) Ώλ φρη, πφζν θαηξφ είζηε άλεξγνο/ε; Βίραηε εξγαζζεί 

ζην παξειζφλ θαη αλ λαη πνπ; Βίζηε αζθαιηζκέλνο/ε;  
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-Ναη, δνπιεύσ ζηα αγξνηηθά, ζε ζεξκνθήπηα. Βάδσ ληνκάηεο, αγγνύξηα θαη πεπόληα. 

Ναη, είκαη αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΟΓΑ. 

5) Έρεηε θάπνηα δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε; 

-ρη. 

6) Πφζν είλαη πεξίπνπ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ θαη πφζν ην αηνκηθφ ζαο 

εηζφδεκα;  

-Δίλαη αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηεο θαιιηέξγεηαο. Πάλσ θάησ 8.000 είλαη θαζαξά. 

2.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

7) Πσο αηζζάλεζηε πνπ κέλεηε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο πφιεο; Βίλαη επηινγή ζαο; Νηψζεηε εγθισβηζκέλνη; 

Υαξνχκελνη; Θα αιιάδαηε ηελ επαξρία γηα λα κέλεηε ζε πφιε; 

-Έηζη έκαζα από παηδί, ήηαλ επηινγή κνπ θαη ληώζσ εγθισβηζκέλνο γηαηί είκαη όιε 

κέξα ζηα ζεξκνθήπηα ζηε δέζηε θαη δελ βγάδσ ρξήκαηα. Ναη θπζηθά θαη αλ έβξηζθα 

θαιή δνπιεηά γηα λα κπνξώ λα δήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ ζα πήγαηλα ζηε πόιε. 

8) Ση θάλεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο; Οη θίινη/εο ζαο είλαη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

ή θαη πφιεσλ; Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηνπο πνην είλαη;   

-Γελ έρσ ειεύζεξν ρξόλν, θαη αλ έρσ είκαη κε ηα παηδηά κνπ. Οη θίινη κνπ κέλνπλ ζην 

ρσξηό θαη θάπνηνη έρνπλ ηειεηώζεη ην ιύθεην, άιινη ην δεκνηηθό, όπσο εγώ. Καη απηνί 

αζρνινύληαη κε ηα ζεξκνθήπηα.  

9) Πνπ ζα ηνπνζεηνχζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ηδενινγηθά, ζηελ θιίκαθα απφ άθξα 

δεμηά σο άθξα αξηζηεξά; Φεθίζαηε ζηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο;  

-Νέα Γεκνθξαηία ςεθίδσ θαη ςήθηζα ζηηο εθινγέο. ( Γπζθνιεύηεθε λα θαηαιάβεη ηελ 

εξώηεζε, δπζθνιία ζηελ θιίκαθα από άθξα δεμηά σο άθξα αξηζηεξά). 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

10) Πφζα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν α) εξγάδεζζε ζήκεξα 

ή β) είραηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ; 

-Από 10 εηώλ κε ηνπο γνλείο κνπ. Βαζηθά αζρνιήζεθα κε απηό γηαηί απηό βξήθα από 

ηνπο γνλείο κνπ. 
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11) Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πξφνδν ζαο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείζζε/ είραηε 

απαζρνιεζεί;  

-Γελ ππάξρεη πξόνδνο. Ίζα ίζα βγάδσ έλα κεξνθάκαην γηα λα ζπληεξήζσ ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ. Σν θάλσ κόλν γηα έλα εηζόδεκα. Θεηηθά δελ ππάξρνπλ, κόλν θνύξαζε, 

αθξηβά θάξκαθα θαη θαθέο ζπλζήθεο γηαηί νη νπζίεο πνπ ςεθάδνπκε ηηο θαιιηέξγεηεο 

είλαη θαξθηλνγόλεο. 

12) Ώληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζην μεθίλεκά ζαο; Ώλαθέξεηε ζαο παξαθαιψ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο.  

-Σα ςεθάζκαηα θαη ηα παλάθξηβα θάξκαθα. θέςνπ όηη 20 θηιά ιίπαζκα θάλνπλ 100 

επξώ θαη δελ βγαίλσ. Σελ θνύξαζε δελ ηελ ππνινγίδσ θαζόινπ, γηαηί πξεπεη λα 

κεγαιώζσ ηα παηδηά κνπ. 

13) Ήηαλ επηινγή ζαο ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζζε ή αλαγθαηφηεηα; 

Βμεγήζηε καο ζαο παξαθαιψ.  

-Ήηαλ αλαγθαηόηεηα ιόγσ ελαζρόιεζεο ησλ γνληώλ κνπ.  

4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ;  

14) Βίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά ζαο; θνπεχεηε λα ζπλερίζεηε λα 

εξγάδεζζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζην ίδην επάγγεικα ή ζθνπεχεηε λα αιιάμεηε 

δνπιεηά ή θαη ηνκέα απαζρφιεζεο;  Κη αλ λαη, πνπ ζα ζέιαηε λα 

απαζρνιεζείηε θαη ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα λα ην πεηχρεηε;  

-Γελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο θαη ζθέθηνκαη λα ςάμσ θαη θάηη άιιν γηαηί δελ θηάλνπλ ηα 

ιεθηά. Θέισ λα αιιάμσ γεληθά δνπιεηά λα κελ είκαη ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα, γηα 

παξάδεηγκα νδεγόο γηα παξαδόζεηο, κεηαθνξέο ή ληειίβεξη. Απηά ππάξρνπλ εδώ.  

15) Βίζηε ζε θάπνην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ; Καη αλ λαη ηη πξφγξακκα είλαη 

απηφ; Πνηεο είλαη νη βαζηθφηεξεο σθέιεηεο ηνπ γηα εζάο θαη πνηα ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ; Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ;  

-ρη ηώξα, ήκνπλ ζε πξόγξακκα λέσλ αγξνηώλ από ην 2005-2015 θαη πήξα 21.000 

επξώ, αιιά δελ κε βνήζεζε. Ήηαλ κία κηθξή βνήζεηα, αιιά δελ κνπ έθηαζαλ. Πξέπεη λα 

γίλεη δίθαηε θαηαλνκή ρξεκάησλ όπσο ζηελ θηελνηξνθία πνπ δίλνπλ θαιά ιεθηά. 

16) Θεσξείηαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε σο 

έλα δπλαηφ ή απνδπλακσκέλν θιάδν θαη γηαηί; Θεσξείηε φηη ε Κξίζε θαη ε 
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Όθεζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; Βζάο ζαο 

επεξέαζε ε θξίζε;  

- Απνδπλακσκέλν. Οη αγξόηεο είκαζηε ηειεησκέλνη, γηαηί δελ παίξλνπλ ηίπνηα, νύηε 

εξγαιεία, δελ καο επηδνηνύλ ζσζηά. Δλλνείηαη άιιαμε ε δσή κνπ, γηαηί δελ ππήξρε 

δήηεζε ησλ πξντόλησλ, κεηώζεθαλ νη ηηκέο. Σα αγγνύξηα έρνπλ 0,15 ιεπηά.  

17) Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε άπνςε φηη νη λένη ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; 

-Ο αγξνηηθόο ηνκέαο έρεη θαηαξξεύζεη, δελ αμίδεη λα γίλεηο αγξόηεο γηαηί ζηα δεηάλε 

όια πίζσ.  

18) Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θάλεηε θαη πνηεο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηήζεηε 

ψζηε λα βειηηψζεηε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ζαο φζν θαη ην εηζφδεκα 

ζαο; Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γη απηφ; Υξεηάδεζηε επηκφξθσζε θαη αλ λαη 

έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ππάξρνπλ;   

-Βξίζθνκαη ζε αδηέμνδν θαη δελ μέξσ ηη λα θάλσ. Έρσ 2 παηδηά λα δήζσ θαη ζθέθηνκαη 

λα μεθηλήζσ θη άιιε δνπιεηά. Ζ εθνξία κε έρεη ηειεηώζεη θαη γηα επηκόξθσζε ν 

ζπλεηαηξηζκόο δελ βνεζάεη όζν πξέπεη. Γηα λα κπεηο πξέπεη λα είζαη κέηνρνο ζηνλ 

ζπλεηαηξηζκό θαη ε κεηνρή είλαη πάλσ από 1000 επξώ. 

19) Θεσξείηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο εληζρχεη ή απνηξέπεη  ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα ζην λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; ε πνηεο άιιεο δνπιεηέο κπνξεί λα απαζρνιεζεί έλαο λένο/α φηαλ δεη 

ζε αγξνηηθή πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ην Κξάηνο θαη πνηα 

ζεσξείηε φηη είλαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δψζεη;  

-Σν ειιεληθό θξάηνο απνηξέπεη ηνπο λένπο γηαηί δελ πξνζέρνπλ ηνλ αγξόηε. Σν ΔΦΚΑ 

έρεη αλέβεη ζην ηαβάλη, δελ κπνξώ λα ην πιεξώλσ θαη λα πεηλάλε ηα παηδηά κνπ θαη ην 

ρξσζηάσ. Δδώ νη λένη κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ ζε θαθεηέξηεο θαη κηθξνεπηρεηξήζεηο. 

Πξέπεη λα κεησζνύλ νη θόξνη θαη ηα ιηπάζκαηα γηαηί είλαη παλάθξηβα. Οη αγξόηεο 

πξέπεη λα επηδνηεζνύλ γηα ηηο δεκηέο πνπ έρνπλ θάζε ρξόλν ζηε παξαγσγή ηνπο. Γελ 

πξέπεη λα θάλνπκε εηζαγσγέο πξντόληα πνπ παξάγνπκε. 

20) Πνηα εκπφδηα πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ, γηα λα αζρνιεζνχλ νη λένη κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα γηα λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια επαγγέικαηα; 

-Σα αξθεηά έμνδα !!!! 
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21)  Έρεηε εληνπίζεη θίλεηξα ή πξνζπάζεηεο ελαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ θιάδν απφ θίινπο ή γλσζηνχο ζαο; Γηαηί ζεσξείηε φηη θάλνπλ απηήλ 

ηελ επηινγή;  

- Σν θάλνπλ αλαγθαζηηθά όινη..δελ ηνπο αξέζεη ν αγξνηηθόο ηνκέαο, αλαγθαζηηθά 

θάζνληαη !! Γελ ππάξρνπλ άιιεο δνπιεηέο εδώ λα βγάιεηο ρξήκαηα. 

22) Ση ζα ζπκβνπιεχαηε έλα λέν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα; Έρεη πξννπηηθέο;  

-Να κελ αζρνιεζνύλ θαζόινπ!!! Δηδηθά αλ έρεηο ζηόκαηα λα ζξέςεηο. 

23) Καη ηη ζεσξείηε φηη πξέπεη λα θάλεη έλαο λένο/ α ψζηε λα επηηχρεη αλ 

απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη πνην επάγγεικα θξίλεηε 

φηη είλαη θαιχηεξν λα θάλεη αλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα;  Πνην άιιν επάγγεικα ζα ηνλ ζπκβνπιεχαηε λα επηιέμεη αλ 

απνθαζίζεη λα παξακείλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή;  

-Γηα λα πεηύρεη έλαο λένο εδώ πξέπεη λα ππάξρεη ζπλδπαζκόο ιίγν απ’όια …ειηέο θαη 

ζεξκνθήπηα γηα παξάδεηγκα. Αιιά ην λα κείλεηο ζην ρσξηό είλαη θαηάξα.!!! 

24) Βίζηε αηζηφδνμνο/ε ή απαηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ ζαο θαη γηαηί;  

-Δίκαη απαηζηόδνμνο, γηαηί δελ μέξνπκε ηη ζα γίλνπκε. Αγρώλνκαη γηα ην κέιινλ ησλ 

παηδηώλ κνπ. Έρσ ζθεθηεί πνιιέο θνξέο λα θύγσ εμσηεξηθό ! Να ηα παξαηήζσ όια! 

 

Ημιδομημένη Σςνένηεςξη Νο6: 

Αγαπεηέ θπξία Π.(Σπκπάθη), 

1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΆ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1) Ώξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ ειηθία ζαο. 

-26 

2) Δ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε πνηα είλαη ; Βίζηε έγγακνο ή άγακνο; Καη αλ 

είζηε άγακνο κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; Έρεηε αδέιθηα; 

-Δίκαη παληξεκέλε κε έλα παηδάθη θαη ηώξα πεξηκέλσ ην δεύηεξν. 

3) Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν;  
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-Έρσ ηειεηώζεη ην ιύθεην θαη πξνζπάζεζα λα ηειεηώζσ ηελ αηζζεηηθή αιιά δελ ηα 

θαηάθεξα γηαηί έκεηλα έγθπνο. 

4) Βξγάδεζηε;  

4.1) Ώλ λαη, ηη επαγγέιιεζηε; Πνπ εξγάδεζζε απηήλ ηελ πεξίνδν; Βίζηε 

αζθαιηζκέλνο/ε; 4.2) Ώλ φρη, πφζν θαηξφ είζηε άλεξγνο/ε; Βίραηε εξγαζζεί 

ζην παξειζφλ θαη αλ λαη πνπ; Βίζηε αζθαιηζκέλνο/ε;  

-Σώξα όρη ιόγσ εγθπκνζύλεο, αιιά γεληθά βνεζάσ ηνλ άληξα κνπ ζηα ζεξκνθήπηα. 

Δίκαη αζθαιηζκέλε ζηνλ ΟΓΑ. 

5) Έρεηε θάπνηα δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε; 

-Πξνζέρσ ην θνξηηζάθη κνπ πξνο ην παξόλ θαη πεξηκέλσ λα γελλήζσ. 

6) Πφζν είλαη πεξίπνπ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ θαη πφζν ην αηνκηθφ ζαο 

εηζφδεκα;  

-Δίλαη πεξίπνπ 10.000. 

2.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

7) Πσο αηζζάλεζηε πνπ κέλεηε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο πφιεο; Βίλαη επηινγή ζαο; Νηψζεηε εγθισβηζκέλνη; 

Υαξνχκελνη; Θα αιιάδαηε ηελ επαξρία γηα λα κέλεηε ζε πφιε; 

-Γελ κνπ αξέζεη θαζόινπ, αιιά αλαγθάζηεθα ιόγσ εξγαζίαο ηνπ άληξα κνπ λα κείλσ 

εδώ. Νηώζσ εγθισβηζκέλε λαη, αλ είρακε επθαηξία γηα δνπιεηά ζηελ πόιε ζα θεύγακε. 

Γελ είλαη εύθνια εδώ, αγαλαθηνύκε!! 

8) Ση θάλεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο; Οη θίινη/εο ζαο είλαη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

ή θαη πφιεσλ; Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηνπο πνην είλαη;   

-Δίκαη κε ην παηδί κνπ, θάλνπκε βόιηεο, πεγαίλσ γηα θαθέ κε θίιεο εδώ. Οη θίιεο κνπ 

είλαη θαη ζην ρσξηό θαη ζηελ πόιε. ιεο έρνπλ ζπνπδάζεη θαη είλαη ηαθηνπνηεκέλεο κε 

θαιέο δνπιεηέο. Απηέο πνπ κέλνπλ ζην ρσξηό ε κία έρεη κπνπηίθ θαη ε άιιε αζρνιείηαη 

κε ηα ηνπξηζηηθά. Οη άιιεο ζηελ πόιε είλαη ζε μελνδνρεία, ζε ινγηζηηθά, αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο θαη ζηνλ αηζζεηηθό ηνκέα. 

