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Γηεξεύλεζε ηνπ πνιπιεηηνπξγηθνύ ξόινπ ησλ 

θηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ζηηο κεηνλνηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ βνξείνπ Έβξνπ 
 

Ξεξίιεςε 
Ζ θξίζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ε νπνία άξρηζε ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

ζήκεξα βηψλεηαη ηδηαίηεξα έληνλα απφ εθείλεο ηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ εθάξκνζαλ εληαηηθά 

παξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Ρν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πνηεο ζηξαηεγηθέο εθαξκφδνληαη 

ηφζν ζε επίπεδν νηθνγελεηαθήο εθκεηάιιεπζεο, φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε. Πθνπφο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ζπγθξηηηθή 

δηεξεχλεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο πνπ 

βξίζθεηαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ βνξείνπ Έβξνπ θαη ησλ εληαηηθψλ θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ηεο ρξηζηηαληθήο πεξηνρήο ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηνπ Λνκνχ, ππφ ην 

πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηφπηα έξεπλα κέζσ 

δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζε 41 εθκεηαιιεχζεηο 

κνπζνπικάλσλ θαη 41 ρξηζηηαλψλ πεξηνρήο ην 2012 θαη ην 2013. Πχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη εληαηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα γίλνπλ αληαγσληζηηθέο ζηελ αγνξά, πηνζέηεζαλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία θαηλνηνκίεο κέζσ πνιχ ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζε δσηθφ 

θεθάιαην, ζε κεραλνινγηθφ θαη θηηξηαθφ εμνπιηζκφ, ελζαξξπκέλνη απφ ηηο επηδνηήζεηο πνπ 

παξείραλ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Ζ κεγέζπλζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ 

ζπζηήκαηνο επέβαιε ηελ πξφζιεςε μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Βνχιγαξνη κεηαλάζηεο). 

Πήκεξα ε θξίζε νπζηαζηηθά έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηηο εγγελείο δηαξζξσηηθέο ηνπο 

αδπλακίεο, αλαδεηθλχνληαο θπξίσο αζηνρίεο ζηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, φηαλ ην 

θεθάιαην ήηαλ εχθνια δηαζέζηκν. Νη θηελνηξφθνη ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο δελ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο, ζπλέρηζαλ λα αμηνπνηνχλ ην δηαζέζηκν 

νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Ζ γπλαίθα 

δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο εθκεηαιιεχζεηο απηέο, παξέρεη ρεηξσλαθηηθή θαη 

δηαρεηξηζηηθή εξγαζία θαη ζπγρξφλσο είλαη ην θχηηαξν ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ηεο αγξνηηθήο 

θνηλφηεηαο. Ρνχην γηαηί είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν νη άληξεο λα απαζρνινχληαη ζε άιινπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (δαζνθνκία ή θαηαζθεπέο) ή κεηαλαζηεχνπλ 

πξνο άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ή ην εμσηεξηθφ. Δλ θαηαθιείδη, ε κνπζνπικαληθή 

κεηνλφηεηα αληηκεησπίδεη ηελ θξίζε κε κηθξέο απψιεηεο, ζε αληίζεζε πξνο ηε ρξηζηηαληθή 

πνπ δελ θαηνξζψλεη λα βξεη ηηο ηζνξξνπίεο ηεο, θαη επαλαλαθαιχπηεη ηηο αμίεο ηεο 

ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο. 

 

 

Ιέμεηο θιεηδηά: θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα, Έβξνο  
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Δηζαγσγή 

Πθνπφο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμέηαζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη δσνηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

κηθξψλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηηο θνηλφηεηεο πνπ θαηνηθνχληαη απφ 

κνπζνπικάλνπο ζην βφξεην Έβξν. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηψληαη ηφζν νη 

εθκεηαιιεχζεηο ησλ κνπζνπικάλσλ θηελνηξφθσλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ππφ ηε 

δηαρείξηζε θπξίσο ησλ γπλαηθψλ-ζπδχγσλ, φζν θαη νη εθκεηαιιεχζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο, ζηηο νπνίεο ν ξφινο ηεο 

γπλαίθαο είλαη πην πεξηνξηζκέλνο. Ζ πνιπδηάζηαηε απηή πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζε 

πξσηνγελή επηηφπηα έξεπλα κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κέζσ δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ. Ρν δείγκα πεξηιακβάλεη εθκεηαιιεχζεηο ηεο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο πνπ θαηνηθείηαη απφ κνπζνπικάλνπο, αιιά θαη εθκεηαιιεχζεηο ησλ 

ρξηζηηαληθψλ πεξηνρψλ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο κεηαμχ 

ηνπο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη: 

 Γηεξεχλεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηηο δχν 

πεξηνρέο έξεπλαο 

 Γηεξεχλεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο απηψλ ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ζηνηρεία ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηνλ πνιπιεηηνπξγηθφ 

ηνπο ραξαθηήξα. Ηδηαίηεξν άμνλα απνηειεί ν ξφινο ηεο γπλαίθαο ζηελ 

εθκεηάιιεπζε θαη ζην αγξνηηθφ λνηθνθπξηφ 

 Γηεξεχλεζε ησλ πξννπηηθψλ δηαηήξεζεο, βειηίσζεο θαη πξνζαξκνγήο 

απηψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλεη ε πνιηηηθή 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη  ε νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

 

Θεσξεηηθό πιαίζην 

Η θηελνηξνθία ζηνλ βόξεην Έβξν 

Ζ θηελνηξνθία θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζψο, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΙΠΡΑΡ (2012), ζπλεηζθέξεη κε 2.6% ζην ΑΔΞ ηεο 
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ρψξαο. Πηνλ θιάδν απαζρνινχληαη 380.000 νηθνγέλεηεο θαη νη εξγαδφκελνη ζ’ 

