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Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος PAPESHE. Κύριος 
σκοπός του PAPESHE είναι η διάσωση, αξιοποίηση και προβολή της ντόπιας φυλής προβάτων 
Φλώρινας-Πελαγονίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνά μας αποσκοπεί στο να καταγράψει τις απόψεις 
και προτιμήσεις σας σχετικά με το ζήτημα. 

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να διαθέσετε λίγο χρόνο ώστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Θα 
θέλαμε να σας τονίσουμε πως όλα τα στοιχεία είναι εμπιστευτικά και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
μόνο για τους σκοπούς αυτής της έρευνας. Η ειλικρίνεια σας στις απαντήσεις που θα μας δώσετε είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. 



 

 
Μέρος 10. Διάθεση πληρωμής για προστασία της φυλής Φλώρινας 
 

Σας παρακαλώ να διαβάσετε αυτές τις πληροφορίες πριν γυρίσετε σελίδα 
 

Η προστασία της ποικιλότητας των φυλών των παραγωγικών ζώων αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε παγκόσμιο 
επίπεδο και αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις. Οι ντόπιες φυλές αγελάδων, προβάτων και γιδιών έχουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα. Στην Ελλάδα, σήμερα, έχουν αναγνωριστεί 23 τέτοιες φυλές, αρκετές από τις οποίες 
έχουν πολύ μειωμένους πληθυσμούς και απειλούνται με εξαφάνιση. 

Η φυλή προβάτων Φλώρινας-Πελαγονίας είναι στενά δεμένη με την Δυτική Μακεδονία. Ο πληθυσμός της, 
όμως, έχει μειωθεί πολύ και σήμερα θεωρείται απειλούμενη. Η μείωση αυτή θα έχει αρνητικές συνέπειες στο 
περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ξένες 
φυλές, από τις οποίες αντικαθίσταται διαρκώς, δεν μπορούν να παίξουν αρκετούς από τους ρόλους της. 

Για την προστασία και ανάδειξη της φυλής προτείνεται η σύσταση ενός υποθετικού Φορέα Προστασίας της 
Φυλής Φλώρινας-Πελαγονίας, ο οποίος θα έχει τη μορφή Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης. Για τη σύσταση του 
Φορέα απαιτούνται χρήματα που μπορούν να συλλεχθούν με την οικονομική συνεισφορά ατόμων που 
ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του. Τα μέλη του θα πληρώνουν υποθετικά μια ετήσια συνδρομή ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη των ακόλουθων ωφελειών: 

 

Α. Παραδοσιακή εκτροφή 
Η φυλή Φλώρινας - Πελαγονίας είναι προσαρμοσμένη στις δύσκολες συνθήκες της Δυτικής Μακεδονίας και 
έτσι οι κτηνοτρόφοι μπορούν να εκτρέφουν τα ζώα με παραδοσιακές μεθόδους, σταβλίζοντάς τα σε άνετες 
εγκαταστάσεις όπου κινούνται ελεύθερα και χωρίς να χρειάζεται να τους δίνουν αντιβιοτικά. Αν η φυλή 
εκλείψει, θα εκτρέφονται εισαγόμενα πρόβατα που δεν θα μπορούν να τα διαχειρίζονται με αυτόν τον 
παραδοσιακό τρόπο. Ανάλογα με τη δράση του Φορέα, τα πρόβατα Φλώρινας - Πελαγονίας θα σταβλίζονται 
σε εγκαταστάσεις με αρκετό χώρο ή, παράλληλα, και θα εκτρέφονται χωρίς αντιβιοτικά. 
 

Β. Αγροτική ανάπτυξη και απασχόληση 
Η προβατοτροφία στην Δυτική Μακεδονία εξασφαλίζει απασχόληση σε πολλές οικογένειες. Ωστόσο, αν χαθεί 
η φυλή Φλώρινας – Πελαγονίας, θα βρίσκουν απασχόληση λιγότερες οικογένειες, καθώς οι φάρμες θα είναι 
εντατικές και θα απαιτούν μεγαλύτερο κεφάλαιο για να λειτουργήσουν. Έχει υπολογιστεί πως, ανάλογα με τα 
διαθέσιμα χρήματα στον Φορέα, μελλοντικά θα βρίσκουν απασχόληση 50, 140, 300 ή 500 οικογένειες. 
 