9) Πνπ ζα ηνπνζεηνχζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ηδενινγηθά, ζηελ θιίκαθα απφ άθξα 

δεμηά σο άθξα αξηζηεξά; Φεθίζαηε ζηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο;  

-Κεληξνδεμηά, λαη ςήθηζα. 
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3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

10) Πφζα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν α) εξγάδεζζε ζήκεξα 

ή β) είραηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ; 

-ρεδόλ 4 ρξόληα. 

11) Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πξφνδν ζαο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείζζε/ είραηε 

απαζρνιεζεί;  

-Γελ ππάξρνπλ πιένλ πιενλεθηήκαηα γηαηί δελ βγαίλνπλ ηα έμνδα. Τπάξρεη θνύξαζε, 

εηδηθά ηώξα πνπ είκαη έγθπνο θαη βνεζάσ, νη ζπλζήθεο είλαη αληίμνεο ζε κεγάιεο 

ζεξκνθξαζίεο θαη είκαζηε όιε κέξα κέζα ζηα ρώκαηα. Βαζηθά δελ ππάξρεη 8σξν …ν 

άληξαο κνπ θάζεηαη από ηεο 6 ην πξσί κέρξη ηεο 7-8 ην απόγεπκα. 

12) Ώληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζην μεθίλεκά ζαο; Ώλαθέξεηε ζαο παξαθαιψ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο.  

-Ήηαλ θάηη άγλσζην γηα εκέλα, έπξεπε λα κάζσ από ππάιιεινο γξαθείνπ ηα αγξνηηθά. 

Έπξεπε λα κάζσ ηα θπηά, ηα ιηπάζκαηα θαη έθαλα πνιιέο δεκηέο κέρξη λα ηα κάζσ. 

13) Ήηαλ επηινγή ζαο ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζζε ή αλαγθαηφηεηα; 

Βμεγήζηε καο ζαο παξαθαιψ.  

-Αλαγθαηόηεηα επεηδή ήζεια λα βνεζήζσ ηνλ άληξα κνπ. 

4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ;  

14) Βίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά ζαο; θνπεχεηε λα ζπλερίζεηε λα 

εξγάδεζζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζην ίδην επάγγεικα ή ζθνπεχεηε λα αιιάμεηε 

δνπιεηά ή θαη ηνκέα απαζρφιεζεο;  Κη αλ λαη, πνπ ζα ζέιαηε λα 

απαζρνιεζείηε θαη ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα λα ην πεηχρεηε;  

-Θέισ αθνύ γελλήζσ θαη πεξάζνπλ νη πξώηνη κήλεο λα πάεη θαη ε θόξε κνπ ε κεγάιε 

δεκνηηθό θαη ην κσξό λα ην θξνληίδεη ε κακά κνπ γηα λα πεγαίλσ ζηα ζεξκνθήπηα θαη 

λα βξσ θαη δεύηεξε δνπιεηά, γηαηί δελ είκαη θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλε….(αλαζηελαγκόο 

θαη παύζε) Μαθάξη ε Κξήηε λα ήηαλ αλεμάξηεην θξάηνο..κόλν έηζη ζα αλαθάκςεη ε 

νηθνλνκία ηεο. 

15) Βίζηε ζε θάπνην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ; Καη αλ λαη ηη πξφγξακκα είλαη 

απηφ; Πνηεο είλαη νη βαζηθφηεξεο σθέιεηεο ηνπ γηα εζάο θαη πνηα ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ; Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ;  
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-Ναη ζηνπο λένπο αγξόηεο, κπήθα ην 2016-2020. Ήηαλ 17.000 επξώ θαη πήξα ηα 

12.000. Μνπ κέλνπλ άιια 5.000 πνπ ζα ηα πάξσ κόιηο ηειεηώζσ ηελ γεσξγηθή ζρνιή 

ζηνλ Ακπεινύδν. Πήξακε κία αλάζα κε ηα πξώηα ρξήκαηα γηα έλαλ ρξόλν….αιιά κεηά 

θαηάιαβα όηη όια ηα ρξήκαηα πνπ πήξα έπξεπε λα ηα δώζσ πίζσ…ζε ΟΓΑ, ΔΦΚΑ 

…ζνπ δίλνπλ κηα θνξά θαη κεηά ηέινο. Πξέπεη ηα πξνγξάκκαηα λα ηα επηδνηνύλ θαη κε 

θπηόξηα θαη θάξκαθα γηα ην μεθίλεκά ζνπ. 

16) Θεσξείηαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε σο 

έλα δπλαηφ ή απνδπλακσκέλν θιάδν θαη γηαηί; Θεσξείηε φηη ε Κξίζε θαη ε 

Όθεζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; Βζάο ζαο 

επεξέαζε ε θξίζε;  

-ια πάλε πξνο ην ρεηξόηεξν. Φπζηθά είλαη απνδπλακσκέλνο θιάδνο. Ζ ππόινηπε 

Διιάδα πάεη πξνο ην θαιύηεξν θαη ε Κξήηε ράιηα. Ο πινπζηόηεξνο θαιιηεξγεηήο εδώ 

είλαη ν θησρόηεξνο ζηελ Βόξεηα Διιάδα. Ζ θξίζε καο θαηέζηξεςε, εηδηθά εκάο πνπ 

έρνπκε παηδηά, κόλν όζνη είραλ θξαηήζεη ιεθηά επηβηώλνπλ.  

17) Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε άπνςε φηη νη λένη ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; 

-ινη ζέινπλ λα κπνπλ ζε πξνγξάκκαηα γηα ηα ρξήκαηα ηεο επηδόηεζεο θαη κεηά ζα 

εμαθαληζηνύλ.  

18) Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θάλεηε θαη πνηεο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηήζεηε 

ψζηε λα βειηηψζεηε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ζαο φζν θαη ην εηζφδεκα 

ζαο; Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γη απηφ; Υξεηάδεζηε επηκφξθσζε θαη αλ λαη 

έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ππάξρνπλ;   

-Γελ μέξνπκε, δελ ην θαζνξίδνπκε εκείο. Μάιινλ ζα μεθηλήζσ θη άιιε δνπιεηά όπσο 

ζαο είπα. Κάζε ρξόλν πξνζεπρόκαζηε λα πάεη θαιά ε ρξνληά αιιά είλαη θάηη άγλσζην. 

19) Θεσξείηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο εληζρχεη ή απνηξέπεη  ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα ζην λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; ε πνηεο άιιεο δνπιεηέο κπνξεί λα απαζρνιεζεί έλαο λένο/α φηαλ δεη 

ζε αγξνηηθή πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ην Κξάηνο θαη πνηα 

ζεσξείηε φηη είλαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δψζεη;  

-Απνηξέπεη ηελ απαζρόιεζε γηαηί βνεζνύλ αλεπαξθώο. Μαθάξη πξαγκαηηθά λα κελ 

είρα κπεη ζηνπο λένπο αγξόηεο!!! Οη λέεο εδώ δνπιεύνπλ ζε θαθεηέξηεο, θάλνπλ λύρηα, 

καιιηά…θαη νη άληξεο κε ηα θνξηεγά θαη ληειίβεξη πνιύ. 
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20) Πνηα εκπφδηα πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ, γηα λα αζρνιεζνχλ νη λένη κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα γηα λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια επαγγέικαηα; 

-Πξέπεη λα ππάξρεη επηκόξθσζε ησλ λέσλ γηα ηα αγξνηηθά. Ζ γεσξγηθή ζρνιή έπξεπε 

λα θάλεη ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα καζήκαηα θαη λα θάλνπλ θαη ζεκηλάξηα. 

21)  Έρεηε εληνπίζεη θίλεηξα ή πξνζπάζεηεο ελαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ θιάδν απφ θίινπο ή γλσζηνχο ζαο; Γηαηί ζεσξείηε φηη θάλνπλ απηήλ 

ηελ επηινγή;  

- Γελ ην θάλνπλ από επηινγή αιιά από αλάγθε. Αιιά νη πην πνιινί αζρνινύληαη κε 

θηελνηξνθία γηαηί απηνί έρνπλ ηα θαιά ρξήκαηα, δειαδή δίλνπλ γηα έλαλ λέν 

θηελνηξόθν 21.000 επξώ θαη θάζε ρξόλν κόληκε επηδόηεζε αλάινγα κε ηα δώα πνπ 

έρεη 10.000. Σόζα παίξλεη κία γλσζηή κνπ πνπ ν παηέξαο ηεο ηεο έθαλε κεηαβίβαζε ηα 

δώα. Άιιεο δελ έρνπλ δώα θαη δειώλνπλ ςεύηηθα….απιά αγνξάδνπλ ηα ζθνπιαξίθηα 

θαη ζηνλ έιεγρν ηα αιιάδνπλ. 

22) Ση ζα ζπκβνπιεχαηε έλα λέν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα; Έρεη πξννπηηθέο;  

-Να αζρνιεζεί αλ δειώζεη ειηέο θαη δώα θαη αλ ηπρόλ είλαη κόλνο ρσξίο νηθνγέλεηα 

θαη κάζεη ηελ δνπιεηά κε ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε. Να κελ κπεη γηα ηα ιεθηά!! 

23) Καη ηη ζεσξείηε φηη πξέπεη λα θάλεη έλαο λένο/ α ψζηε λα επηηχρεη αλ 

απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη πνην επάγγεικα θξίλεηε 

φηη είλαη θαιχηεξν λα θάλεη αλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα;  Πνην άιιν επάγγεικα ζα ηνλ ζπκβνπιεχαηε λα επηιέμεη αλ 

απνθαζίζεη λα παξακείλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή;  

-Διηέο θαη δώα ζπλδπαζηηθά. Αλ δελ ήζειε λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθό ηνκέα ζα ηελ 

ζπκβνύιεπα αλάινγα κε ηελ δήηεζε ίζσο θαθεηέξηα, λύρηα, καιιηά. 

24) Βίζηε αηζηφδνμνο/ε ή απαηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ ζαο θαη γηαηί;  

-Γελ γλσξίδσ, είκαη ιίγν αηζηόδνμε θαη εύρνκαη λα αλέβνπλ νη ηηκέο θαη λα αλαπηπρζεί 

ε Κξήηε.!! 
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Ημιδομημένη Σςνένηεςξη Νο7: 

Αγαπεηέ θύξηε Ε.(Μνίξεο), 

1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΆ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1) Ώξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ ειηθία ζαο. 

-23 

2) Δ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε πνηα είλαη ; Βίζηε έγγακνο ή άγακνο; Καη αλ 

είζηε άγακνο κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; Έρεηε αδέιθηα; 

-Δίκαη ειεύζεξνο, ζην ρσξηό κέλσ κε ηνπο γνλείο κνπ θαη ζηελ Αζήλα πνπ ζπνπδάδσ 

κόλνο, αιιά πεγαηλνέξρνκαη ηαθηηθά ιόγσ ηεο δνπιεηάο κνπ εδώ. Έρσ 3 αδέιθηα.  

3) Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν;  

-Σώξα ηειεηώλσ ηελ ΑΟΔE, ην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ζην ηκήκα 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Σαπηόρξνλα όκσο θάλσ θαη θάπνηα ζεκηλάξηα WSPC θαη 

WSET γηα λα γίλσ master of wine, νη νπνίνη είλαη 150 άηνκα ζηνλ θόζκν, εθ ησλ 

νπνίσλ 2 Έιιελεο. 

4) Βξγάδεζηε;  

4.1) Ώλ λαη, ηη επαγγέιιεζηε; Πνπ εξγάδεζζε απηήλ ηελ πεξίνδν; Βίζηε 

αζθαιηζκέλνο/ε; 4.2) Ώλ φρη, πφζν θαηξφ είζηε άλεξγνο/ε; Βίραηε εξγαζζεί 

ζην παξειζφλ θαη αλ λαη πνπ; Βίζηε αζθαιηζκέλνο/ε;  

-Δξγάδνκαη ζην θηήκα ηνπ παηέξα κνπ, έρνπκε νηλνπνηείν, κία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

θαη πξνζπάζεζα λα ζπλδπάζσ ηελ ζρνιή κνπ κε ην θηήκα γηαηί ζέισ λα αζρνιεζώ κε 

ηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ. Έρνπκε επηθεληξσζεί θπξίσο ζηελ αγνξά ηεο Κξήηεο θαη ηνπ 

Βνξξά ( Θεο/λίθε/ έξξεο), αιιά θαη ζην εμσηεξηθό ( Βέιγην, Γεξκαλία, Οιιαλδία, 

Καλαδά). Ζ παξαγσγή καο απνηειείηαη από ιεπθά, θόθθηλα, ξνδέ θξαζηά, βηνινγηθά 

θαη πνηνηηθά. 

5) Έρεηε θάπνηα δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε; 

-Ζ εζηθή θηινζνθία είλαη έλα ρόκπη εληόο εηζαγσγηθώλ, ε νπνία επέιεμα δηόηη είκαη 

έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο δηαξθώο αλαξσηηέηαη θαη ακθηζβεηεί. Έλα εξώηεκα ην νπνίν 

έρσ θαη ζεσξώ πσο είλαη πνιύ ζεκαληηθό είλαη ην ηη είλαη ε εζηθή. Ζ εζηθή ζπλάδεη κε 

ην επάγγεικα πνπ έρσ επηιέμεη γηαηί ε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη ε δηνίθεζε ηνπ 

νηλνπνηείνπ έρεη λα θάλεη θαη κε πνηα ζρνιή δηνίθεζεο ζα επηιέμεηο …ππάξρνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηόζν ζην αλζξώπηλν δπλακηθό όζν θαη ζηνλ ηξόπν 

παξαγσγήο. Με βνεζάεη λα δηαιέμσ έλα κνληέιν ην νπνίν ζα είλαη ηαπηόρξνλα 
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παξαγσγηθό, εζηθά ζσζηό γηα εκέλα, δειαδή απηό πνπ ζα παξάμεη ην κέγηζην δπλαηό 

θαιό γηα ην κέγηζην αξηζκό αλζξώπσλ, είηε απηνί νη άλζξσπνη είκαζηε εγώ κε ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ είηε νη πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο θαη ην επξύηεξν ηνπηθό ζύλνιν. 

6) Πφζν είλαη πεξίπνπ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ θαη πφζν ην αηνκηθφ ζαο 

εηζφδεκα;  

-Σν εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα είλαη πάλσ από 62.000 επξώ. 

2.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

7) Πσο αηζζάλεζηε πνπ κέλεηε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο πφιεο; Βίλαη επηινγή ζαο; Νηψζεηε εγθισβηζκέλνη; 

Υαξνχκελνη; Θα αιιάδαηε ηελ επαξρία γηα λα κέλεηε ζε πφιε; 

-Νηώζσ ηπρεξόο γηαηί έρσ άκεζε πξόζβαζε ζε αζηηθά θέληξα θαη ήηαλ επηινγή κνπ λα 

κείλσ εδώ. Νηώζσ ραξνύκελνο βέβαηα δηόηη είκαη θνληά ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ην 

ρσξηό είλαη 22 ιεπηά από ην Ζξάθιεην, νπόηε δελ ληώζσ εγθισβηζκέλνο θαη δελ ζα 

ήζεια λα αιιάμσ ηελ επαξρία κε ηελ πόιε. 