απηφλ αληηπξνζσπεχνπλ ην έλα ηξίην ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα. Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία (8 εθαηνκκχξηα πξφβαηα θαη 5.5 εθαηνκκχξηα αίγεο) 

είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο θιάδνο απφ νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή άπνςε, θαζψο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ θιάδνπ αμηνπνηεί ηηο 

νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κέζσ ησλ εθηαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

εθηξνθήο, ελψ νη άιινη θιάδνη (αγειαδνηξνθία, πηελνηξνθία, ρνηξνηξνθία) 

εληνπίδνληαη ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ζε εληαηηθά ζπζηήκαηα 

εθηξνθήο (Θαξειάθεο θ.α., 2012). Ξέξα απφ ηα εθηαηηθά ζπζηήκαηα εθηξνθήο, 

θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο εθαξκφζηεθαλ εληαηηθά ζπζηήκαηα 

αηγνπξνβαηνηξνθίαο ζε πεδηλέο πεξηνρέο, κε πνιχ ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε 

ππεξζχγρξνλεο κνλάδεο. 

Πηελ πεξηνρή ηνπ Βφξεηνπ Έβξνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ 632 

αηγνπξνβαηνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζηηο νπνίεο εθηξέθνληαη 68.466 

αηγνπξφβαηα (ΔΙΠΡΑΡ, 2012). Νη πεξηζζφηεξεο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ θιάδνπ ζην 

Βφξεην Έβξν είλαη κηθηέο, φπσο ζπλεζίδεηαη θαη ζε φιε ηελ Διιάδα, δειαδή 

εθηξέθνπλ εθηφο απφ πξφβαηα θαη έλαλ αξηζκφ αηγψλ. Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (81,1%) εθηξέθεη θνπάδηα πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 300 

πξφβαηα, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ ηάζε επηθξάηεζεο εθκεηαιιεχζεσλ κηθξνχ έσο 

θαη κεζαίνπ κεγέζνπο. Ξνιχ κηθξφο είλαη ν αξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 

εθηξέθνπλ πάλσ απφ 300 πξφβαηα (ην 8,3% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ) ζηηο νπνίεο 

φκσο εθηξέθνληαη ην 33,1% ησλ πξνβάησλ ηνπ Βφξεηνπ Έβξνπ.  

Πχκθσλα κε ηελ επηηφπηα έξεπλα, ζηελ πεδηλή πεξηνρή ππάξρεη έλαο ππξήλαο 

αηγνπξνβαηνηξφθσλ πνπ εθάξκνζαλ εληαηηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο, κέζσ 

ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζε δσηθφ θεθάιαην, ζε θηηξηαθφ θαη κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ. Ξαξά ηηο επηδνηήζεηο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδχζεσλ απηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ δαλείσλ. Νη επελδχζεηο, φκσο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπρλά δελ ήηαλ νξζνινγηθέο, βαζίζηεθαλ δε ζε ειιηπή δεδνκέλα, πνπ νδήγεζαλ 

ζε ππεξεθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Ζ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ πνπ 

επέθεξε ε θξίζε  επεξέαζε φζνπο πξαγκαηνπνίεζαλ ηέηνηεο επελδχζεηο. Ζ 

θαηάζηαζε έγηλε απνιχησο αζθπθηηθή φηαλ νη γαιαθηνβηνκεραλίεο έπαςαλ λα 

είλαη ζπλεπείο ζηηο πιεξσκέο ηνπ γάιαθηνο. Πηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, κεξίδα ησλ 

πξνβαηνηξφθσλ αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηηο 

ηξάπεδεο, γεγνλφο πνπ ηνπο ζέηεη κπξνζηά ζηελ πηζαλφηεηα κηαο ρξενθνπίαο. 

Δθηφο, ινηπφλ, απφ ηελ επίδξαζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ε νπνία 

επεξέαζε ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε θχζε θαη ην κέγεζνο ησλ 

επελδχζεσλ απηψλ απνηέιεζαλ θχξηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέηεηλαλ ζηε κείσζε 

ησλ εηζνδεκάησλ. 

Νη κνπζνπικάλνη απνηεινχλ κηα κεηνλφηεηα πνπ θαηνηθεί ζηελ νξνζεηξά ηεο 

Ονδφπεο ζηνπο Λνκνχο Μάλζεο, Ονδφπεο θαη Έβξνπ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Έβξνπ θαηνηθνχλ ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ Λνκνχ, ζηα ζχλνξα κε ηε 

Βνπιγαξία, ζε ακηγψο κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο. Ν ρψξνο απηφο θέξεη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλίζηαληαη ηφζν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνπίνπ (νξεηλή 

πεξηνρή), φζν θαη ζηνλ πιεζπζκφ. Ηζηνξηθά νξεζίβηνο πιεζπζκφο, ε θχξηα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη ε θηελνηξνθία, κε ηελ 

επηθξάηεζε κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ εληάζεσο εξγαζίαο.  
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 Ν ξφινο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απηψλ είλαη πνιπιεηηνπξγηθφο θαη ππεξβαίλεη 

ηε ζπκβαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ εμαζθάιηζε εηζνδεκάησλ 

θαη ζηελ παξνρή απαζρφιεζεο ζηελ αγξνηηθή νηθνγέλεηα. Νη κηθξέο απηέο 

εθκεηαιιεχζεηο δηαζέηνπλ κηα ηδηαίηεξε θνηλσληθή δηάζηαζε, θαζψο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ην αγξνηηθφ λνηθνθπξηφ θαη δηακνξθψλνπλ νπζηαζηηθά ηελ 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ην γεσξγηθφ ηεο ηνπίν. Ρα 

