ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α. Από το βιβλίο/ΕΥΔΟΞΟΣ: ΔΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ κ.α (2005) τα ακόλουθα κεφάλαια/σελ. Ενδεικτικά θέματα:
Κεφ. 1ο : Αγροτική Κοινωνία & Αγροτική Κοινωνιολογία (σελ. 27-45)
•
•
•

Πότε άρχισε η μελέτη της αγροτικής κοινωνίας
Διάκριση μεταξύ πόλης –υπαίθρου (γιατί μας ενδιαφέρει, πως γίνεται, προσεγγίσεις & κριτική)
Κοινωνική κατασκευή της έννοιας της υπαίθρου

•
•
•
•
•
•
•

Κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας των χωρικών
Τύποι χωρικών
Το Ζήτημα των Εθνικών Γαιών
Η αγροτική κοινωνία τα πρώτα χρόνια της σύστασης του κράτους & τη διάρκεια του μεσοπολέμου
Μεταπολεμικές αλλαγές στην αγροτική κοινωνία
Λόγοι που οδήγησαν στην αστικοποίηση
Αυτοκατανάλωση του αγροτικού νοικοκυριού

•
•

Γιατί μας ενδιαφέρει η μελέτη της αγροτικής κοινότητας /κοινωνίας
Αγροτοαστικό Συνεχές

•
•
•
•
•
•
•

Γιατί μελετάμε τις φυσικές & οικονομικές ιδιότητες του εδάφους από κοινωνιολογικής πλευράς
Μικρή - οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση (πώς επιβιώνει σήμερα;)
Γεωργοί εξ-αποστάσεως
Γεωργοί μερικής απασχόλησης
Γυναίκες γεωργοί
Απόντες γεωργοί, συνταξιούχοι γεωργοί κ.α.
Πολυδραστηριότητα-πολυαπασχόληση

•
•
•

Με ποιά ζητήματα ασχολείται η αγροτική κοινωνιολογία σήμερα
Χωρική κατανάλωση του αγροτικού χώρου
Αναφέρατε ορισμένους ΈΈλληνες ερευνητές - συγγραφείς που έχουν γράψει άρθρα και μελέτες αγροτικής
κοινωνιολογίας

Κεφ. 2ο : Η κοινωνία των χωρικών & η μετάβαση στη σύγχρονη αγροτική κοινωνία (σελ. 47-70)

Κεφ. 3ο: Η έννοια της Κοινότητας & Αγροτική Κοινότητα (σελ. 71-86)
Κεφ. 5ο 6ο 7ο & 8ο Κοινωνιολογική Θεώρηση συντελεστών παραγωγής (κριτική ανάγνωση- σελ 107-177)

Κεφ. 14ο: Η αγροτική κοινωνία στην Μεταπολεμική Ελλάδα (σελ. 309-341)

Κεφ. 15ο: Μεταπολεμικές Αλλαγές στην Ελληνική γεωργία (κριτική ανάγνωση σελ. 344-366 & 367-383)
•

Προφίλ ελληνικής γεωργίας & αγροτικής κοινωνίας σήμερα (βασικά μεγέθη: γεωργική γη, αγροτικός
πληθυσμός, μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης κλπ) Η επικαιροποίηση των στοιχείων για το 2007 μπορεί να γίνει
από: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Γλωσσάριο (σελ. 498-515)

Β. Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων συζητήθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα που απασχολούν την
αγροτική κοινωνιολογία σήμερα και συμπεριλαμβάνονται στην ύλη:
• Κοινωνικές αναπαραστάσεις για την πόλη και την ύπαιθρο (Μύθος του Αισώπου: το ποντίκι της
πόλης & το ποντίκι της υπαίθρου)
• Τρόφιμα και η σχέση της πόλης με την ύπαιθρο: Carolyn Steel TED talks
http://www.ted.com/talks/carolyn_steel_how_food_shapes_our_cities.html
• Αστική γεωργία, περιαστική γεωργία, κοινοτικοί λαχανόκηποι (τοπικά συστήματα παραγωγής &
Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία)
• Αρπαγή γης & Βιοκαύσιμα http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3e13c697-a47b-4528-a39aa01500a316df
• Κινήματα : http://viacampesina.org & http://www.homenatgeacatalunyaii.org/el

Πηγές για περαιτέρω ανάγνωση: Sociologia Ruralis, Journal of Rural Sociology, Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών, Journal of Rural Studies, Πρακτικά Συνεδρίων της ΕΤΑΓΡΟ