8) Ση θάλεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο; Οη θίινη/εο ζαο είλαη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

ή θαη πφιεσλ; Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηνπο πνην είλαη;   

-Κπξίσο δηαβάδσ, πεγαίλσ γπκλαζηήξην, γηα θαθέ ή βόιηεο. Οη θίινη κνπ είλαη ηόζν 

από ηα γύξσ ρσξηά όζν θαη από ην Ζξάθιεην. ζνη κέλνπλ ζην ρσξηό έρνπλ ηειεηώζεη 

ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή είλαη θνηηεηέο θαη παξάιιεια αζρνινύληαη κε ηα 

αγξνηηθά. ζνη κέλνπλ ζην Ζξάθιεην αζρνινύληαη κε ηα ηνπξηζηηθά ή εξγάδνληαη ζε  

θαθεηέξηεο. 

9) Πνπ ζα ηνπνζεηνχζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ηδενινγηθά, ζηελ θιίκαθα απφ άθξα 

δεμηά σο άθξα αξηζηεξά; Φεθίζαηε ζηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο;  

-Αξρηθά δσ ζε κία ρώξα πνπ ζεσξεηηθά είλαη κέξνο απηνύ πνπ νλνκάδνπκε δπηηθόο 

θόζκνο θαη έρεη θάπνηεο βάζεηο πνπ είλαη νπζηαζηηθά ηξεηο κεγάινη ππιώλεο θαη 

βξίζθνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο πόιεηο ..ε Αζήλα, ε Ρώκε θαη ηα Ηεξνζόιπκα . Πηζηεύσ 

ζηελ αξρή ηεο ηδησηηθόηεηαο ηελ νπνία πξέζβεπαλ νη αξραίνη Έιιελεο, πηζηεύσ ζηε 

ππγκή  ηεο θξαηηθήο νληόηεηαο θαη ηαπηόρξνλα πηζηεύσ ζηνλ ρξηζηηαληζκό. Απηνί νη 

ηξεηο ππιώλεο δεκηνύξγεζαλ έλαλ κνληέιν πνπ ιεηηνπξγεί θαη ην έρνπκε δεη . Δίκαη 

ινηπόλ θνηλσληθά ζπληεξεηηθόο θαη νηθνλνκηθά θηιειεύζεξνο γηαηί πηζηεύσ όηη νη 

άλζξσπνη ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζόηεξν παξαγσγηθνί όηαλ κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ηη 

ζέινπλ λα θάλνπλ θαη ε ειεύζεξε αγνξά έρεη δεκηνπξγήζεη πεξηζζόηεξν πινύην από 

θάζε άιιν ζύζηεκα. Έβγαιε αλζξώπνπο από ηελ θηώρηα..  
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3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

10) Πφζα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν α) εξγάδεζζε ζήκεξα 

ή β) είραηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ; 

-Ήκνπλ Γεπηέξα Λπθείνπ, ην 2013, όπνπ κεηά από ζεκηλάξηα νηλνγλσζίαο θαη 

νηλνγεπζίαο απέθηεζα απηνπεπνίζεζε θαη έθαλα παξνπζηάζεηο ζηελ αξρή ζην 

νηλνπνηείν γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θάπνηνπο πειάηεο καο. Σν 

απνθνξύθσκα ήηαλ ηνλ Μάξηε ηνπ 2013 , όπνπ έθαλα ηελ πξώηε κνπ κεγάιε 

παξνπζίαζε ζε έλα master class ζηε αγθάε ηεο Κίλαο πνπ είρακε πάεη ε ειιεληθή 

απνζηνιή παξαγσγώλ θαη θιήζεθα λα θάλσ ηελ παξνπζίαζε όηαλ δπζηπρώο ην άηνκν 

πνπ ζα ηελ έθαλε δελ ήηαλ δηαζέζηκν.  

11) Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πξφνδν ζαο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείζζε/ είραηε 

απαζρνιεζεί;  

-Υαξαθηεξίδσ ηελ πξόνδν κνπ ξαγδαία γηαηί νη δπλαηόηεηεο ελόο παηδηνύ 15 εηώλ δελ 

είλαη ίδηεο κε ηώξα. ζα έθαλα γηα ηελ πιάθα ηώξα ηα θάλσ ζνβαξά, επαγγεικαηηθά. 

Οη γλώζεηο κνπ είλαη πνιύ πεξηζζόηεξεο από ηόηε θαη ηα πιενλεθηήκαηα είλαη πσο έρσ 

νινέλα θαη κεγαιύηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία πάλσ ζην ζέκα ησλ 

παξνπζηάζεσλ. Αθόκε, ρηίδσ ηνλ εαπηό κνπ θαη ηαπηόρξνλα ρηίδσ ην πξνθίι κνπ ζηα 

κάηηα ησλ αλζξώπσλ πνπ παξνπζηάδσ. Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη όηη ηώξα πνπ 

κεγάισζα ηα ιάζε δελ επηηξέπνληαη . 

12) Ώληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζην μεθίλεκά ζαο; Ώλαθέξεηε ζαο παξαθαιψ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο.  

-Καζεηί πνπ έθαλα ήηαλ θάηη θαηλνύξγην θαη είρα έιιεηςε ρξόλνπ. Έξρεζαη 

αληηκέησπνο κε πξνβιήκαηα, ηα νπνία δελ είρεο θαλ ζθεθηεί όηη ππάξρνπλ θαη θαιείζαη 

λα ηα ιύζεηο. Ζ επθπΐα είλαη απηό πνπ ρξεζηκνπνηείο όηαλ δελ μέξεηο ηη πξέπεη λα 

θάλεηο. ηαλ έθαλα ηηο πξώηεο κνπ παξνπζηάζεηο δελ ήμεξα πώο λα ζπζηεζώ , απηό 

ήηαλ κηα δπζθνιία. Ζ δνπιεηά κνπ απαηηεί θπζηθή παξνπζία κε αθαζόξηζην σξάξην θαη 

έρσ ζπζηάζεη εμεηαζηηθέο γηα λα είκαη ζην εμσηεξηθό γηα δνπιεηά. 

13) Ήηαλ επηινγή ζαο ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζζε ή αλαγθαηφηεηα; 

Βμεγήζηε καο ζαο παξαθαιψ.  

-Ήηαλ βεβηαζκέλε επηινγή. Ήηαλ θάηη έηνηκν από ηνλ παηέξα κνπ θαη κεγάισζα κέζα 

ζηα γξαθεία, δελ πήγα ζαλ αγθαξία αιιά ην αγάπεζα. 

4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ;  
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14) Βίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά ζαο; θνπεχεηε λα ζπλερίζεηε λα 

εξγάδεζζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζην ίδην επάγγεικα ή ζθνπεχεηε λα αιιάμεηε 

δνπιεηά ή θαη ηνκέα απαζρφιεζεο;  Κη αλ λαη, πνπ ζα ζέιαηε λα 

απαζρνιεζείηε θαη ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα λα ην πεηχρεηε;  

-Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο θπζηθά θαη ζθνπεύσ λα απνθηήζσ πεξαηηέξσ γλώζεηο ζηνλ 

νίλν, δειαδή νηλνγλσζία θάλνληαο ηαμίδηα ζην εμσηεξηθό γηα λα καδέςσ εκπεηξίεο θαη 

λα έρσ δπκώζεη ηηο ηδέεο κνπ. Δπηδηώθσ λα επηζθεθηώ όζα πεξηζζόηεξα νηλνπνηεία 

κπνξώ, αιιά ν ρξόλνο κε πηέδεη απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν ιόγσ ζπνπδώλ. ηαλ 

νινθιεξώζσ κε ηηο ζπνπδέο κνπ ζα πεξηζζόηεξν ρξόλν θαη ηαπηόρξνλα έλα πηπρίν λα 

ηνπο δείμσ. 

15) Βίζηε ζε θάπνην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ; Καη αλ λαη ηη πξφγξακκα είλαη 

απηφ; Πνηεο είλαη νη βαζηθφηεξεο σθέιεηεο ηνπ γηα εζάο θαη πνηα ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ; Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ;  

-ρη, δελ είκαη ζε θάπνην πξόγξακκα . Πηζηεύσ όηη ππάξρνπλ νθέιε ζηηο επηδνηήζεηο, 

ην ζέκα είλαη όκσο όηη ηα ρξήκαηα δελ θπηξώλνπλ ζηα ρξεκαηόδεληξα . Από θάπνπ ηα 

έρνπλ ζηεξήζεη. Έρνπλ θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζνπλ πνιινύο κηθξνύο αγξόηεο πνπ 

δπζηπρώο δελ έρνπλ νύηε δηαπξαγκαηεπηηθά εξγαιεία ζην λα εκπνξεπκαηνπνηήζνπλ ηελ 

παξαγσγή ηνπο ή έρνπκε αλζξώπνπο πνπ κπήθαλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, απιά γηα λα 

θάλνπλ θάηη πνπ ήηαλ εύθνιν θαη έρνπκε έλα παξαγσγηθό κνληέιν ην νπνίν δπζηπρώο 

δελ μέξσ θαηά πόζν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Γεκηνπξγνύληαη πνιιά θελά ζηελ αγνξά. 

Αξρηθά ην θνξνινγηθό θελό ή ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα πνπ δάλεηζε γηα λα 

γίλνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα θαη έπεηηα ην παξαγσγηθό θελό, αθνύ πνιινί από ηνπο 

λένπο αγξόηεο δελ είλαη θαηάιιεινη γηα απηόλ ηνλ ηνκέα αιιά νύηε θαη θαηαξηηζκέλνη. 

Θα πξόηεηλα λα θύγνπλ ηα πξνγξάκκαηα, γηαηί απηό ην κνληέιν έρεη νδεγήζεη ζε κία 

παξαθκή ηεο αγξνηηθήο θνηλόηεηαο θαη δηαηαξάζζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

ειεύζεξεο αγνξάο. Απηό πνπ ιείπεη από ηνλ αγξόηε δελ είλαη ην 60% επηδόηεζε ηεο 

αγξνηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, αιιά ην λα θηλεζεί ειεύζεξνο, λα επηδηώμεη κόλνο ηνπ 

ην θπλήγη ηνπ θέξδνπο, λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαπξέςεη.  

16) Θεσξείηαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε σο 

έλα δπλαηφ ή απνδπλακσκέλν θιάδν θαη γηαηί; Θεσξείηε φηη ε Κξίζε θαη ε 

Όθεζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; Βζάο ζαο 

επεξέαζε ε θξίζε;  

- Σνλ ζεσξώ σο έλα ρώξν πνπ έρεη κεγάιε πξννπηηθή ηελ νπνία ηείλεη λα πεηάεη από ην 

παξάζπξν, γηαηί έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιινί κηθξνί παξαγσγνί, κε απνηέιεζκα 

αζπλέρεηα ζηε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ θαη αζπλέπεηα, άξα δηαηάξαμε ηνπ ειιεληθνύ 
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πξντόληνο θαη ηαπηόρξνλα δπζθνιεύεη θαη ηνπο αγξόηεο λα βηνπνξίδνληαη από απηή  ηελ 

δηαδηθαζία. ηαλ έρεηο κηθξέο εθηάζεηο, από ηηο νπνίεο γηα λα επηβηώζεηο εμαξηάζαη λαη 

κελ από ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ πξντόληνο ζνπ αιιά ηαπηόρξνλα θαη από ηελ 

επηδόηεζε ηεο έθηαζεο, ε νπνία είλαη ν θύξηνο ιόγνο πνπ πνιινί θξαηάλε ηηο ειηέο ηνπο 

ζήκεξα, θαη έρνπκε δαζθάινπο, γηαηξνύο πνπ έρνπλ κεξηθέο ειηέο ζην ρσξηό θαη ηηο 

θαιιηεξγνύλ. Ζ θξίζε ζαθώο έπιεμε ηνλ αγξνηηθό ηνκέα γηαηί ζε έλα κνληέιν πνπ είλαη 

παξαγσγηθά ζαζξό, ν πξώηνο κηθξόο ζεηζκόο ζα ην ξίμεη. Δίδακε όηη νη πεξηζζόηεξεο 

από ηηο ελώζεηο ή έθιεηζαλ ή είλαη ππεξρξεσκέλεο. Δγώ πξνθαλώο επεξεάζηεθα, όιεο 

νη επηρεηξήζεηο είηε ιίγν είηε πνιύ επεξεάζηεθαλ, εηδηθά ε δηθή καο πνπ μεθηλά ην έξγν 

ηεο ην 2008 καδί κε ηελ θξίζε. 

17) Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε άπνςε φηη νη λένη ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; 

- Ζ πνιηηεία θάλεη όηη κπνξεί γηα λα δώζεη θίλεηξα, αιιά κε ιάζνο ηξόπν. ζνη 

αζρνινύληαη επηηπρώο, δηαπξέπνπλ.  

18) Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θάλεηε θαη πνηεο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηήζεηε 

ψζηε λα βειηηψζεηε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ζαο φζν θαη ην εηζφδεκα 

ζαο; Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γη απηφ; Υξεηάδεζηε επηκφξθσζε θαη αλ λαη 

έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ππάξρνπλ;   

-Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε όηη δελ κπνξνύκε λα γίλνπκε ηξαλνί αιιά πξέπεη λα 

αμηνπνηνύκε ηελ ππεξαμία ησλ πξντόλησλ καο, Υξεηάδεηαη επηκόξθσζε αιιά θαη 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ησλ παξαγσγώλ. Θεσξεηηθά κπνξεί λα γίλεη, αιιά πξαθηηθά 

είλαη δύζθνιν. Ο θαζέλαο θνηηάδεη ηελ πάξηε ηνπ θαη θαη’εκέ δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

κεζάδνληεο. 

19) Θεσξείηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο εληζρχεη ή απνηξέπεη  ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα ζην λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; ε πνηεο άιιεο δνπιεηέο κπνξεί λα απαζρνιεζεί έλαο λένο/α φηαλ δεη 

ζε αγξνηηθή πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ην Κξάηνο θαη πνηα 

ζεσξείηε φηη είλαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δψζεη;  

-Απνηξέπεη ηελ απαζρόιεζε ησλ λέσλ, δηόηη κε ηα κέηξα ηεο πξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο 

θαηάθεξε λα δηώμεη αλζξώπνπο από αγξνηηθέο πεξηνρέο. Πνιινί έθπγαλ γηαηί είραλ λα 

αληαγσληζηνύλ πνιινύο. Έηζη ηα παξάηεζαλ ιόγσ ησλ πνιιώλ εμόδσλ θαη 

αζρνιήζεθαλ κε ηνπξηζηηθά. Έλαο λένο κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηνπξηζηηθά, airbnb, 

ληειίβεξη θαη  θαθεηέξηεο ζε κία αγξνηηθή πεξηνρή. Οη λέεο θνπέιεο δελ ζέινπλ λα 
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κείλνπλ ζην ρσξηό θαη νη πεξηζζόηεξεο θαηαθεύγνπλ ζε λπρηεξηλά καγαδηά ιόγσ 

ακάζεηαο. 