πνιπιεηηνπξγηθά απηά ζηνηρεία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο, κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο (Θαλ. 1698/2005 

θαη πιένλ Θαλ. 1305/2013), σο κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο «εθ ησλ έζσ», ε νπνία 

αμηνπνηεί εγγελή πιενλεθηήκαηα ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, ε δηαηήξεζε απηψλ 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ παξαγσγή, ζε βάζνο ρξφλνπ, ππνδεηθλχεη ηελ 

παξνπζία ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ ζηε δηαρείξηζή ηνπο, ηα νπνία ηηο θαζηζηνχλ ηθαλέο 

λα επηβηψλνπλ ζε κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο. 

 

Τν πξνθίι ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ θηελνηξνθία 

Ζ πνξεία ηεο θξίζεο ζηελ ειιεληθή γεσξγία είρε ήδε μεθηλήζεη απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990, σζηφζν δελ άξρηζε λα γίλεηαη αηζζεηή παξά κφλν ηε δεθαεηία ηνπ 

2000. Έλαο απφ ηνπο δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ απηή ηελ πνξεία είλαη ην 

Γεσξγηθφ Νηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα (ΓΝΔ). Πχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία 

(Eurostat, 2011), ε πηψζε ηνπ ήηαλ ζηαζεξή κεηά ην 1994 θαη θαηέιεμε ην 2010 

ζην κηζφ πεξίπνπ ηνπ επηπέδνπ ηνπ 1993. Κε άιια ιφγηα, κέζα ζε 15 ρξφληα, ην 

ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πνπ απνκέλεη ζηηο ειιεληθέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

κεηψζεθε πεξίπνπ ζην κηζφ (Θαξαληθφιαο & Καξηίλνο, 2012, Κπνπξδάξαο, 2008, 

Κπνπξδάξαο, 2005). H θαηάζηαζε απηή δείρλεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν φρη κφλν 

ηα ρξνλίδνληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, αιιά θαη ην 

πφζν εμαξηψκελε θαη επάισηε είλαη ζηηο αιιαγέο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη κεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ (1981) ε ρψξα 

απνκαθξχλζεθε απφ ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

αλαδήηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

βαζίζηεθε ζηελ επηδίσμε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, παξά ζηελ 

πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ πξνζέγγηζεο θσιηψλ αγνξψλ ή εζηίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ζε έλα επίπεδν πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα 

αληεπεμέιζεη επηηπρψο, γηαηί έιεηπαλ εθ ησλ πξαγκάησλ δχν βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο: ε άθζνλε γεσξγηθή γε ή/θαη ην πνιχ ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο 

(Θαξαληθφιαο & Καξηίλνο, 2012). Ζ επηδίσμε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο πξνζαλαηφιηζε ηελ αγξνηηθή δηαξζξσηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε 

γηα πνιιά ρξφληα ζηε ρψξα ζηελ πξνψζεζε ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ε νπνία εθθξάζηεθε κέζσ ησλ επελδχζεσλ (ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ ππεξβνιηθέο): ζηε κελ γεσξγία ζηελ εθκεράληζε ή/θαη ηελ 

άξδεπζε (Θαξαληθφιαο & Καξηίλνο, 2012), ζηε δε θηελνηξνθία ζηελ 

ελζηαβιηζκέλε εθηξνθή δψσλ. Υζηφζν, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ήηαλ πξνθαλέο φηη κε απηή ηελ πνιηηηθή ήηαλ αδχλαην λα 

γίλνπλ αληαγσληζηηθά ηα ειιεληθά γεσξγηθά πξντφληα ηφζν ζηελ εγρψξηα, φζν θαη 

ζηε δηεζλή αγνξά. Ζ πνιηηηθή απηή ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, φπνπ ήηαλ εκθαλέζηαηε ε πνξεία ησλ γεσξγηθψλ 

εηζνδεκάησλ, φπσο θάλεθε παξαπάλσ. 

 

Οηθνγελεηαθή θαη γπλαηθεία εξγαζία 

Ξνιινί κειεηεηέο ζπκθσλνχλ φηη ε επειημία, σο έλα απφ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηβηψζνπλ θάησ απφ αζηαζείο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Κία απφ ηηο 

πεγέο ηεο επειημίαο απηήο έγθεηηαη ζηε ρξήζε ηεο απιήξσηεο νηθνγελεηαθήο 

εξγαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ (ν ζχδπγνο, ε ζχδπγνο, ηα 

παηδηά θαη κεξηθέο θνξέο θαη άιια πξφζσπα κε ζρέζεηο ζπγγέλεηαο). Όηαλ είλαη 

απαξαίηεην, νη νηθνγελεηαθέο εθκεηαιιεχζεηο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ ζηνπο 

δηθνχο ηνπο εξγαζηαθνχο πφξνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ (Holzner, 2008). 

Δπί ηνπ παξφληνο, ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα πξνθαιεί ηελ επειημία ησλ 

νηθνγελεηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα αθφκα κηα θνξά, δεκηνπξγψληαο δεηήκαηα 

ησλ νπνίσλ ε επίιπζε απαηηεί κηα πνηθηιία απφ νξγαλσηηθέο ζηξαηεγηθέο. Νη 

ζηξαηεγηθέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηελ πνιπδξαζηεξηφηεηα (Price and 

Evans, 2006), φηαλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αλαδεηνχλ απαζρφιεζε εθηφο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ αγξνθηήκαηνο ψζηε λα ην ζηεξίμνπλ. Υζηφζν, νη γεληθεπκέλεο 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο θαη ζε κεγάιν βαζκφ ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, δελ επηηξέπεη ζηηο εθκεηαιιεχζεηο λα επηιέμνπλ απηή ηε ζηξαηεγηθή, αιιά 

ππνρξεψλεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ εξγάζηεθαλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο ζε πεξηφδνπο επεκεξίαο λα επηζηξέςνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε 

(Psychoudakis, 1998). 