Γ. Προστασία των βοσκοτόπων και του περιβάλλοντος 
Με την αύξηση των εισαγόμενων φυλών, όλο και περισσότερα πρόβατα δεν βόσκουν αλλά παραμένουν 
κλεισμένα στο στάβλο σχεδόν όλο το χρόνο. Οι βοσκότοποι ερημώνουν και υποβαθμίζεται το περιβάλλον, ενώ 
χάνονται σημαντικά είδη φυτών, διαβρώνεται το έδαφος και χάνονται σημαντικές υπηρεσίες για την κοινωνία. 
Μέσω της προστασίας της φυλής Φλώρινας-Πελαγονίας, ανάλογα με τα διαθέσιμα χρήματα στον Φορέα, έχει 
υπολογιστεί πως θα βόσκονται με σωστό τρόπο 5.000, 15.000 ή 30.000 στρέμματα βοσκοτόπων. 

 
Δ. Πολιτισμός 
Η εκτροφή προβάτων είναι σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής παράδοσης στη Δυτική Μακεδονία και μέσω 
του Φορέα θα επιδιωχθούν διαφορετικοί τρόποι προβολής και προστασίας αυτής της παράδοσης. Μπορεί (α) 
να παράγεται κάποιο πιστοποιημένο ιδιαίτερο προϊόν από πρόβατο Πελαγονίας (π.χ. τυρί ή κρέας), ή (β) να 
οργανώνεται μια ετήσια εκδήλωση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στη Φλώρινα, ή (γ) να δημιουργηθεί 
ένα Μουσείο προβολής και ευαισθητοποίησης για το πρόβατο Φλώρινας - Πελαγονίας στη Φλώρινα. 



 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται 4 συνδυασμοί των επιπέδων των ωφελειών που αναμένονται από την ίδρυση 
του Φορέα. Σε κάθε συνδυασμό υπάρχουν 3 επιλογές. Η πρώτη και η δεύτερη σχετίζονται με την ίδρυση του 
Φορέα και θα οδηγήσουν στη βελτίωση της κατάστασης. Η τρίτη δεν απαιτεί κάποια πληρωμή, όμως στην 
περίπτωση αυτή ο Φορέας δεν θα ιδρυθεί και δεν θα υπάρχει καμία ωφέλεια. Σας παρακαλώ να σημειώσετε 
σε κάθε έναν από τους 4 συνδυασμούς την επιλογή που προτιμάτε. 

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι ερωτήσεις είναι υποθετικές και δεν θα σας ζητηθεί να πληρώσετε κάποιο 
ποσό. Σας παρακαλούμε όμως να απαντήσετε σαν να πρόκειται να πληρώσετε στην πραγματικότητα αυτό 
το ποσό. Η ειλικρίνειά σας είναι πολύ σημαντική για να εξάγουμε αξιόπιστα συμπεράσματα. 

 

Συνδυασμός 1 (Επιλέξτε 1 από τις 3 επιλογές) 
Ωφέλειες Επιλογή Α Επιλογή Β Επιλογή Γ 
Παραδοσιακή εκτροφή Ελεύθερος σταβλισμός 

χωρίς αντιβιοτικά 
Ελεύθερος σταβλισμός 

χωρίς αντιβιοτικά 
Εντατική εκτροφή 

Επιπλέον απασχόληση 50 οικογένειες 500 οικογένειες 0 
Βοσκότοποι σε καλή διαχείριση 5.000 στρ. 50.000 στρ. 0 
Πολιτισμός Τοπικό προϊόν Ετήσια εκδήλωση Απώλεια 
Ποσό πληρωμής (ανά έτος) 50€ 10€ 0 
    

 

Συνδυασμός 2 (Επιλέξτε 1 από τις 3 επιλογές) 
Ωφέλειες Επιλογή Α Επιλογή Β Επιλογή Γ 
Παραδοσιακή εκτροφή Ελεύθερος σταβλισμός 

χωρίς αντιβιοτικά 
Ελεύθερος 
σταβλισμός 

Εντατική εκτροφή 

Επιπλέον απασχόληση 50 οικογένειες 500 οικογένειες 0 
Βοσκότοποι σε καλή διαχείριση 5.000 στρ. 5.000 στρ. 0 
Πολιτισμός Τοπικό προϊόν Τοπικό προϊόν Απώλεια 
Ποσό πληρωμής (ανά έτος) 10€ 80€ 0 
    

 