20) Πνηα εκπφδηα πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ, γηα λα αζρνιεζνχλ νη λένη κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα γηα λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια επαγγέικαηα; 

-Θεσξώ πσο δελ βηνπνξίδνληαη επαξθώο σο εξγνδόηεο ή σο εξγαδόκελνη θαη επηπιένλ 

ππάξρεη ηνμηθή θνπιηνύξα ..λννηξνπία ζηελ επαξρία πνπ νη λένη απνθεύγνπλ. 

21)  Έρεηε εληνπίζεη θίλεηξα ή πξνζπάζεηεο ελαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ θιάδν απφ θίινπο ή γλσζηνχο ζαο; Γηαηί ζεσξείηε φηη θάλνπλ απηήλ 

ηελ επηινγή;  

- Ναη, έρνπλ αζρνιεζεί ή ζέινπλ, γηαηί πηζηεύνπλ όηη ζα αιιάμεη θάηη ζηα νηθνλνκηθά 

ηνπο, βιέπνπλ όηη ζηγά ζηγά ζα αιιάμεη ν αγξνηηθόο ηνκέαο θαη ζα εμάγνπλ ζηα αζηηθά 

θέληξα θαη ζην εμσηεξηθό. Δπηπιένλ, αξθεηνί γπξίδνπλ ζηελ επαξρία δηόηη έρνπλ 

κεησζεί νη απνζηάζεηο από ηελ πόιε. Μόιηο 22 ιεπηά από ην Ζξάθιεην θαη εδώ ε δσή 

είλαη πην θζελή. 

22) Ση ζα ζπκβνπιεχαηε έλα λέν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα; Έρεη πξννπηηθέο;  

-Θα ηνλ ζπκβνύιεπα λα κελ ην θάλεη γηα ηα ρξήκαηα γηαηί δελ ζα έρεη πξννπηηθή. 

Πξέπεη λα ην ζέιεη αιεζηλά θαη ζέιεη θόπν. 

23) Καη ηη ζεσξείηε φηη πξέπεη λα θάλεη έλαο λένο/ α ψζηε λα επηηχρεη αλ 

απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη πνην επάγγεικα θξίλεηε 

φηη είλαη θαιχηεξν λα θάλεη αλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα;  Πνην άιιν επάγγεικα ζα ηνλ ζπκβνπιεχαηε λα επηιέμεη αλ 

απνθαζίζεη λα παξακείλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή;  

- Έλαο λένο ζα πξέπεη λα έρεη ζέζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνθαηαβνιηθά, λα απνθαζίζεη ηη 

είλαη απηό πνπ πξαγκαηηθά ζέιεη από ηελ ελαζρόιεζε ηνπ. Δίλαη λα βηνπνξίδεηαη 

απιώο…λα δηαπξέςεη από απηό ηνλ ηνκέα…είλαη λα πξνζπαζήζεη λα αλαβηώζεη 

δηαδηθαζίεο νηθνγελεηαθέο. Ο λένο ζα πξέπεη λα δεη γηα αξρή ηη είλαη απηό πνπ δεηάεη ε 

αγνξά..όπσο ιέλε «Κάλε απηό ην νπνίν βγάδεη λόεκα θαη όρη απηό ην νπνίν είλαη 

βνιηθό». Δίλαη πνιύ βνιηθό λα γίλεηο ειαηνπαξαγσγόο, αιιά νη πεξηζζόηεξνη 

ειαηνπαξαγσγνί δελ κπνξνύλ  λα βηνπνξηζηνύλ ηελ ζήκεξν εκέξα. Άξα ινηπόλ πξέπεη 

λα ςάμεηο λα βξεη ηη είλαη απηό ζην νπνίν ππάξρεη δήηεζε. Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη 

δήηεζε ζε ηπξνθνκηθά πξντόληα ..ζην θξαζί .. ζε πξντόληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ιάδη. 

Άιιν επάγγεικα είλαη ηα γεσπνληθά θαη κάιηζηα αξθεηά επηθεξδή, αθνύ δελ ππάξρνπλ 
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θαη αξθεηνί γεσπόλνη ζηελ πεξηνρή θαη ειάρηζηνη εμεηδηθεπκέλνη θαη  θαηεξηηζκέλνη. 

Κάηη αθόκε επηθεξδέο ζα ήηαλ ε ηππνπνίεζε…πνπ ζηεξνύκε, αιιά απαηηεί θεθάιαην 

θαη γλώζε . 

24) Βίζηε αηζηφδνμνο/ε ή απαηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ ζαο θαη γηαηί;  

-Δίκαη αξθεηά αηζηόδνμνο γηαηί πηζηεύσ όηη ε πξνζπάζεηα επηβξαβεύεηαη θαη αλ 

πξνζπαζήζεηο πξαγκαηηθά δελ πηζηεύσ όηη ππάξρνπλ πνιιά πνπ ζα κπνπλ εκπόδην ζηελ 

επηβξάβεπζε. 

 

Ημιδομημένη Σςνένηεςξη Νο8: 

Αγαπεηέ θύξηε Γ.(Άγηνη Γέθα), 

1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΆ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1) Ώξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ ειηθία ζαο. 

-29 

2) Δ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε πνηα είλαη ; Βίζηε έγγακνο ή άγακνο; Καη αλ 

είζηε άγακνο κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; Έρεηε αδέιθηα; 

- Δίκαη ειεύζεξνο θαη κέλσ κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ. Έρσ άιια 2 αδέιθηα. 

3) Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν;  

-Μόλν ην Γπκλάζην. 

4) Βξγάδεζηε;  

4.1) Ώλ λαη, ηη επαγγέιιεζηε; Πνπ εξγάδεζζε απηήλ ηελ πεξίνδν; Βίζηε 

αζθαιηζκέλνο/ε; 4.2) Ώλ φρη, πφζν θαηξφ είζηε άλεξγνο/ε; Βίραηε εξγαζζεί 

ζην παξειζφλ θαη αλ λαη πνπ; Βίζηε αζθαιηζκέλνο/ε;  

-Γελ ζηακαηάσ λα δνπιεύσ, ήκνπλ εξγνιάβνο ζε νηθνδνκέο θαη ηώξα αζρνινύκαη θαη 

κε ηα αγξνηηθά, αθνύ παξάηεζα ηηο νηθνδνκέο. Έρσ αζθάιεηα ΗΚΑ. 

5) Έρεηε θάπνηα δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε; 

-Σξείο κήλεο ην ρξόλν ( Ννέκβξε – Γελάξε) είκαη ζε ειαηνπξγείν θαη δνπιεύσ ζηηο 

κεραλέο. Κάλσ θαη ηα αγξνηηθά ηαπηόρξνλα θαη αζρνινύκαη κε ειηέο, πεπόληα θαη 

παηάηεο. 
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6) Πφζν είλαη πεξίπνπ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ θαη πφζν ην αηνκηθφ ζαο 

εηζφδεκα;  

-Σν νηθνγελεηαθό είλαη πεξίπνπ 15.000 θαη ην αηνκηθό κνπ 10.000. 

2.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

7) Πσο αηζζάλεζηε πνπ κέλεηε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο πφιεο; Βίλαη επηινγή ζαο; Νηψζεηε εγθισβηζκέλνη; 

Υαξνχκελνη; Θα αιιάδαηε ηελ επαξρία γηα λα κέλεηε ζε πφιε; 

- Νηώζσ πνιύ ραξνύκελνο γηαηί έρσ ηα πάληα εδώ, έρσ δνπιεηά όιν ην ρξόλν!! Γελ ζα 

πήγαηλα κε ηίπνηα ζηελ πόιε. 

8) Ση θάλεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο; Οη θίινη/εο ζαο είλαη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

ή θαη πφιεσλ; Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηνπο πνην είλαη;   

-Πεγαίλσ βόιηεο ζην Ζξάθιεην θαη ζε κέξε πνπ δελ έρσ πάεη. Οη θίινη κνπ είλαη θαη 

ησλ πόιεσλ θαη ηνπ ρσξηνύ. Απηνί πνπ κέλνπλ ζε πόιεηο έρνπλ πάξεη επηρεηξήζεηο από 

ηνπο γνλείο ηνπο θαη δελ είραλ ζπνπδέο ( θαθεηέξηεο, ζνπβιαηδίδηθα, ηνπξηζηηθά). Καη 

απηνί πνπ κέλνπλ ζην ρσξηό δελ έρνπλ ζπνπδάζεη θαη είλαη ζηα αγξνηηθά. 

9) Πνπ ζα ηνπνζεηνχζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ηδενινγηθά, ζηελ θιίκαθα απφ άθξα 

δεμηά σο άθξα αξηζηεξά; Φεθίζαηε ζηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο;  

- Γελ αζρνινύκαη θαη δελ ςεθίδσ. ην κνλαδηθό πνπ ξίρλσ ςήθν είλαη εδώ γηα ηνλ 

Γήκν. 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

10) Πφζα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν α) εξγάδεζζε ζήκεξα 

ή β) είραηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ; 

- Από ην 2008  

11) Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πξφνδν ζαο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείζζε/ είραηε 

απαζρνιεζεί;  

- Τπάξρεη πξόνδνο κόλν κε κεγάιε πξνζπάζεηα. Σα ζεηηθά είλαη όηη είκαη εγώ ην 

αθεληηθό θαη θάλσ θνπκάλην εγώ ζηελ δνπιεηά. Σα αξλεηηθά είλαη όηη βγάδνπκε 

παξαγσγή θαη δελ πνπιηέηαη ζηηο ηηκέο πνπ κπνξνύκε λα δήζνπκε. Δπηπρώο πνπ 

παίξλνπκε επηδόηεζε θαη θαιύπηνπκε θάπνηεο ππνρξεώζεηο….Κξίκα ην ιάδη !!! 
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12) Ώληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζην μεθίλεκά ζαο; Ώλαθέξεηε ζαο παξαθαιψ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο.  

-ην μεθίλεκά κνπ γηα λα αξρίζσ ηηο θαιιηέξγεηεο ρξεώζεθα 11.000, έβαια παηάηεο θαη 

πεπόληα θαη έθαλα θαιό μεθίλεκα, αιιά ρξσζηνύζα θαη ζηγά ζηγά έβγαδα εηζόδεκα θαη 

μερξέσλα. Έρεη θνύξαζε, πνιύ δνπιεηά από ην πξσί κέρξη ην βξάδπ θαη θάπνηεο θνξέο 

πάλσ από 10 ώξεο ηελ εκέξα, ρσξίο ζηακαηεκό. Σν ξεπό δελ ππάξρεη. 

13) Ήηαλ επηινγή ζαο ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζζε ή αλαγθαηφηεηα; 

Βμεγήζηε καο ζαο παξαθαιψ.  

-.Ήηαλ επηινγή κνπ, ην ήζεια, δηόηη έρσ 2 αδέιθηα πνπ έθπγαλ από εδώ θαη έπξεπε λα 

αλαιάβσ ηελ πεξηνπζία ηνπ παηέξα κνπ…ην ιεο ελ κέξεη θαη αλάγθε. 

4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ;  

14) Βίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά ζαο; θνπεχεηε λα ζπλερίζεηε λα 

εξγάδεζζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζην ίδην επάγγεικα ή ζθνπεχεηε λα αιιάμεηε 

δνπιεηά ή θαη ηνκέα απαζρφιεζεο;  Κη αλ λαη, πνπ ζα ζέιαηε λα 

απαζρνιεζείηε θαη ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα λα ην πεηχρεηε;  

-θνπεύσ λα ζπλερίζσ ηα αγξνηηθά γηαηί ζθέθηνκαη γηα θαηλνύξγηεο θαιιηέξγεηεο όπσο 

ιεκνληέο, ιάραλα, θνπλνππίδηα, γηα λα έρσ εηζόδεκα όιν ην ρξόλν. 

15) Βίζηε ζε θάπνην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ; Καη αλ λαη ηη πξφγξακκα είλαη 

απηφ; Πνηεο είλαη νη βαζηθφηεξεο σθέιεηεο ηνπ γηα εζάο θαη πνηα ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ; Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ;  

-ρη δελ είκαη ζε πξόγξακκα. Έρεη κόλν αξλεηηθά πηζηεύσ. Έλαο λένο πνπ ζα ζέιεη λα 

γίλεη λένο αγξόηεο όηαλ κπεη ζην πξόγξακκα θαη πάξεη ηα ιεθηά γηα ην μεθίλεκά ηνπ ζε 

2 ρξόληα ζα πξέπεη λα ηα δώζεη πίζσ γηα αζθάιεηεο ΔΛΓΑ…δειαδή ζε δεζκεύνπλ. 

Πξέπεη λα εληζρύζνπλ ηνπο αγξόηεο νηθνλνκηθά θαη λα κελ βάδνπλ κεγάιε θνξνινγία. 

Καη ν αγξόηεο λα πιεξώλεηαη ηελ παξαγσγή ηνπ ζε κία ηηκή αζθαιείαο γηα λα κελ 

εμεπηειίδνπλ ηηο ηηκέο. 

16) Θεσξείηαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε σο 

έλα δπλαηφ ή απνδπλακσκέλν θιάδν θαη γηαηί; Θεσξείηε φηη ε Κξίζε θαη ε 

Όθεζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; Βζάο ζαο 

επεξέαζε ε θξίζε;  

- ηελ Κξήηε ν αγξόηεο είλαη πην ππνβαζκηζκέλνο από ηνπο αγξόηεο ζηελ Βόξεηα 

Διιάδα γηαηί εδώ παίξλνπλ επηδόηεζε 5.000 επξώ ελώ εθεί 300.000 επξώ . Άξα είλαη 
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απνδπλακσκέλνο θιάδνο. Σνλ αγξνηηθό θιάδν ηνλ επεξέαζε ε θξίζε γηαηί δελ 

κπνξνύζε θαλείο αγξόηεο λα επηδνηεζεί από θακία ηξάπεδα θαη έηζη δελ κπνξνύζε 

θαλείο λα απμήζεη θαιιηέξγεηεο θαη λα αγνξάζεη κεραλήκαηα γηα λα δνπιέςεη. ια 

έκεηλαλ ζηάζηκα. Δκέλα όρη δελ κε επεξέαζε θαζόινπ ε θξίζε. 

17) Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε άπνςε φηη νη λένη ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; 

- Σώξα 3 ρξόληα δελ έρεη αλνίμεη πξόγξακκα γηα λα αζρνιεζνύλ νη λένη ελώ ζέινπλ 

πνιινί. Τπάξρνπλ πεξηνπζίεο πνπ είλαη αλεθκεηάιιεπηεο. Σώξα πηζηεύσ κε ην 

πξόγξακκα πνπ ζα βγεη ην 2020-2021 λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα. 

18) Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θάλεηε θαη πνηεο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηήζεηε 

ψζηε λα βειηηψζεηε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ζαο φζν θαη ην εηζφδεκα 

ζαο; Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γη απηφ; Υξεηάδεζηε επηκφξθσζε θαη αλ λαη 

έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ππάξρνπλ;   

-θνπεύσ λα θαηαθέξσ λα αγνξάζσ κεραλήκαηα γηα λα θαιιηεξγώ ρσξίο δπζθνιίεο ηα 

ρσξάθηα θαη πην γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά. Τπάξρεη ζηε πεξηνρή νκάδα πνπ έρεη 

κεραλήκαηα θαη ζέισ θαη εγώ λα αγνξάζσ γηαηί βιέπσ ηα ζεηηθά ηνπο. 

19) Θεσξείηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο εληζρχεη ή απνηξέπεη  ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα ζην λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; ε πνηεο άιιεο δνπιεηέο κπνξεί λα απαζρνιεζεί έλαο λένο/α φηαλ δεη 

ζε αγξνηηθή πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ην Κξάηνο θαη πνηα 

ζεσξείηε φηη είλαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δψζεη;  

-Σελ εληζρύεη αιιά κε ηελ θνξνινγία ηα παίξλεη όια πίζσ. Καη νη ζπλεηαηξηζκνί δελ 

βνεζνύλ πνπζελά γηαηί είλαη θαηαρξεσκέλνη. Μπνξεί λα αλνίμεη θαλείο βελδηλάδηθν, 

ζνύπεξ κάξθεη, λα είλαη κεραληθόο, ειεθηξνιόγνο, πδξαπιηθόο θαη λα έρεη θαθεηέξηα. 

Σν θξάηνο πξέπεη λα δίλεη κία νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ζηέγε θαη δηαηξνθή παηδηώλ 

ζαλ θνηλσληθό επίδνκα γηα όζνπο κέλνπλ ζε ρσξηά. 

20) Πνηα εκπφδηα πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ, γηα λα αζρνιεζνχλ νη λένη κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα γηα λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια επαγγέικαηα; 

-Οη δπζθνιίεο είλαη πνιιέο. Αξρηθά έρνπκε ράιηα δξόκνπο, δελ ππάξρεη λνζνθνκείν, 

ππάξρεη ζνβαξή έιιεηςε λεξνύ ιόγσ έιιεηςεο θξάγκαηνο θαη δελ δίλνληαη νη 

θαηάιιειεο επηδνηήζεηο γηα λα κπνξεί ν αγξόηεο λα αληαπεμέιζεη ζηα έμνδά ηνπ.  
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21)  Έρεηε εληνπίζεη θίλεηξα ή πξνζπάζεηεο ελαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ θιάδν απφ θίινπο ή γλσζηνχο ζαο; Γηαηί ζεσξείηε φηη θάλνπλ απηήλ 

ηελ επηινγή;  

- Σν έθαλαλ από αλάγθε, δελ πήγαλ ζρνιείν θαη δελ είραλ άιιε αζρνιία. Μνλαδηθή 

επηινγή είραλ ηα ρσξάθηα γηαηί είραλ πεξηνπζία ζην ρσξηό θαη έβγαδαλ θαιά ρξήκαηα. 

22) Ση ζα ζπκβνπιεχαηε έλα λέν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα; Έρεη πξννπηηθέο;  

-Ναη έρεη πξννπηηθέο, αλ έρεηο πεξηνπζία πνπ ζα κπνξνύζε λα βγάδεη έλα εηζόδεκα 

πάλσ από 15.000 επξώ ην ρξόλν ηόηε λαη . Γηαηί ζα κπνξνύζε λα κεγαιώζεη θαη ηελ 

πεξηνπζία ηνπ θαη λα δήζεη κία θαιή δσή. 

23) Καη ηη ζεσξείηε φηη πξέπεη λα θάλεη έλαο λένο/ α ψζηε λα επηηχρεη αλ 

απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη πνην επάγγεικα θξίλεηε 

φηη είλαη θαιχηεξν λα θάλεη αλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα;  Πνην άιιν επάγγεικα ζα ηνλ ζπκβνπιεχαηε λα επηιέμεη αλ 

απνθαζίζεη λα παξακείλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή;  

-Σν θαιύηεξν γηα λα πεηύρεη είλαη λα κελ θάλεηο κόλν θαιιηέξγεηεο αιιά λα θάλεηο 

ζπλδπαζκό, δειαδή ειηέο θαη ακπέιηα θαη θαιιηέξγεηεο . Πξνηείλσ βελδηλάδηθν κε 

πνιιέο αζρνιίεο όπσο πιπληήξην, θαθέ, αιιαγή ιαδηώλ θαη άιια. 

24) Βίζηε αηζηφδνμνο/ε ή απαηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ ζαο θαη γηαηί;  

-Δίκαη αηζηόδνμνο κέρξη ηώξα αιιά από εδώ θαη πέξα δελ μέξσ ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ 

κε ηα εηζνδήκαηα καο θαη κε ηηο ηηκέο θαη απηό πνπ κε πξνβιεκαηίδεη είλαη ηη ζα γίλεη κε 

ην ιάδη !! ( αίζζεκα απόγλσζεο ζην πξόζσπν θαη μεθσλεηά βαξηάο αλάζαο)  

Ημιδομημένη Σςνένηεςξη Νο9: 

Αγαπεηέ θπξία Μ.(Άγηνη Γέθα), 

1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΆ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1) Ώξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ ειηθία ζαο. 

-Δίκαη 22 ρξόλσλ. 

2) Δ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε πνηα είλαη ; Βίζηε έγγακνο ή άγακνο; Καη αλ 

είζηε άγακνο κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; Έρεηε αδέιθηα; 

- Έρσ 3 παηδηά θαη είκαη 4 ρξόληα παληξεκέλε. 
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3) Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν;  

-Έρσ ηειεηώζεη ην Γπκλάζην, κεηά αξξαβσληάζηεθα θαη ζηακάηεζα ην ζρνιείν. 

4) Βξγάδεζηε;  

4.1) Ώλ λαη, ηη επαγγέιιεζηε; Πνπ εξγάδεζζε απηήλ ηελ πεξίνδν; Βίζηε 

αζθαιηζκέλνο/ε; 4.2) Ώλ φρη, πφζν θαηξφ είζηε άλεξγνο/ε; Βίραηε εξγαζζεί 

ζην παξειζφλ θαη αλ λαη πνπ; Βίζηε αζθαιηζκέλνο/ε;  

-ρη δελ εξγάδνκαη θαη δελ έρσ δνπιέςεη πνηέ ζην παξειζόλ, άιισζηε 16 ρξόλσλ 

αξξαβσληάζηεθα.  

5) Έρεηε θάπνηα δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε; 

-Απηή ηελ πεξίνδν δελ θάλσ θάηη ιόγσ όηη έρσ κηθξά παηδηά, αιιά βνεζάσ ηνλ άληξα 

κνπ όηαλ ρξεηαζηεί ζηα πξόβαηα θαη ζηηο ειηέο.  

6) Πφζν είλαη πεξίπνπ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ θαη πφζν ην αηνκηθφ ζαο 

εηζφδεκα;  

-Σν εηήζην εηζόδεκα καο είλαη πεξίπνπ 20.000 επξώ, κε ηα 11.000 λα είλαη ην αηνκηθό 

κνπ εηζόδεκα ιόγσ επηδνηήζεσλ.  

2.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

7) .Πσο αηζζάλεζηε πνπ κέλεηε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο πφιεο; Βίλαη επηινγή ζαο; Νηψζεηε εγθισβηζκέλνη; 

Υαξνχκελνη; Θα αιιάδαηε ηελ επαξρία γηα λα κέλεηε ζε πφιε; 

-Να ζαο πσ ηελ αιήζεηα έρσ κείλεη γηα ιίγν ρξνληθά δηάζηεκα ζηελ πόιε αιιά δελ κνπ 

αξέζεη ηόζν. Πξνηηκώ ην ρσξηό θαη δελ ζα θύγσ. Τπάξρνπλ δπζθνιίεο θαη επθνιίεο θαη 

ζην ρσξηό αιιά θαη ζηελ πόιε, απιά ην ρσξηό είλαη πην σξαίν. 

8) Ση θάλεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο; Οη θίινη/εο ζαο είλαη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

ή θαη πφιεσλ; Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηνπο πνην είλαη;   

-Λόγσ παηδηώλ δελ κνπ κέλεη αξθεηόο ειεύζεξνο ρξόλνο αιιά όηαλ έρσ πάσ ζε 

νηθνγελεηαθά θαη θηιηθά ζπίηηα. Μεξηθνί έρνπλ ηειεηώζεη Γπκλάζην θαη άιινη 

ζπνπδάδνπλ αθόκα.  

9) Πνπ ζα ηνπνζεηνχζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ηδενινγηθά, ζηελ θιίκαθα απφ άθξα 

δεμηά σο άθξα αξηζηεξά; Φεθίζαηε ζηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο;  
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- Γελ μέξσ αθξηβώο, αιιά ζα κπνξνύζα λα πσ πξνο ηα αξηζηεξά. Δλλνείηαη θαη 

ςήθεζα. 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

10) Πφζα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν α) εξγάδεζζε ζήκεξα 

ή β) είραηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ; 

- Από κηθξή πνπ ήκνπλ πήγαηλα κε ηνλ παηέξα κνπ θαη ηα αδέξθηα κνπ ζε αγξνηηθέο 

δνπιεηέο, λα ζαο πσ πεξίπνπ είλαη 10 ρξόληα.  

11) Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πξφνδν ζαο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείζζε/ είραηε 

απαζρνιεζεί;  

- Ζ αιήζεηα είλαη πσο όζν παίξλαλε ηα ρξόληα γίλνληαη ρεηξόηεξα ηα πξάγκαηα. Μηα 

επηδόηεζε παίξλνπκε θαη απηά ηα ρξήκαηα πάλε ζηηο αλάγθεο ησλ πξνβάησλ. Παιηά 

ηνπιάρηζηνλ έκελαλ θαη θάηη ζηνπο αγξόηεο.  

12) Ώληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζην μεθίλεκά ζαο; Ώλαθέξεηε ζαο παξαθαιψ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο.  

-Γελ κπνξώ λα ζαο πσ όηη δπζθνιεπηήθακε. Ο πεζεξόο κνπ είρε πξόβαηα, έδσζε ηα 

κηζά ηνπ άληξα κνπ, αγνξάζακε ην ππόζηεγν θαη μεθηλήζακε. Πέξα από ηελ ηηκή ηνπ 

γάιαθηνο θαη όηη ηα αξληά είλαη θζελά θαη νη ηξνθέο αθξηβέο δελ ππάξρεη θάηη άιιν.  

13) Ήηαλ επηινγή ζαο ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζζε ή αλαγθαηφηεηα; 

Βμεγήζηε καο ζαο παξαθαιψ.  

-.Ναη ήηαλ επηινγή καο. Με απηό αζρνιηόηαλ ν πεζεξόο κνπ θαη επεηδή ηα αδέξθηα ηνπ 

άληξα κνπ δελ κέλνπλ ζην ρσξηό, αλάιαβε ν άληξαο κνπ ηελ πεξηνπζία καο.  

4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ;  

14) Βίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά ζαο; θνπεχεηε λα ζπλερίζεηε λα 

εξγάδεζζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζην ίδην επάγγεικα ή ζθνπεχεηε λα αιιάμεηε 

δνπιεηά ή θαη ηνκέα απαζρφιεζεο;  Κη αλ λαη, πνπ ζα ζέιαηε λα 

απαζρνιεζείηε θαη ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα λα ην πεηχρεηε;  

-Γελ είκαζηε θαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη. Ο άληξαο κνπ δνπιεύεη ηνλ ρεηκώλα ζε 

ειαηνπξγείν θαη ην θαινθαίξη ζε θαζαξηζκό γεσηξήζεσλ. Σώξα ζθνπεύνπκε λα 

αλνίμνπκε έλα κίλη κάξθεη ζην ρσξηό.  
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15) Βίζηε ζε θάπνην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ; Καη αλ λαη ηη πξφγξακκα είλαη 

απηφ; Πνηεο είλαη νη βαζηθφηεξεο σθέιεηεο ηνπ γηα εζάο θαη πνηα ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ; Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ;  

-Βεβαίσο θαη είκαζηε ζε πξόγξακκα. Ο άληξαο κνπ έρεη κπεη ζε πξόγξακκα λέσλ 

αγξνηώλ θαη εγώ έρσ πξόβαηα. πσο αλέθεξα πξηλ, παίξλνπκε ηα ιεθηά θαη ην 80% ηα 

δίλνπκε ζηα πξόβαηα. Πηζηεύσ όηη πξέπεη λα απμεζεί ε ηηκή ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ 

αξληνύ θαη λα κεησζεί ε ηηκή ησλ δσνηξνθώλ.  

16) Θεσξείηαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε σο 

έλα δπλαηφ ή απνδπλακσκέλν θιάδν θαη γηαηί; Θεσξείηε φηη ε Κξίζε θαη ε 

Όθεζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; Βζάο ζαο 

επεξέαζε ε θξίζε;  

- Θεσξώ όηη είλαη έλαο δπλαηόο θιάδνο ν αγξνηηθόο ηνκέαο. Από εκάο εμαξηηόληαη 

πνιιά, όπσο ην θξέαο, ην γάια θαη όια ηα γαιαθηνθνκηθά. ινπο καο έρεη επεξεάζεη ε 

θξίζε. 

17) Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε άπνςε φηη νη λένη ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; 

- Δίλαη ιίγνη νη λένη πιένλ πνπ πξνηηκνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ αγξνηηθό ηνκέα. 

Πνιινί βιέπνπλ όηη δελ ππάξρεη κέιινλ θαη αζρνινύληαη κε θάηη άιιν.  

18) Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θάλεηε θαη πνηεο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηήζεηε 

ψζηε λα βειηηψζεηε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ζαο φζν θαη ην εηζφδεκα 

ζαο; Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γη απηφ; Υξεηάδεζηε επηκφξθσζε θαη αλ λαη 

έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ππάξρνπλ;   

-Πιένλ κόλν νη επηδνηήζεηο δελ αξθνύλ θαη όινη καο ςάρλνπκε θαη κε θάηη άιιν λα 

αζρνιεζνύκε, όπσο ην κίλη κάξθεη πνπ ζαο είπα. 

19) Θεσξείηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο εληζρχεη ή απνηξέπεη  ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα ζην λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; ε πνηεο άιιεο δνπιεηέο κπνξεί λα απαζρνιεζεί έλαο λένο/α φηαλ δεη 

ζε αγξνηηθή πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ην Κξάηνο θαη πνηα 

ζεσξείηε φηη είλαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δψζεη;  

-Σν θξάηνο πηζηεύσ όηη καο απνηξέπεη λα θάλνπκε ην επάγγεικα απηό. Πξέπεη λα 

κεηώζεη ην Φ.Π.Α θαη λα θάλεη απηά πνπ αλέθεξα παξαπάλσ. ην ρσξηό δελ έρεη 

πνιιέο επηινγέο ζε επαγγέικαηα. Ή θαθελείν ή κίλη κάξθεη κπνξεί λα αλνίμεη θαλείο.  
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20) Πνηα εκπφδηα πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ, γηα λα αζρνιεζνχλ νη λένη κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα γηα λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια επαγγέικαηα; 

-Σν θύξην εκπόδην είλαη ην εηζόδεκα. 

21)  Έρεηε εληνπίζεη θίλεηξα ή πξνζπάζεηεο ελαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ θιάδν απφ θίινπο ή γλσζηνχο ζαο; Γηαηί ζεσξείηε φηη θάλνπλ απηήλ 

ηελ επηινγή;  

- Πιένλ όινη ςάρλνπλ θαη κε θάηη άιιν λα αζρνιεζνύλ αθνύ κόλν ε επηδόηεζε δελ 

αξθεί. 