Ν ξφινο ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγελεηαθή εθκεηάιιεπζε έρεη ηξνπνπνηεζεί θαηά 

ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, θαζψο ε εθκεράληζε ηεο γεσξγίαο νδήγεζε ζε κηα 

γεληθή «αξξελνπνίεζε» ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα (Saugeres, 2002). Νη γπλαίθεο 

έγηλαλ «βνεζνί» ή απνκαθξχλζεθαλ εληειψο απφ ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη 

είηε απνκνλψζεθαλ ζην λνηθνθπξηφ, είηε απαζρνιήζεθαλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο. Ξαξάιιεια, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην έξγν ησλ αξζεληθψλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο ππνζηεξίρζεθε απφ κηζζσκέλε εξγαζία, ζπλήζσο κεηαλαζηψλ. 

Ξαξ 'φια απηά, δελ ήηαλ εχθνιν γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Herron θαη Skinner 

(2012), ε εξγαζία ησλ γπλαηθψλ δηαζέηεη ηδηαίηεξα ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία «... 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε βησζηκφηεηα αλζξψπσλ θαη ηφπσλ». 

 

Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Ζ κειέηε εθηαηηθψλ θηελνηξνθηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο απηά πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο κεηνλνηηθέο πεξηνρέο ηνπ βνξείνπ Έβξνπ, έρνπλ απνηειέζεη 

αληηθείκελν κεγάινπ αξηζκνχ εξγαζηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ελψ ε 

αλάπηπμε πνιιψλ νξεηλψλ-εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ είλαη άξξεθηα δεκέλε κε 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα εθηξνθήο, ε εγθαηάιεηςε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, γεγνλφο πνπ 

ελδηαθέξεη φιν θαη κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο θνηλσλίαο (Jones H.G 1986, Laga B., 

1984, 1986, Ιάγθα, 1980, 1988, Σαηδεκελάνγινπ, 1997, Laga et al., 1989, 

2003, 2004, Chassany et al., 1996, Ιάγθα θ.ά, 2003, Katanos et al., 2003, 2003, 

Hatziminaoglou & Boyazoglou, 2004, Humphreys, 2006). Ζ κειέηε ησλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ εθηξνθήο έρεη 

αληηκεησπηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία σο έλα ζχλνιν ηερληθψλ πνπ είλαη νη κφλεο πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ φιε ηελ θιίκαθα ησλ νξεηλψλ-εκηνξεηλψλ εθηάζεσλ θαη 

ησλ κε επλνεκέλσλ γεληθά πεξηνρψλ (Milchunas et al., 1988, Capillon, 1993, 

Davidson, 1993, Chaves et al., 2004, Cournut et al. 2004, Dubeuf, 2004,2005, 

Holeckek et al., 2004, Chimenti et al., 2006, IPCC, 2007). Πηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, ε νινθιεξσκέλε κειέηε (δσνηερληθή, θνηλσληθννηθνλνκηθή, 

πνιηηηζηηθή, νηθνινγηθή) ησλ ζπζηεκάησλ εθηξνθήο απνηειεί ζπρλά αληηθείκελν 

ηεο έξεπλαο (Landais, 1996, Nonaka, 1997, Girard et al., 2001, Hervieu, 2001, 

Dufourcq, 2003). Ζ αλάπηπμε νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο 

αλάδεημεο πνιπιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γεσξγίαο (αλάπηπμε «εθ ησλ 

έζσ») έρεη πξνηαζεί ζηε βηβιηνγξαθία (ελδεηθηηθά, Jervell and Jolly, 2003). Κε ην 

δήηεκα ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ζηελ αγξνηηθή 

αλάπηπμε έρνπλ αζρνιεζεί νη Anthopoulou and Koutsou (2010), νη νπνίεο 

εηζήγαγαλ θαη ηε δηάζηαζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ αλάιπζε. 

 

Κεζνδνινγία έξεπλαο 

Ζ έξεπλα ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2012-2013 ζε δχν 

επίπεδα. Πην πξψην δηακνξθψζεθε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην κε ζπλδπαζκφ 

εξσηήζεσλ αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ ην νπνίν απεπζχλζεθε ζε γπλαίθεο 

θηελνηξφθνπο κνπζνπικάλεο, νη νπνίεο θαηνηθνχλ ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ βνξείνπ 

Έβξνπ. Νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο ζηελ εθκεηάιιεπζε, 

ηελ απαζρφιεζε, ηε κεηαπνίεζε πξντφλησλ θαη ηελ θνηλσληθή δσή/ζπλεξγαζία 

ζηηο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο. Ξξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο θαη ζπκπιεξψζεθαλ 

ζπλνιηθά 41 εξσηεκαηνιφγηα. Ρν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην δηακνξθψζεθε 

αληίζηνηρα θαη πεξηειάκβαλε επηπιένλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεδηλή πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ Έβξνπ. Θαη ζε απηή ηελ 

πεξηνρή πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο θαη ζπκπιεξψζεθαλ 41 

εξσηεκαηνιφγηα.  