Συνδυασμός 3 (Επιλέξτε 1 από τις 3 επιλογές) 
Ωφέλειες Επιλογή Α Επιλογή Β Επιλογή Γ 
Παραδοσιακή εκτροφή Ελεύθερος σταβλισμός 

χωρίς αντιβιοτικά 
Ελεύθερος 
σταβλισμός 

Εντατική εκτροφή 

Επιπλέον απασχόληση 140 οικογένειες 50 οικογένειες 0 
Βοσκότοποι σε καλή διαχείριση 15.000 στρ. 50.000 στρ. 0 
Πολιτισμός Τοπικό προϊόν Μουσείο Απώλεια 
Ποσό πληρωμής (ανά έτος) 30€ 30€ 0 
    

 

Συνδυασμός 4 (Επιλέξτε 1 από τις 3 επιλογές) 
Ωφέλειες Επιλογή Α Επιλογή Β Επιλογή Γ 
Παραδοσιακή εκτροφή Ελεύθερος σταβλισμός 

χωρίς αντιβιοτικά 
Ελεύθερος 
σταβλισμός 

Εντατική εκτροφή 

Επιπλέον απασχόληση 300 οικογένειες 300 οικογένειες 0 
Βοσκότοποι σε καλή διαχείριση 5.000 στρ. 50.000 στρ. 0 
Πολιτισμός Μουσείο Τοπικό προϊόν Απώλεια 
Ποσό πληρωμής (ανά έτος) 80€ 10€ 0 
    

 



 

 
Αν επιλέξατε την επιλογή Γ σε κάποιον από τους 4 προηγούμενους συνδυασμούς, για ποιόν λόγο το κάνατε; 
α. Το εισόδημά μου είναι περιορισμένο     
β. Δεν θεωρώ πως το ζήτημα είναι σημαντικό    
γ. Να πληρώσει το κράτος ή ο Δήμος     
δ. Δεν πιστεύω πως μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος  
ε. Άλλο ………………………………………………………………………………. 
 
Μέρος 20. Στάσεις, απόψεις και ατομικά/δημογραφικά χαρακτηριστικά 
 
1. Πόσο συμφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις (σημειώστε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι); 

  
Πάρα 
πολύ 

Πολύ Μέτρια Λίγο 
Καθό-

λου 
Οι γεωργοί/κτηνοτρόφοι πρέπει να αμείβονται καλά      
Το περιβάλλον είναι ό,τι σημαντικότερο έχουμε      
Τα πανηγύρια στα χωριά είναι κατάλοιπα του παρελθόντος      
Επισκέπτομαι αγροτικές περιοχές για αναψυχή      
Πρέπει να μειωθεί η ανεργία στις αγροτικές περιοχές       
Δεν τρώω κρέας ή τυροκομικά προϊόντα      
Ενδιαφέρομαι για τη λαογραφία      
Προτιμώ να αγοράζω τοπικά προϊόντα διατροφής      

 
2. Πόσο σημαντική κρίνετε την αιγοπροβατοτροφία για την περιοχή σας; 
Πολύ σημαντική   Μέτρια σημαντική  Καθόλου σημαντική 

3. Ποιο είναι το φύλο σας; Άντρας    Γυναίκα 

4. Ποιο έτος γεννηθήκατε;.....................................      

5. Αριθμός μελών νοικοκυριού (μαζί με εσάς)……………………………………………………….  

6. Ποια είναι η ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει; 

Υποχρεωτική εκπαίδευση  Λύκειο/6ταξιο Γυμνάσιο  Τεχνική Σχολή/ΙΕΚ  

Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ  Μεταπτυχιακές σπουδές   
   

7. Ποιο είναι το επάγγελμα σας; 
Μία επιλογή, αυτό στο οποίο αφιερώνετε τον περισσότερο χρόνο 

Δημόσιος/Ιδιωτικός-η Υπάλληλος  Ελεύθερος Επαγγελματίας  Γεωργός/Κτηνοτρόφος/Ψαράς  

Συνταξιούχος  Οικιακά   Φοιτητής/τρια  

Άνεργος/η  Άλλο   
 

8. Ποιο είναι το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα σας; 
Αυτό δηλαδή που απομένει μετά την πληρωμή φόρων και εισφορών και είναι διαθέσιμο για αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών στο νοικοκυριό σας 

< 6.000€  6.001€ - 12.000€  12.001€ - 18.000€  

18.001€ - 24.000€  24.001€ - 30.000€  >30.000€  

 