22) Ση ζα ζπκβνπιεχαηε έλα λέν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα; Έρεη πξννπηηθέο;  

-Δάλ αιιάμνπλ νη ηηκέο πηζηεύσ όηη ππάξρνπλ πξννπηηθέο. Δάλ όρη ηόηε θαιύηεξν είλαη 

λα αζρνιεζνύλ κε θάηη άιιν.  

23) Καη ηη ζεσξείηε φηη πξέπεη λα θάλεη έλαο λένο/ α ψζηε λα επηηχρεη αλ 

απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη πνην επάγγεικα θξίλεηε 

φηη είλαη θαιχηεξν λα θάλεη αλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα;  Πνην άιιν επάγγεικα ζα ηνλ ζπκβνπιεχαηε λα επηιέμεη αλ 

απνθαζίζεη λα παξακείλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή;  

-ίγνπξα ππάξρνπλ πνιιά λα θάλεη θάπνηνο ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή. Μπνξεί λα 

αζρνιεζεί κε ηα πξόβαηα ή θαη κε ηηο θαιιηέξγεηεο.  

24) Βίζηε αηζηφδνμνο/ε ή απαηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ ζαο θαη γηαηί;  

-Δίκαη αηζηόδνμε όηη θάπνηα ζηηγκή ζα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα. Απιά πξνο ην παξόλ κε 

κηα δνπιεηά ηα ρξήκαηα δελ αξθνύλ γηα ηόζα έμνδα!  ( θάλεθε εθλεπξηζκέλε θαη 

πειαγσκέλε ). 
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Ημιδομημένη Σςνένηεςξη Νο10: 

Αγαπεηέ θπξία Κ.( ηόινη), 

1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΆ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1) Ώξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ ειηθία ζαο. 

-Δίκαη 28 εηώλ. 

2) Δ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε πνηα είλαη ; Βίζηε έγγακνο ή άγακνο; Καη αλ 

είζηε άγακνο κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; Έρεηε αδέιθηα; 

- Έρσ αξξαβσληαζηεί θαη κέλσ κε ηνλ άληξα κνπ ζην ρσξηό. Ναη έρσ έλαλ αδειθό. 

3) Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν;  

-Δίκαη απόθνηηε παλεπηζηεκίνπ . Έρσ ηειεηώζεη ζην Καπνδηζηξηαθό Αζελώλ Υεκεία. 

4) Βξγάδεζηε;  

4.1) Ώλ λαη, ηη επαγγέιιεζηε; Πνπ εξγάδεζζε απηήλ ηελ πεξίνδν; Βίζηε 

αζθαιηζκέλνο/ε; 4.2) Ώλ φρη, πφζν θαηξφ είζηε άλεξγνο/ε; Βίραηε εξγαζζεί 

ζην παξειζφλ θαη αλ λαη πνπ; Βίζηε αζθαιηζκέλνο/ε;  

-Ναη, εξγάδνκαη σο ρεκηθόο ζηελ εηαηξεία ηνπ άληξα κνπ εδώ θαη 2 ρξόληα. Δίλαη έλα 

κεγάιν ειαηνπξγείν θαη είκαη αζθαιηζκέλε ζην ΗΚΑ. 

5) Έρεηε θάπνηα δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε; 

-ρη απηή ηελ πεξίνδν, αιιά γεληθά δηαβάδσ αξθεηά θαη πξνζπαζώ λα κάζσ αξθεηέο 

μέλεο γιώζζεο πέξα από ηα αγγιηθά, όπσο ηζπαληθά θαη ηηαιηθά. 

6) Πφζν είλαη πεξίπνπ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ θαη πφζν ην αηνκηθφ ζαο 

εηζφδεκα;  

-.28.000 είλαη πεξίπνπ εκέλα θαη ηνπ άληξα κνπ θαη ην αηνκηθό κνπ 11.000. 

2.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

7) Πσο αηζζάλεζηε πνπ κέλεηε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο πφιεο; Βίλαη επηινγή ζαο; Νηψζεηε εγθισβηζκέλνη; 

Υαξνχκελνη; Θα αιιάδαηε ηελ επαξρία γηα λα κέλεηε ζε πφιε; 

-Ήηαλ επηινγή κνπ γηαηί αθνινύζεζα ηνλ άληξα κνπ. Γελ αηζζάλνκαη εγθισβηζκέλε 

αιιά πεξηνξηζκέλε ιόγσ έιιεηςεο δξαζηεξηνηήησλ. Έρεη πιενλεθηήκαηα λα κέλεηο ζην 

ρσξηό όπσο ν πνηνηηθόο ρξόλνο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο θαη νη αλζξώπηλνη 
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θαη κε εμαληιεηηθνί ξπζκνί δσήο. Σα αξλεηηθά βέβαηα είλαη ε έιιεηςε θνησληθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη όηη είλαη απόκαθξα από ηελ πόιε. Δάλ κπνξνύζα λα έρσ ηελ ίδηα 

δνπιεηά ζε πόιε θαη εάλ ζπκθσλνύζε ν άληξαο κνπ ζίγνπξα ζα θεύγακε. 

8) Ση θάλεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο; Οη θίινη/εο ζαο είλαη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

ή θαη πφιεσλ; Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηνπο πνην είλαη;   

-Οηθηαθά ζίγνπξα, έπεηηα δηαβάδσ αθνύσ κνπζηθή θαη θάλσ βόιηεο. Οη θίινη κνπ είλαη 

θαη ησλ πόιεσλ θαη ηνπ ρσξηνύ. ην ρσξηό είλαη απόθνηηνη Λπθείνπ ή Παλεπηζηεκίνπ 

θαη θάλνπλ ηδηαίηεξα ζε παηδάθηα ή είλαη παληξεκέλεο θαη αζρνινύληαη κε ηα νηθηαθά. 

ηελ πόιε ε κία θίιε κνπ είλαη ρεκηθόο θαη ε άιιε εζνπνηόο. 

9) Πνπ ζα ηνπνζεηνχζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ηδενινγηθά, ζηελ θιίκαθα απφ άθξα 

δεμηά σο άθξα αξηζηεξά; Φεθίζαηε ζηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο;  

- Κέληξν. Βαζηθά πξνο ην ζπκθέξνλ κνπ. Σν πξνζαξκόδσ αλάινγα κε απηά πνπ 

απνθνκίδσ. 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

10) Πφζα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν α) εξγάδεζζε ζήκεξα 

ή β) είραηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ; 

- 2 ρξόληα είκαη ζην ειαηνπξγείν θαη ζην παξειζόλ έθαλα ηδηαίηεξα ζηελ Αζήλα σο 

ρεκηθόο, αιιά αλαζθάιηζηα. 

11) Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πξφνδν ζαο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείζζε/ είραηε 

απαζρνιεζεί;  

-. Βιέπσ ξαγδαία εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη απνθηώ γλώζεη θαη εκπεηξία. 

Γίλνκαη θαιύηεξε. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη πσο είκαη ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε πνπ 

δηακνξθώλσ ην ρξόλν κνπ, έρσ ζίγνπξν θαη θαιό κηζζό ζε έλα νηθνγελεηαθό θαη 

θηιηθό πεξηβάιινλ ρσξίο αληαγσληζκό θαη ππάξρεη ζεβαζκόο. Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη 

νη πνιιέο ώξεο εξγαζίαο από (Ννέκβξε κέρξη Φεβξνπάξην ) ζηελ θνπή ηνπ ιαδηνύ από 

12- 16 ώξεο δνπιεηά. Τπάξρεη θνύξαζε εθείλν ην δηάζηεκα ..δεηο γηα λα δνπιεύεηο. 

12) Ώληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζην μεθίλεκά ζαο; Ώλαθέξεηε ζαο παξαθαιψ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο.  

-Αξρηθά ε πξνζαξκνγή κνπ από έλα αζηηθό πεξηβάιινλ ζηελ επαξρία ήηαλ ηεξάζηηα 

δπζθνιία. Καη ε πξνζαξκνγή λα κπσ ζε έλα νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ από εθεί πνπ 

ήκνπλ κόλε κνπ ζηελ Αζήλα. Έπξεπε λα κάζσ λα δνπιεύσ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ άληξα 
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κνπ θαη έλα κεγάιν ζύλνιν αηόκσλ ηνπο πειάηεο. Αθόκε, έπξεπε λα πξάηησ 

δηπισκαηηθά γηα λα θνηηάδσ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ θαη λα κέλνπλ όινη 

επραξηζηεκέλνη. 

13) Ήηαλ επηινγή ζαο ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζζε ή αλαγθαηφηεηα; 

Βμεγήζηε καο ζαο παξαθαιψ.  

-.Ήηαλ αλαγθαηόηεηα, εάλ δελ ήηαλ ν άληξαο κνπ δελ ζα αζρνιηόκνπλ κε ην ιάδη θαη 

δελ ζα έκελα ζε επαξρία. 

4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ;  

14) Βίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά ζαο; θνπεχεηε λα ζπλερίζεηε λα 

εξγάδεζζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζην ίδην επάγγεικα ή ζθνπεχεηε λα αιιάμεηε 

δνπιεηά ή θαη ηνκέα απαζρφιεζεο;  Κη αλ λαη, πνπ ζα ζέιαηε λα 

απαζρνιεζείηε θαη ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα λα ην πεηχρεηε;  

-Ναη είκαη ηθαλνπνηεκέλε θαη ζέισ λα εμειηρζώ κε παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ γηα 

εμεηδίθεπζε, επεηδή ε Διιάδα θαη εηδηθόηεξα ε Κξήηε είλαη απαξραησκέλε ζην ιάδη ζε 

ζύγθξηζε κε Ηηαιία θαη Ηζπαλία. Γελ ππάξρνπλ θξαηηθνί κεραληζκνί γηα ηελ 

επηκόξθσζε θαη είλαη αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη θόζηνο γηα λα εμειηρζείο. Σα ζεκηλάξηα 

πνπ θάλσ γίλνληαη ζηελ Κξήηε, Αζήλα θαη online θαη θνζηίδεη ην έλα ζεκηλάξην 120-

150 επξώ. Αιιά εμεηδηθεύνκαη ζηηο ρεκηθέο αλαιύζεηο θαη ζηελ νξγαλνιεπηηθή 

αμηνιόγεζε γηα λα κάζσ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιαδηνύ. 

15) Βίζηε ζε θάπνην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ; Καη αλ λαη ηη πξφγξακκα είλαη 

απηφ; Πνηεο είλαη νη βαζηθφηεξεο σθέιεηεο ηνπ γηα εζάο θαη πνηα ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ; Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ;  

-ρη δελ είκαη ζε πξόγξακκα. Κνίηαμε ηα ζεηηθά είλαη όηη παίξλεηο κηα νηθνλνκηθή βάζε 

γηα λα παξάγεηο θαη απηό είλαη έλα θίλεηξν γηα εμέιημε θαη θίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα. Αιιά απηνί πνπ ιακβάλνπλ ηελ επηδόηεζε θάπνηεο θνξέο δελ ηελ 

αμηνπνηνύλ ζσζηά!!! θνξπάλε ηα ρξήκαηα απηά αληί λα ηα επελδύζνπλ θαη ζα έπξεπε 

ε επηδόηεζε λα είλαη κεγαιύηεξε θαη λα ειέγρνληαη απζηεξά πσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

ρξήκαηα κε αηηηνιόγεζε. 

16) Θεσξείηαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε σο 

έλα δπλαηφ ή απνδπλακσκέλν θιάδν θαη γηαηί; Θεσξείηε φηη ε Κξίζε θαη ε 

Όθεζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; Βζάο ζαο 

επεξέαζε ε θξίζε;  
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-Δίλαη έλαο δπλαηόο θιάδνο γηαηί είλαη ην θύξην επάγγεικα ηεο Κξήηεο αιιά πζηεξεί 

ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε δνκή. κσο απαζρνιεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Κξήηεο θαη 

ηεο Διιάδαο ν πξσηνγελήο ηνκέαο. ίγνπξα ε θξίζε επεξέαζε γηαηί δελ κπνξείο λα 

επελδύζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ζνπ έρνληαο θη άιιεο ππνρξεώζεηο, όπσο νηθνγέλεηα θαη 

παηδηά). Τπάξρεη ρακειόηεξε απόδνζε ησλ πξντόλησλ θαη κε ζπζηεκαηηθή. Γεληθά 

εκείο έρνπκε όιν θαη πην κεγάιν πειαηνιόγην θάζε ρξόλν αξά δελ καο επεξέαζε ε 

θξίζε. 

17) Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε άπνςε φηη νη λένη ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; 

-Ναη ζα κπνξνύζαλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ κεξάθη θαη κόξθσζε. ηνλ αγξνηηθό ηνκέα 

απαηηείηαη κόξθσζε, εθπαίδεπζε θαη ζεκηλάξηα. Πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε κία 

επξσπατθή θαη παγθόζκηα αγνξά, γηα λα κπνξέζνπλ λα ηνπο ζπλαγσληζηνύλ θαη γηα λα 

κπνξέζνπλ λα είλαη πην παξαγσγηθνί. Να πνπιάκε εκείο θαη όρη λα κεηαπνπιάκε.  

18) Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θάλεηε θαη πνηεο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηήζεηε 

ψζηε λα βειηηψζεηε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ζαο φζν θαη ην εηζφδεκα 

ζαο; Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γη απηφ; Υξεηάδεζηε επηκφξθσζε θαη αλ λαη 

έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ππάξρνπλ;   

-Δίλαη ήδε άξηζηεο νη ζπλζήθεο, απιά ζα κπνξνύζα λα επηκνξθώλνκαη γηα λα θάλσ 

θαιύηεξα ηελ δνπιεηά κνπ .Αξγόηεξα ε επηρείξεζε ζα είλαη δηθή καο νπόηε δελ 

ρξεηάδεηαη λα απμήζσ ηνλ κηζζό κνπ. Γνπιεύσ ηώξα γηα ην κέιινλ.  

19) Θεσξείηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο εληζρχεη ή απνηξέπεη  ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα ζην λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; ε πνηεο άιιεο δνπιεηέο κπνξεί λα απαζρνιεζεί έλαο λένο/α φηαλ δεη 

ζε αγξνηηθή πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ην Κξάηνο θαη πνηα 

ζεσξείηε φηη είλαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δψζεη;  

-. Θεσξώ όηη απνηξέπεη ηελ απαζρόιεζε ησλ λέσλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα γηαηί δελ 

ππάξρεη ελζάξξπλζε..νη επηδνηήζεηο θνπζθώλνπλ ηα κπαιά ησλ αγξνηώλ θαη ηνπο 

δίλνπλ έλα εξγαιείν ρσξίο λα μέξνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ. Γελ ππάξρεη ζσζηή 

θνηλσληθή ππνδνκή γηα δξαζηεξηόηεηεο θαη έηζη δελ ππάξρεη θαη θίλεηξν γηα λα 

αζρνιεζνύλ. Σν θξάηνο δίλεη ηηο επηδνηήζεηο αιιά θαλέλα άιιν βνήζεκα. Έλαο λένο 

εδώ κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηελ εξγαζία online, ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ ηδησηηθό ηνκέα 

π.ρ λα εξγάδεηαη ζε ηξάπεδεο θαη ηηο κηθξν-επηρεηξήζεηο. 
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20) Πνηα εκπφδηα πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ, γηα λα αζρνιεζνχλ νη λένη κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα γηα λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια επαγγέικαηα; 

-.Πξώην εκπόδην είλαη όηη νη αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη καθξηά από πόιεηο θαη δελ 

ππάξρνπλ θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. ζνη κέλνπλ εδώ θαη αζρνινύληαη κε ηα 

αγξνηηθά είλαη αζηαζήο νηθνλνκηθά ιόγσ θαηξνύ πνπ δεκηώλνληαη νη θαιιηέξγεηεο ηνπο. 