 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

Ενηαηικό ζύζηημα παραγωγής 

Πηνλ Ξίλαθα 1 παξαηίζεληαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηηο δχν πεξηφδνπο πνπ 

εμεηάδνληαη. Ππλνιηθά εξεπλήζεθαλ 41 εθκεηαιιεχζεηο απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ 

ηερληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα γηα ηηο πεξηφδνπο 2010 θαη 2013-2014. Κεηαμχ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε ζηελ αλάιπζε, ε εθαξκνγή βφζθεζεο 

απνηέιεζε βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ θιάδν ηεο 

αηγνπξνβαηνηξνθίαο ζηελ πεδηλή πεξηνρή. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1, ην 2010 

7 απφ ηηο 41 εθκεηαιιεχζεηο εθάξκνδαλ εληαηηθφ ζχζηεκα εθηξνθήο θαη δελ 

ζηεξίδνληαη ζηε βφζθεζε. Ξξφθεηηαη γηα ακηγψο πξνβαηνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, 

νη νπνίεο επέλδπζαλ ζε δσηθφ θεθάιαην πςειήο αμίαο (θπξίσο θπιέο Σίνπ θαη 

Lacaune). Δληνχηνηο, ην 2013 αθφκα θαη απηέο νη εθκεηαιιεχζεηο μεθίλεζαλ ηελ 

εθαξκνγή βφζθεζεο, ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ηηο δαπάλεο ρνξήγεζεο ρνλδξνεηδψλ 

δσνηξνθψλ. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 34 
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εθκεηαιιεχζεσλ, νη νπνίεο εθάξκνδαλ βφζθεζε ην 2010, επέθηεηλε ηελ εθαξκνγή 

ηεο κέρξη ην 2013. 

Κηα απφ ηηο βαζηθέο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο δηαθαίλεηαη ζηε 

κείσζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ θνπαδηψλ, απφ 246,2 αηγνπξφβαηα ην 2010 ζε 

214,3 ην 2013. Ξξφθεηηαη γηα κείσζε θαηά 13% πεξίπνπ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

ρακειφηεξν βαζκφ αμηνπνίεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ θαη θπξίσο 

ηνπ θηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ βαζηθφηεξε αηηία ηεο κείσζεο ηνπ κέζνπ κεγέζνπο 

ησλ θνπαδηψλ είλαη ε αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο δηαρείξηζεο ζρεηηθά κεγάισλ 

εθηξνθψλ, ιφγσ αθελφο ηεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, πνπ δελ επηηξέπεη ηελ 

πξνκήζεηα δσνηξνθψλ, φζν θαη ε κείσζε ηεο ρξήζεο μέλεο κηζζσκέλεο εξγαζίαο. 

Υο ζπλέπεηα, πεξηνξίδεηαη ε πσινχκελε πνζφηεηα γάιαθηνο θαη θξέαηνο, θαηά 

πεξίπνπ 20% θαη 13,5% αληίζηνηρα. Θαζίζηαηαη πξνθαλήο ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαζψο θαη ε νπζηαζηηθή κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. 

 
Ξίλαθαο 1. Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην Λνκφ 
Έβξνπ 

 
2010 2013 

1. Αξηζκόο εθκεηαιιεύζεσλ 41 41 

Δθαξκνγή βφζθεζεο 34 41 

2. Κέζν κέγεζνο θνπαδηνύ 246,2 214,3 

3. Κέζε πσινύκελε πνζόηεηα γάιαθηνο (ηνλ.) 33,2 26,6 

4. Κέζε πνζόηεηα πσινύκελνπ θξέαηνο (kg) 1715,6 1482,3 

5. Έηνο ίδξπζεο 
  

Ξξηλ ην 2005 32 

2005 θαη έπεηηα 9 

 

Πηνλ Ξίλαθα 2 παξαηίζεληαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 

ηε «κέζε» αληηπξνζσπεπηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ 41 εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο. Κεηαμχ ησλ κε αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

ζπγθαηαιέγεηαη ε κείσζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο γηα παξαγσγή 

δσνηξνθψλ. Ξξάγκαηη, παξαηεξείηαη κηα κείσζε θαηά 8% θαη 26% πεξίπνπ ζηελ 

θαιιηεξγνχκελε μεξηθή θαη αξδεπφκελε έθηαζε αληίζηνηρα. Νη θπξηφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ εμέιημε εληνπίδνληαη ζηελ αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ αλαισζίκσλ ηεο θπηηθήο παξαγσγήο (ζπφξσλ, ιηπαζκάησλ, 

θπηνθαξκάθσλ αιιά θαη ηνπ πεηξειαίνπ). Έηζη, ελψ ζα αλέκελε θαλείο πσο νη 

αηγνπξνβαηνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζα θαηέθεπγαλ ζηε ρνξήγεζε 

ηδηνπαξαγφκελσλ δσνηξνθψλ, ε έιιεηςε θεθαιαίνπ θαηέζηεζε νπζηαζηηθά 

αδχλαηε ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ θαη δελ επέηξεςε, έηζη, ηελ πεξαηηέξσ 

ζχλδεζε ηεο δσηθήο παξαγσγήο κε ηε θπηηθή. Αληίζεηα, νη εθκεηαιιεχζεηο 

ζηξάθεθαλ πεξηζζφηεξν πξνο ηε βφζθεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ 

αλαγθψλ ησλ δψσλ. 