Απηό είλαη έλα ξίζθν θαη ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ κεραληζκνί πξνζηαζίαο, δειαδή 

απνδεκηώζεηο. 

21)  Έρεηε εληνπίζεη θίλεηξα ή πξνζπάζεηεο ελαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ θιάδν απφ θίινπο ή γλσζηνχο ζαο; Γηαηί ζεσξείηε φηη θάλνπλ απηήλ 

ηελ επηινγή;  

- ρη, όπνηνη ην θάλνπλ ην θάλνπλ αλαγθαζηηθά γηαηί είλαη ε πεξηνπζία γνλέσλ θαη 

είλαη κία ιύζε έζραηεο αλάγθεο επεηδή, δελ έρνπλ ηειεηώζεη θάηη. Δηδάιισο ην θάλνπλ 

ζπλδπαζηηθά θάλνληαο θαη θάπνην άιιν επάγγεικα. 

22) Ση ζα ζπκβνπιεχαηε έλα λέν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα; Έρεη πξννπηηθέο;  

-Θα ζπκβνύιεπα λα ελεκεξσζεί θαη λα κνξθσζεί κε πξνζσπηθό θόζηνο θαη λα ζθεθηεί 

δηεμνδηθά . Δγώ ην παξνηξύλσ απηό, αιιά λα ην θάλνπλ ζσζηά θαη όρη ζαλ κηα δνπιεηά 

ηνπ πνδαξηνύ. Να ην θάλνπλ κε επαγγεικαηηζκό, ζαλ λα δηαρεηξίδνληαη κία εηαηξεία.  

23) Καη ηη ζεσξείηε φηη πξέπεη λα θάλεη έλαο λένο/ α ψζηε λα επηηχρεη αλ 

απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη πνην επάγγεικα θξίλεηε 

φηη είλαη θαιχηεξν λα θάλεη αλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα;  Πνην άιιν επάγγεικα ζα ηνλ ζπκβνπιεχαηε λα επηιέμεη αλ 

απνθαζίζεη λα παξακείλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή;  

-Πξέπεη λα έρεη κνξθσζεί θαη λα έρεη ελεκεξσζεί. Υξεηάδεηαη πξνζσπηθή εξγαζία θαη 

όρη εξγάηεο γηα όια. Αθόκε, ρξεηάδεηαη έλα ρξεκαηηθό backup θαη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνο γηα ελδερόκελεο απώιεηεο γηαηί ζέιεη ξίζθν. Σν θαιύηεξν γηα κέλα 

είλαη νη ειηέο αλ έρεη ήδε από γνλείο εθηάζεηο. Θα πξόηεηλα λα αζρνιεζνύλ κε ην 

κάξθεηηλγθ γηα λα γίλνπλ κεζάδνληεο θαη λα αγνξάδνπλ από ηνπο παξαγσγνύο θαη λα ην 

κεηαπνπινύλ . ε απηό βνεζά αξθεηά θαη ην δηαδίθηπν. 

24) Βίζηε αηζηφδνμνο/ε ή απαηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ ζαο θαη γηαηί;  

-Δίκαη αηζηόδνμε. Πξέπεη λα βιέπνπκε αηζηόδνμα ην κέιινλ καο γηαηί απηή είλαη ε 

ηξνθή ηεο εμέιημεο!!! 
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Ημιδομημένη Σςνένηεςξη Νο11: 

Αγαπεηέ θπξία Κ.(Μνίξεο), 

1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΆ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1) Ώξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ ειηθία ζαο. 

-Δίκαη 26 ρξνλώλ. 

2) Δ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε πνηα είλαη ; Βίζηε έγγακνο ή άγακνο; Καη αλ 

είζηε άγακνο κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; Έρεηε αδέιθηα; 

- Παληξεκέλε κε 2 παηδηά θαη έρσ θαη 2 αδέιθηα κηθξόηεξα. 

3) Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν;  

-Έρσ ηειεηώζεη κόλν ην Λύθεην. 

4) Βξγάδεζηε;  

4.1) Ώλ λαη, ηη επαγγέιιεζηε; Πνπ εξγάδεζζε απηήλ ηελ πεξίνδν; Βίζηε 

αζθαιηζκέλνο/ε; 4.2) Ώλ φρη, πφζν θαηξφ είζηε άλεξγνο/ε; Βίραηε εξγαζζεί 

ζην παξειζφλ θαη αλ λαη πνπ; Βίζηε αζθαιηζκέλνο/ε;  

-Δξγάδνκαη ζηελ επηρείξεζε ηνπ άληξα κνπ, έρνπκε κεδεδνπσιείν ζην ρσξηό θαη όηαλ 

πξνιαβαίλσ πάσ θαη ιίγν ζηηο ειηέο..πην πνιύ ηνπο κήλεο πνπ ηηο καδεύνπκε. Ναη είκαη 

ζην ΗΚΑ.  

5) Έρεηε θάπνηα δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε; 

-Πέξα από ηα παηδηά κνπ όρη. 

6) Πφζν είλαη πεξίπνπ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ θαη πφζν ην αηνκηθφ ζαο 

εηζφδεκα;  

-Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ην ρξόλν είλαη 10.000 επξώ 

2.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

7) .Πσο αηζζάλεζηε πνπ κέλεηε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο πφιεο; Βίλαη επηινγή ζαο; Νηψζεηε εγθισβηζκέλνη; 

Υαξνχκελνη; Θα αιιάδαηε ηελ επαξρία γηα λα κέλεηε ζε πφιε; 

-Γελ έρσ κείλεη ζηελ πόιε θαη δελ ζα άιιαδα ηε δσή ζην ρσξηό. Γελ ληώζσ 

εγθισβηζκέλε θαη κνπ αξέζεη αξθεηά. Μνπ αξέζεη ε εξεκία εδώ θαη όηη κπνξώ λα 

θάλσ ηαπηόρξνλα πνιιά πξάγκαηα. ια ήηαλ επηινγή κνπ. 
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8) Ση θάλεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο; Οη θίινη/εο ζαο είλαη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

ή θαη πφιεσλ; Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηνπο πνην είλαη;   

-Γξαζηεξηόηεηεο κε ηα παηδηά. Έρσ θαη ζην ρσξηό θίιεο θαη ζηελ πόιε. Οη πην πνιιέο 

έρνπλ ηειεηώζεη ην Λύθεην θαη ιίγεο ην Παλεπηζηήκην. Απηέο πνπ κέλνπλ ζην ρσξηό 

δνπιεύνπλ ζε θαθεηέξηεο ή αζρνινύληαη κε ηα νηθηαθά. ζεο κέλνπλ ζην Ζξάθιεην 

είλαη ζε μελνδνρεία. 

9) Πνπ ζα ηνπνζεηνχζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ηδενινγηθά, ζηελ θιίκαθα απφ άθξα 

δεμηά σο άθξα αξηζηεξά; Φεθίζαηε ζηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο;  

- Κεληξνδεμηά, λαη ςήθηζα. 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

10) Πφζα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν α) εξγάδεζζε ζήκεξα 

ή β) είραηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ; 

- 2 ρξόληα έρνπκε ην καγαδί. Παιηά δνύιεπα ζε καγαδί κε παηρλίδηα θαη έβγαδα θαη 

θσηνγξαθίεο ζε έλα θέληξν εδώ ζε γάκνπο θαη βαθηίζεηο, αιιά αλαζθάιηζηα. 

11) Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πξφνδν ζαο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείζζε/ είραηε 

απαζρνιεζεί;  

-. Τπάξρεη πξόνδνο γηα εκέλα, ηα ζεηηθά είλαη όηη θάλσ θάηη δηθό κνπ θαη δελ έρσ 

αθεληηθά. Τπάξρεη θηιηθό πεξηβάιινλ θαη καζαίλεηο ηνπο αλζξώπνπο θαιύηεξα, απιά 

πξέπεη λα είζαη ζπλέρεηα κε ην ρακόγειν θαη λα θξαηάο ηα πξνβιήκαηα ζνπ έμσ από ην 

καγαδί, αθνύ δελ αθνξά ηνπο πειάηεο. Πξέπεη θάπνηεο θνξέο λα παίδεηο ζέαηξν. 

12) Ώληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζην μεθίλεκά ζαο; Ώλαθέξεηε ζαο παξαθαιψ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο.  

-Πάξα πνιιέο δπζθνιίεο. ην λα εμνηθεησζώ ζε έλα ρώξν πνπ δελ γλσξίδσ, ζηα 

ρσξάθηα δειαδή, ζε έλα πνιύ δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ. Κάπνηεο θνξέο ράλεηο ηνλ 

εαπηό ζνπ γηαηί ππάξρεη θνύξαζε θαη δελ αζρνιείζαη κε ηνλ εαπηό ζνπ. Μεγαιώλεηο 

απόηνκα…θεύγεη ε δσή ζνπ γξήγνξα. 

13) Ήηαλ επηινγή ζαο ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζζε ή αλαγθαηφηεηα; 

Βμεγήζηε καο ζαο παξαθαιψ.  

-.Ήηαλ θαη δηθή κνπ επηινγή θαη ηνπ άληξα κνπ, γηαηί ήηαλ θάηη πνπ καο άξεζε ζηελ 

αξρή….όζν δελ είρακε ηα παηδηά. Μαο άξεζε γηαηί καο έθαλε λα βγνύκε από μέλα ρέξηα, 

όκσο ηώξα πηα δελ έρνπκε θέξδε αιιά απηνζπληεξνύκαζηε.  
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4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ;  

14) Βίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά ζαο; θνπεχεηε λα ζπλερίζεηε λα 

εξγάδεζζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζην ίδην επάγγεικα ή ζθνπεχεηε λα αιιάμεηε 

δνπιεηά ή θαη ηνκέα απαζρφιεζεο;  Κη αλ λαη, πνπ ζα ζέιαηε λα 

απαζρνιεζείηε θαη ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα λα ην πεηχρεηε;  

-Γηα 5 ρξόληα ζα έρσ θαη ην καγαδί κέρξη λα ιήμεη ην ζπκβόιαην ηνπ ελνηθίνπ θαη κεηά 

ζα δνθηκάζσ λέα πξάγκαηα, ζα δσ ηη κε γεκίδεη ζαλ άλζξσπν αιιά δελ έρσ ζθεθηεί 

θάηη πξνο ην παξόλ. ίγνπξα όκσο ζα αζρνινύκαη κε ηηο ειηέο. 

15) Βίζηε ζε θάπνην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ; Καη αλ λαη ηη πξφγξακκα είλαη 

απηφ; Πνηεο είλαη νη βαζηθφηεξεο σθέιεηεο ηνπ γηα εζάο θαη πνηα ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ; Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ;  

-ρη, αιιά ζα έκπαηλα ζε πξόγξακκα, γηαηί ζε βνεζνύλ λα θάλεηο έλα μεθίλεκα ρσξίο 

λα ρξεσζείο. Γελ λνκίδσ όηη ππάξρνπλ αξλεηηθά. Θα ήζεια ηα ιεθηά λα δνζνύλ από 

ηελ αξρή όια θαη όρη κε δόζεηο. 

16) Θεσξείηαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε σο 

έλα δπλαηφ ή απνδπλακσκέλν θιάδν θαη γηαηί; Θεσξείηε φηη ε Κξίζε θαη ε 

Όθεζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; Βζάο ζαο 

επεξέαζε ε θξίζε;  

-Δίλαη δπλαηόο θιάδνο γηαηί κπνξεί λα ζνπ πξνζθέξεη πνιιά..δνπιεηά, εηζνδήκαηα..θαη 

δελ ηειεηώλεη ε δνπιεηά ζηνλ θιάδν απηό, άξα ζνπ επηθέξεη ζπλερώο ρξήκαηα. Ναη κε 

επεξέαζε ε θξίζε γηαηί παξαηήξεζα όηη από εθεί πνπ νη άλζξσπνη ζθνξπνύζαλ 

ρξήκαηα ηώξα ζηελεύνπλ ηα πξάγκαηα…ελλνείηαη πσο έρεη πέζεη ε δνπιεηά ζην καγαδί 

θαη επηπρώο πνπ ζα έρεη βεληέκα θέηνο θαη θάηη ζα βγάινπκε από ην ιάδη. 

17) Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε άπνςε φηη νη λένη ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; 

-Δλλνείηαη πξέπεη λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ αγξνηηθό ηνκέα εάλ δνπλ ζηελ επαξρία. 

18) Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θάλεηε θαη πνηεο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηήζεηε 

ψζηε λα βειηηψζεηε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ζαο φζν θαη ην εηζφδεκα 

ζαο; Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γη απηφ; Υξεηάδεζηε επηκφξθσζε θαη αλ λαη 

έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ππάξρνπλ;   
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-Πηζηεύσ πσο πξέπεη λα αιιάμνπλ νη ηηκέο ζηελ Διιάδα θαη ην ΦΠΑ. Δκείο δελ 

κπνξνύκε λα θάλνπκε ηίπνηα ρσξίο λα καο βνεζήζνπλ. Πόζεο δνπιεηέο λα θάλνπκε 

δειαδή γηα λα επηβηώζνπκε..Υξεηάδεηαη ελεκέξσζε αιιά θαλείο δελ καο 

ελεκεξώλεη…ςαρλόκαζηε κόλνη καο από ην internet …ξσηάκε κειεηεηέο.. 

19) Θεσξείηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο εληζρχεη ή απνηξέπεη  ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα ζην λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; ε πνηεο άιιεο δνπιεηέο κπνξεί λα απαζρνιεζεί έλαο λένο/α φηαλ δεη 

ζε αγξνηηθή πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ην Κξάηνο θαη πνηα 

ζεσξείηε φηη είλαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δψζεη;  

-.Σν ειιεληθό θξάηνο ζε δηώρλεη από ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, δελ ζε βνεζά. Με κηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα αζρνιεζεί έλαο λένο ζην ρσξηό..νη θνπέιεο κε λύρηα ή 

θνκκσηήξην …ή ζε μελνδνρεία πνπ έρνπκε εδώ ζηα λόηηα. Σν θξάηνο δίλεη κόλν ηηο 

επηδνηήζεηο αιιά ρσξίο πιάλν. Πξέπεη λα δίλεηαη θνηλσληθό επίδνκα ζηηο λέεο 

νηθνγέλεηεο πνπ κέλνπλ ζην ρσξηό. 

20) Πνηα εκπφδηα πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ, γηα λα αζρνιεζνχλ νη λένη κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα γηα λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια επαγγέικαηα; 

-.Γελ δίλεη θίλεηξα ην θξάηνο, έπξεπε λα δίλεη θνηλσληθά επηδόκαηα ζε νηθνγέλεηεο κε 

ιίγα εηζνδήκαηα θαη ζα έπξεπε λα θηηαρηνύλ ππνδνκέο ζηα ρσξηά γηα ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ. 

21)  Έρεηε εληνπίζεη θίλεηξα ή πξνζπάζεηεο ελαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ θιάδν απφ θίινπο ή γλσζηνχο ζαο; Γηαηί ζεσξείηε φηη θάλνπλ απηήλ 

ηελ επηινγή;  

- Ναη, αιιά ην θάλνπλ κόλν γηα ηα ρξήκαηα θαη αθνινπζνύλ ηνπο άληξεο ηνπο…ζηγά 

ζηγά όκσο ηνπο αξέζεη γηαηί γίλεηαη ζπλήζεηα.  

22) Ση ζα ζπκβνπιεχαηε έλα λέν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα; Έρεη πξννπηηθέο;  

-Πξνηείλσ αλ έρεη ήδε ρσξάθηα λα αζρνιεζεί κε ειηέο γηαηί βγάδεηο θέξδνο άκα πνπιάο 

ην ιάδη πνπ καδεύεηο θαη θξαηάο θαη ιάδη γηα ζέλα …λα πεξάζεηο ηνλ ρξόλν. 

23) Καη ηη ζεσξείηε φηη πξέπεη λα θάλεη έλαο λένο/ α ψζηε λα επηηχρεη αλ 

απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη πνην επάγγεικα θξίλεηε 

φηη είλαη θαιχηεξν λα θάλεη αλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα;  Πνην άιιν επάγγεικα ζα ηνλ ζπκβνπιεχαηε λα επηιέμεη αλ 

απνθαζίζεη λα παξακείλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή;  
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-Οη λένη πξέπεη λα δνπιέςνπλ ζθιεξά γηα λα πεηύρνπλ θαη ην θαιύηεξν εδώ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη νη ειηέο γηαηί δελ είλαη θαη θάηη δύζθνιν λα θαιιηεξγεζεί. Θα 

ζπκβνύιεπα θάηη πνπ λα ηνπ αξέζεη θαη λα κελ ληώζεη όηη ην θάλεη κε ην δόξη. 

24) Βίζηε αηζηφδνμνο/ε ή απαηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ ζαο θαη γηαηί;  

-Ναη, είκαη αηζηόδνμε γηαηί κε πξνζπάζεηα θαη ζέιεζε όια ηα θαηαθέξλεηο!! ( δελ ην 

είπε κε πίζηε ζην ιόγν ηεο ..απιά θάλεθε λα ειπίδεη ) 

 

Ημιδομημένη Σςνένηεςξη Νο12: 

Αγαπεηέ θπξία Β.(ηόινη), 

1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΆ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

1) Ώξρηθά, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ ειηθία ζαο. 

-Δίκαη  29 

2) Δ νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε πνηα είλαη ; Βίζηε έγγακνο ή άγακνο; Καη αλ 

είζηε άγακνο κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; Έρεηε αδέιθηα; 

- Δίκαη παληξεκέλε θαη έρσ έλα παηδάθη θαη δύν αδέιθηα. Αλ θαη παληξεκέλε κέλσ κε 

ηνπο γνλείο κνπ ζην ρσξηό . Σν ζπίηη κνπ είλαη πάλσ από ην δηθό ηνπο. 

3) Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν;  

-Έρσ ηειεηώζεη ην ΣΔΗ, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζηε Πάηξα. 

4) Βξγάδεζηε;  

4.1) Ώλ λαη, ηη επαγγέιιεζηε; Πνπ εξγάδεζζε απηήλ ηελ πεξίνδν; Βίζηε 

αζθαιηζκέλνο/ε; 4.2) Ώλ φρη, πφζν θαηξφ είζηε άλεξγνο/ε; Βίραηε εξγαζζεί 

ζην παξειζφλ θαη αλ λαη πνπ; Βίζηε αζθαιηζκέλνο/ε;  

-Ναη, εξγάδνκαη ζηελ επηρείξεζε ηνπ παηέξα κνπ. Έρνπκε έλα ειαηνπξγείν ζην ρσξίν 

θαη είκαη εδώ από ηόηε πνπ ηειείσζα ηελ ζρνιή. Ναη είκαη αζθαιηζκέλε. 

5) Έρεηε θάπνηα δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε; 

-Αζρνινύκαη κε ην παηδάθη κνπ θαη θάλσ εμνξκήζεηο κε ηνλ άληξα κνπ. 

6) Πφζν είλαη πεξίπνπ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ θαη πφζν ην αηνκηθφ ζαο 

εηζφδεκα;  
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-Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα είλαη πεξίπνπ 45.000  επξώ . Σν αηνκηθό κνπ είλαη 20.000. 

2.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ- ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

7) .Πσο αηζζάλεζηε πνπ κέλεηε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο απφ απηνχο ηεο πφιεο; Βίλαη επηινγή ζαο; Νηψζεηε εγθισβηζκέλνη; 

Υαξνχκελνη; Θα αιιάδαηε ηελ επαξρία γηα λα κέλεηε ζε πφιε; 

-Δίκαη ηθαλνπνηεκέλε από ηελ δσή ζην ρσξηό θαη δελ ζα άιιαδα ηίπνηα. ηαλ έρεηο ηελ 

δνπιεηά ζνπ, ηελ νηθνγέλεηά ζνπ θαη ηνλ θύθιν ζνπ δελ ζε ελνριεί ν ηόπνο πνπ κέλεηο. 

ια κία ζπλήζεηα είλαη θαη θπζηθά δελ ζα πήγαηλα ζηελ ηξέια ηεο πόιεο. 

8) Ση θάλεηε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο; Οη θίινη/εο ζαο είλαη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

ή θαη πφιεσλ; Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηνπο πνην είλαη;   

-Πεγαίλσ γπκλαζηήξην, βόιηεο, θηλεκαηνγξάθν…Οη θίιεο κνπ είλαη θαη ζην ρσξηό θαη 

ζηελ πόιε θαη είκαη όιεο ζην ίδην κνξθσηηθό επίπεδν κε εκέλα. Οη πεξηζζόηεξεο 

εξγάδνληαη ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο. 

9) Πνπ ζα ηνπνζεηνχζαηε ηνλ εαπηφ ζαο ηδενινγηθά, ζηελ θιίκαθα απφ άθξα 

δεμηά σο άθξα αξηζηεξά; Φεθίζαηε ζηηο πξφζθαηεο εζληθέο εθινγέο;  

- Γελ ςεθίδσ ηδενινγηθά…αιιά πξνζσπηθά εθεί πνπ εκπηζηεύνκαη. Γελ ζέισ λα 

επεθηαζώ παξαπάλσ. 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

10) Πφζα ρξφληα δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν α) εξγάδεζζε ζήκεξα 

ή β) είραηε εξγαζζεί ζην παξειζφλ; 

- 4 ρξόληα είκαη ζηελ εηαηξεία. 

11) Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πξφνδν ζαο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείζζε/ είραηε 

απαζρνιεζεί;  

-. Θα ραξαθηήξηδα ηελ πξόνδν κνπ ηθαλνπνηεηηθή! Δξγάδνκαη ζηελ νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε θαη ην κεγαιύηεξν πιενλέθηεκα είλαη πνπ είκαη δίπια ζε αλζξώπνπο πνπ 

αγαπώ θαη εκπηζηεύνκαη θαη πξνζπαζνύκε καδί γηα ην θαιύηεξν . 

12) Ώληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζην μεθίλεκά ζαο; Ώλαθέξεηε ζαο παξαθαιψ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο.  
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-Αλ θαη ζα ζαο αθνπζηεί παξάμελν δελ είρα θακία δπζθνιία. Μέζα ζε απηή ηελ εηαηξεία 

κεγάισζα. Ο παηέξαο κνπ κε είρε από κηθξή εδώ θαη ηα ήμεξα όια. 

13) Ήηαλ επηινγή ζαο ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδεζζε ή αλαγθαηφηεηα; 

Βμεγήζηε καο ζαο παξαθαιψ.  

-Ήηαλ επηινγή κνπ γηαηί κνπ αξέζεη απηό πνπ θάλσ θαη ήζεια λα ζπλερίζσ ην έξγν ηνπ 

παηέξα κνπ. 

4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΗ;  

14) Βίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηε δνπιεηά ζαο; θνπεχεηε λα ζπλερίζεηε λα 

εξγάδεζζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζην ίδην επάγγεικα ή ζθνπεχεηε λα αιιάμεηε 

δνπιεηά ή θαη ηνκέα απαζρφιεζεο;  Κη αλ λαη, πνπ ζα ζέιαηε λα 

απαζρνιεζείηε θαη ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα λα ην πεηχρεηε;  

-Δίκαη απόιπηα ηθαλνπνηεκέλε θαη δελ ζθνπεύσ λα αιιάμσ εξγαζία. 

15) Βίζηε ζε θάπνην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ; Καη αλ λαη ηη πξφγξακκα είλαη 

απηφ; Πνηεο είλαη νη βαζηθφηεξεο σθέιεηεο ηνπ γηα εζάο θαη πνηα ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ; Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηα πξνγξάκκαηα 

επηδνηήζεσλ;  

-ρη…πηζηεύσ πσο πξέπεη λα ππάξρεη κεγαιύηεξνο έιεγρνο θαη λα γίλεηαη θαιύηεξε 

επηινγή όζνλ αθνξά ηηο επηδνηήζεηο. Γελ πξέπεη λα ραξίδνληαη ρξήκαηα ζε ηεκπέιεδεο 

αλζξώπνπο πνπ δελ ηα αμηνπνηνύλ. 

16) Θεσξείηαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηελ Βιιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κξήηε σο 

έλα δπλαηφ ή απνδπλακσκέλν θιάδν θαη γηαηί; Θεσξείηε φηη ε Κξίζε θαη ε 

Όθεζε έπιεμε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν; Βζάο ζαο 

επεξέαζε ε θξίζε;  

-Δίλαη έλαο δπλαηόο θιάδνο πνπ επεξεάζηεθε από ηελ θξίζε, όπσο όινη. Πάξα ηαύηα 

πάληα ζα έρεη δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο θαη πάληα ζα ζέινπκε λα αγνξάδνπκε πξντόληα 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή δηαηξνθή θαη πγεία ηνπ αλζξώπνπ, όπσο είλαη ην 

ιάδη. 

17) Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα έρεη επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ε άπνςε φηη νη λένη ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο; 
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-πκθσλώ απόιπηα κε απηή ηελ άπνςε..θπζηθά θαη πξέπεη νη λένη λα αζρνιεζνύλ κε 

ηνλ αγξνηηθό ηνκέα, γηαηί θάζε λένο θέξλεη κία θαηλνύξγηα ηδέα θαη ηερληθέο πνπ 

ζπκβάιινλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο καο. 

18) Ση πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θάλεηε θαη πνηεο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηήζεηε 

ψζηε λα βειηηψζεηε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ζαο φζν θαη ην εηζφδεκα 

ζαο; Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γη απηφ; Υξεηάδεζηε επηκφξθσζε θαη αλ λαη 

έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο πνπ ππάξρνπλ;   

-Γελ ρξεηάδεηαη θαη δελ ζέισ λα αιιάμσ θάηη …όρη δελ ππάξρεη θακία αλάγθε γηα 

παξαπάλσ  επηκόξθσζε. Θεσξώ όηη είκαη 100% εμεηδηθεπκέλε γηα ηελ ζέζε πνπ έρσ 

ζηελ εηαηξεία. Δθηόο απηνύ έρσ νηθνγέλεηα πιένλ δελ είκαη θνηηήηξηα γηα λα θάλσ 

κεηαπηπρηαθά …δελ έρσ νύηε ηελ όξεμε πιένλ νύηε ηνλ ρξόλν. Αξθεηά δηάβαζα. 

19) Θεσξείηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο εληζρχεη ή απνηξέπεη  ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα ζην λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; ε πνηεο άιιεο δνπιεηέο κπνξεί λα απαζρνιεζεί έλαο λένο/α φηαλ δεη 

ζε αγξνηηθή πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ην Κξάηνο θαη πνηα 

ζεσξείηε φηη είλαη ηα θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δψζεη;  

-. Σν ειιεληθό θξάηνο δελ εληζρύεη ηελ απαζρόιεζε ησλ λέσλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα. Γελ 

δίλεη θίλεηξα αιιά αληηζέησο ηα ηειεπηαία ρξόληα απμήζεθε ε θνξνινγία θαη ζηα 

αγξνηηθά. 

20) Πνηα εκπφδηα πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ, γηα λα αζρνιεζνχλ νη λένη κε ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ή επξχηεξα γηα λα παξακείλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια επαγγέικαηα; 

-.Πηζηεύσ όηη ην εηζόδεκα δελ είλαη εμαζθαιηζκέλν θαη εμαξηάηαη από πνιινύο 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, όπσο ηνλ θαηξό θαη ηελ αγνξά. πλεπώο δελ θηάλεη κόλν ε 

πξνζσπηθή εξγαζία γηα λα πεηύρεηο …αλ δελ ζνπ δνζεί βνήζεηα βξίζθεζαη έλα 

ζθαινπάηη πξηλ ηνλ γθξεκό. 

21)  Έρεηε εληνπίζεη θίλεηξα ή πξνζπάζεηεο ελαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ θιάδν απφ θίινπο ή γλσζηνχο ζαο; Γηαηί ζεσξείηε φηη θάλνπλ απηήλ 

ηελ επηινγή;  

- Γελ γλσξίδσ θαλέλα πνπ λα αζρνιείηαη από επηινγή κε ηα αγξνηηθά..όινη κνπ νη 

γλσζηνί ην θάλνπλ από αλάγθε θαη νη νηθνγελεηαθνί καο θίινη δελ έρνπλ θακία ζρέζε 

κε απηόλ ηνλ θιάδν..θάλνπλ άιιεο δνπιεηέο. 

22) Ση ζα ζπκβνπιεχαηε έλα λέν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα; Έρεη πξννπηηθέο;  
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-Γηα κέλα έρεη πξννπηηθέο αξθεί λα δνπιέςεηο πάλσ ζε απηό, λα ςάμεηο, λα δηαβάζεηο../ 

γηα λα παξάγεηο έλα πξντόλ θαιήο πνηόηεηαο. 

23) Καη ηη ζεσξείηε φηη πξέπεη λα θάλεη έλαο λένο/ α ψζηε λα επηηχρεη αλ 

απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη πνην επάγγεικα θξίλεηε 

φηη είλαη θαιχηεξν λα θάλεη αλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα;  Πνην άιιν επάγγεικα ζα ηνλ ζπκβνπιεχαηε λα επηιέμεη αλ 

απνθαζίζεη λα παξακείλεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή;  

-Έλαο λένο πξέπεη λα παξάγεη, λα ζπζθεπάζεη θαη λα δηαλέκεη ην πξντόλ ηνπ. Μόλν έηζη 

ζα πεηύρεη, αθνύ πάληα ζα ππάξρεη ε αλάγθε γηα αγαζά από ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Θα 

ζπκβνύιεπα κόλν λα επελδύζεη ζηε γε. 

24) Βίζηε αηζηφδνμνο/ε ή απαηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ ζαο θαη γηαηί;  

-Δίκαη αξθεηά αηζηόδνμε. Θεσξώ όηη ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο ..ήδε πνιινί λένη 

ζηξέθνληαη ζηελ παξαγσγή πξντόλησλ πνπ είλαη θαιήο πνηόηεηαο, θαηλνηόκα θαη θαιά 

γηα ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ.  