Πε απηήλ αθξηβψο ηε δηαθνξνπνίεζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ θνπαδηνχ νθείιεηαη 

ε κείσζε ηεο κέζεο απφδνζεο ησλ θνπαδηψλ ζε γάια. Ζ κείσζε απηή αληηζηνηρεί 

ζε 8% πεξίπνπ (απφ 125,4 ζε 115,3 θηιά/ζειπθφ γαιαθηνπαξαγσγήο) θαη 

αληαλαθιά ηε κείσζε ηεο ρνξήγεζεο θαξπνχ θαη ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ, 
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γεληθφηεξα, ε νπνία ππνθαζίζηαηαη απφ ηε βφζθεζε. Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

δεκεηξηαθψλ (θαιακπφθη, ζηηάξη, θξηζάξη) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ δαπαλψλ ηεο θπηηθήο παξαγσγήο απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ παξάγνληα 

κείσζεο ησλ απνδφζεσλ, ελψ ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ε νπνία θαηαγξάθεθε θαηά 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ζε αξθεηέο εθκεηαιιεχζεηο, ιφγσ θαζπζηέξεζεο 

πιεξσκήο απφ ηηο γαιαθηνβηνκεραλίεο, εληείλεη ηηο δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. Πεκεηψλεηαη φηη εηδηθά ζε εθκεηαιιεχζεηο πνπ εθηξέθνπλ θπιέο 

πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, ε αδπλακία ρνξήγεζεο δσνηξνθψλ δελ επηηξέπεη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ.  

Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Ξίλαθα 2, ε κεηάβαζε απφ ην 2010 ζην 

2013 επέθεξε κηα αχμεζε ζηελ θαηαβαιιφκελε εξγαζία ζηελ εθκεηάιιεπζε. Έηζη, 

ελψ ην 2010 ε απαηηνχκελε εξγαζία ήηαλ 31,6 ψξεο/πξνβαηίλα, δηακνξθψλεηαη 

ζε 35,0 ψξεο/πξνβαηίλα ην 2013. Φαίλεηαη πσο ε γεσξγηθή/θηελνηξνθηθή 

νηθνγέλεηα επηρεηξεί λα ππνθαηαζηήζεη ην ζπληειεζηή παξαγσγήο «θεθάιαην» κε 

ηελ εξγαζία, ψζηε λα ζπλερίζεη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ νηθνγελεηαθή εθκεηάιιεπζε. 

Ξξάγκαηη, ε κεηαβνιή απηή ζπλνδεχεηαη απφ κηα αληίζηνηρε αχμεζε ησλ σξψλ 

νηθνγελεηαθήο θαηαβαιιφκελεο εξγαζίαο (απφ 24,3 ζε 31,8 ψξεο/πξνβαηίλα) θαη 

κείσζε ηεο μέλεο θαηαβαιιφκελεο εξγαζίαο (απφ 7,3 ζε 3,2 ψξεο/πξνβαηίλα). 

Δπαιεζεχεηαη, ινηπφλ, ε επηινγή κηαο ζηξαηεγηθήο «αλαδίπισζεο» ηεο 

νηθνγέλεηαο, θαζψο επηδηψθεηαη ε κείσζε ηεο θαηαβαιιφκελεο ακνηβήο ηεο μέλεο 

εξγαζίαο θαη ε ππνθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ νηθνγελεηαθή, ηεο νπνίαο ην 

ελαιιαθηηθφ θφζηνο ρξήζεο (ε ακνηβή ηεο) είλαη ρακειφηεξε.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

δείγκαηνο, κφιηο 3 απφ ηηο ζπδχγνπο ησλ αξρεγψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (πνζνζηφ 

7,3%) εξγάδνληαη ζπζηεκαηηθά εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζεο. Απφ ηηο ππφινηπεο, νη 

πην πνιιέο απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζην λνηθνθπξηφ θαη ζηελ αλαηξνθή ησλ 

ηέθλσλ. Έηζη, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, ε εθκεηάιιεπζε θαηέθπγε ζηε 

«θηελή» θαη άκεζα δηαζέζηκε εξγαζία ηεο ζπδχγνπ. Ρν 2013 ε απαζρφιεζε ησλ 

ζπδχγσλ ήηαλ κηα θνηλή ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, ε 

νπνία παξαηεξήζεθε ζε 36 απφ ηηο 41 εθκεηαιιεχζεηο ηνπ δείγκαηνο, ε νπνία, 

αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ήηαλ part-time ή full-

time. Ππγρξφλσο, απφ ηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ δελ απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή 

εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο ηεο νηθνγέλεηαο, νη νπνίεο βξέζεθαλ λα είλαη νη 8 

απφ ηηο 41, κφιηο νη 2 απαζρνινχζαλ μέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη κάιηζηα γηα κηα 

πεξηνξηζκέλε πεξίνδν ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

 
Ξίλαθαο 2. Ρερληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ζην Λνκφ Έβξνπ 

 

2010 2013 

1. Θαιιηεξγνύκελε έθηαζε (ζηξ.)   

Μεξηθή  70,4 64,6 

Αξδεπφκελε  71,1 52,4 

2. Απόδνζε γάιαθηνο (kg/πξνβαηίλα) 125,4 115,3 

3. Κέζε ηηκή γάιαθηνο (€/kg) 0,92 0,93 

4. Κέζε ηηκή θξέαηνο ακλνύ (€/kg) 4,45 4,12 

5. Απαηηνύκελε εξγαζία 31,6 35,0 
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Νηθνγελεηαθή (ψξεο/πξνβαηίλα) 24,3 31,8 

Κηζζσκέλε (ψξεο/πξνβαηίλα) 7,3 3,2 

 

Ζ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ θξέαηνο αλαδεηθλχνπλ 

ηελ επίδξαζε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ησλ παξαγσγψλ ζηελ νηθνλνκηθφηεηα ησλ 

εθηξνθψλ ηνπο. Ξξφθεηηαη γηα ηα δχν θχξηα πξντφληα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο. Δλψ, ινηπφλ, ε ηηκή ηνπ θξέαηνο ακλνχ παξνπζηάδεη κείσζε θαηά 7,5% 

πεξίπνπ, ε κέζε ηηκή ηνπ γάιαθηνο παξνπζηάδεη κηα κηθξή αχμεζε απφ 0,92 ζε 

0,93 €/kg. Ζ πξψηε δηακνξθψλεηαη αηνκηθά γηα θάζε παξαγσγφ, ελψ ε δεχηεξε 

επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε ησλ παξαγσγψλ πνπ είλαη 

κέιε ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ. Γεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ 

αγνξαδφκελσλ δσνηξνθψλ, ε αχμεζε απηή θξίλεηαη κηθξή θαη δελ κπνξεί λα 

αληηζηαζκίδεη ηηο εηζνδεκαηηθέο απψιεηεο. Δληνχηνηο, παξέρεη κηα ραξαθηεξηζηηθή 

εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ. 

Πηνλ Ξίλαθα 3 παξαηίζεηαη ζπγθξηηηθά ε δηάξζξσζε ησλ δαπαλψλ 

παξαγσγήο ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ην 2010 θαη ην 2013. Ρν 

θχξην ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ σο πξνο ην 

θεθάιαην, θαζψο νη δαπάλεο θεθαιαίνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηα δχν ηξίηα πεξίπνπ 

ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ. Ζ δηάξζξσζε ησλ δαπαλψλ θαηά ηηο 

δχν εμεηαδφκελεο πεξηφδνπο δε κεηαβάιιεηαη νπζηαζηηθά, ελψ παξαηεξείηαη θαη 

κηα κηθξή ζρεηηθά κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαηά 4% πεξίπνπ. Ζ κείσζε 

απηή πξνθαιείηαη απφ κηα κηθξή κείσζε ηνπ ελνηθίνπ ηνπ εδάθνπο θαη απφ κηα 

κείσζε ησλ δαπαλψλ θεθαιαίνπ. Δληνχηνηο, ελψ κεηψλνληαη νη ζπλνιηθέο 

παξαγσγηθέο δαπάλεο, νη δαπάλεο αλά πξνβαηίλα απμάλνληαη ην 2013 ζε 347,0€ 

απφ 314,4€ ην 2010. 

 
Πίνακας 3. Σύνθεζη ηων παραγωγικών δαπανών ηων αιγοπροβαηοηροθικών εκμεηαλλεύζεων ζηο Νομό Έβρου 

  

2010 2013 

€ 
€/ 

πξνβαηίλα 
(%) € 

€/ 
πξνβαηίλα 

 (%) 

Δλνίθην εδάθνπο 4947,0 20,1 6,4 3581,9 16,7 4,8 

Γαπάλεο εξγαζίαο 21725,3 88,2 28,1 21887,9 102,1 29,4 

Τεθκαξηέο 18143,1 73,7 23,4 20437,9 95,4 27,5 

Καηαβαιιόκελεο 3582,1 14,5 4,7 1450,0 6,8 1,9 

Γαπάλεο θεθαιαίνπ 50756,1 206,1 65,6 48884,7 228,1 65,7 

Μεηαβιεηό θεθάιαην 28060,6 114,0 36,2 26189,2 122,2 35,2 

Ινηπέο δαπάλεο δσηθήο παξαγσγήο 6248,7 25,4 8,1 4614,7 21,5 6,2 

Αγνξά δσνηξνθψλ  12757,6 51,8 16,5 11395,1 53,2 15,3 

Γαπάλεο θπηηθήο παξαγσγήο 9054,3 36,8 11,7 10179,4 47,5 13,7 

Σηαζεξό θεθάιαην 22695,5 92,2 29,3 22695,5 105,9 30,5 

ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΥΛ 77428,4 314,4 100,0 74354,5 347,0 100,0 

 

Ζ ζχλζεζε απηή ησλ παξαγσγηθψλ δαπαλψλ ηνπ 2013 νθείιεη λα 

εξκελεπηεί ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ εηζξνψλ. Πε φ,ηη αθνξά ην έδαθνο, ε κείσζε 
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ηνπ ελνηθίνπ νθείιεηαη ζε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αιιά θαη ηνπ 

ηεθκαξηνχ ελνηθίνπ, εμειίμεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κείσζε ηεο αμίαο ηεο γεο ζηελ 

πεξηνρή. Ξαξφια απηά, ζπλεθηηκψληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Ξίλαθα 2, παξαηεξεί 

θαλείο φηη ε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ εδάθνπο δελ απνηέιεζε θίλεηξν γηα αχμεζε ηνπ 

κεγέζνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ σο πξνο ηνπο θιάδνπο θπηηθήο παξαγσγήο, ιφγσ 

ησλ απμεκέλσλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Έηζη, νη 

δαπάλεο εδάθνπο αλά πξνβαηίλα παξνπζηάδνπλ κείσζε απφ 20,1 ζε 

16,7€/πξνβαηίλα. 

Υο πξνο ηηο δαπάλεο εξγαζίαο ζπκκεηέρνπλ θαηά 29,4% επί ησλ ζπλνιηθψλ 

ην 2013 απφ 28,1% ην 2010. Ζ αχμεζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ 

κέζνπ κεγέζνπο ηνπ θνπαδηνχ, ζπλεπάγνληαη νπζηαζηηθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ 

εξγαζίαο αλά πξνβαηίλα, απφ 88,2€ ζε 102,1€, εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ 

ππνθαηάζηαζε ηνπ θεθαιαίνπ απφ ηελ εξγαζία. Κάιηζηα, απνηππψλεηαη ε ζηξνθή 

πξνο ηελ νηθνγελεηαθή εξγαζία, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαηά 27,5% ην 2013 έλαληη 23,4% ην 2010. 

Δμεηάδνληαο ηηο δαπάλεο θεθαιαίνπ, πξνθχπηεη φηη νη δαπάλεο ηνπ 

ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ (απφζβεζε, ηφθνη, αζθάιηζηξα, ζπληήξεζε) είλαη ε 

βαζηθφηεξε πεγή δαπαλψλ γηα ηε «κέζε» αληηπξνζσπεπηηθή εθκεηάιιεπζε. 

Κάιηζηα, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ην 2013 

παξνπζηάδεη κηα ειαθξά αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2010 (απφ 29,3% ζε 30,5%). Ζ 

νπζηαζηηθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ αλά πξνβαηίλα (απφ 92,2 

ζε 105,9 €/πξνβαηίλα) αλαδεηθλχεη ην πξφβιεκα πνπ πεγάδεη απφ ηελ ειιηπή 

αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ, ιφγσ κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ 

θνπαδηψλ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη κε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη εληείλεη, ελ ηέιεη, ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. 

Υο πξνο ην κεηαβιεηφ θεθάιαην, παξαηεξείηαη κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ γηα αγνξά δσνηξνθψλ θαη ηνλ θιάδν ηεο δσηθήο παξαγσγήο θαη αχμεζε 

ησλ δαπαλψλ θπηηθήο παξαγσγήο. Όκσο, φηαλ νη δαπάλεο απηέο αλάγνληαη αλά 

πξνβαηίλα, παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο δηαηξνθήο ησλ 

δψσλ, ιφγσ αχμεζεο ησλ δαπαλψλ γηα αγνξαδφκελεο δσνηξνθέο (απφ 51,8 ζε 

53,2 €/πξνβαηίλα), θπξίσο φκσο ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ θπηηθήο παξαγσγήο (απφ 36,8€/πξνβαηίλα ζε 

47,5€/πξνβαηίλα). Δδψ απνηππψλνληαη νη επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο 

ησλ εηζξνψλ, θαζψο ελψ ε δηαηξνθή ησλ θνπαδηψλ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηε βφζθεζε, ε εθκεηάιιεπζε επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ δαπάλεο δηαηξνθήο, αλ 

θαη ρνξεγεί κηθξφηεξεο πνζφηεηεο δσνηξνθψλ. Ρν ίδην επηβεβαηψλεηαη θαη 

εμεηάδνληαο ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο θεθαιαίνπ αλά πξνβαηίλα, νη νπνίεο 

απμάλνληαη απφ 206,1€ ζε 228,1€.  

Νη κεηαβνιέο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ δείγκαηνο παξαηίζεληαη ζηνλ Ξίλαθα 4. Ζ αθαζάξηζηε 

πξφζνδνο ηεο «κέζεο» αληηπξνζσπεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο κεηψλεηαη θαηά 18% 

πεξίπνπ, σο απνηέιεζκα, θπξίσο, ηεο κείσζεο ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ θνπαδηψλ. 

Ζ αθαζάξηζηε πξφζνδνο αλά πξνβαηίλα παξνπζηάδεη κείσζε θαηά 6,6% πεξίπνπ, ε 

νπνία απνηππψλεη ηελ επίπησζε ησλ κεησκέλσλ απνδφζεσλ γάιαθηνο θαη ησλ 
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ρακειφηεξσλ ηηκψλ θξέαηνο, ελψ πεξηνξίδεηαη ιφγσ ηεο επίηεπμεο θαιχηεξσλ 

ηηκψλ γάιαθηνο, ιφγσ ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κέζσ ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ. 

Ζ κείσζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζφδνπ είλαη ζπγθξηηηθά πςειφηεξε απφ ηε 

κείσζε ησλ παξαγσγηθψλ δαπαλψλ θαη απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε 

ηεο δεκίαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη αηγνπξνβαηνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Ήδε απφ 

ην 2010, ε κέζε αηγνπξνβαηνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε ιεηηνπξγνχζε κε δεκία 

39051,2€ ή 158,6€/πξνβαηίλα, φκσο ην 2013 ε δεκία απμάλεηαη νπζηαζηηθά ζε 

43174,4€ ή ζε 201,5€/πξνβαηίλα. Δίλαη, έηζη, ζαθέο πσο ε ιεηηνπξγία ησλ 

εληαηηθήο κνξθήο εθκεηαιιεχζεσλ ήηαλ ήδε κε ζπκθέξνπζα απφ ην 2010 θαη ε 

ρεηξνηέξεπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο απιά ελέηεηλε ην πξφβιεκα. 

 

Ξίλαθαο 4. Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην 

Λνκφ Έβξνπ 

Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 
2010 2013 

€ €/πξνβαηίλα € €/πξνβαηίλα 

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο 38377,1 155,8 31180,1 145,5 

Γαπάλεο  77428,3 314,4 74354, 5 347,0 

Θαζαξό θέξδνο/Εεκία -39051,2 -158,6 -43174,4 -201,5 

Αθαζάξηζην θέξδνο 10316,5 41,9 4990,9 23,3 

Ξξόζνδνο εξγαζίαο -17325,9 -70,4 -21286,4 -99,3 

Γεσξγηθό εηζόδεκα -5797,4 -23,5 -11123,0 -51,9 

 

Ζ πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απνηππψλεηαη ζην ρακειφ 

αθαζάξηζην θέξδνο πνπ επηηπγράλεη ε «κέζε» αληηπξνζσπεπηηθή εθκεηάιιεπζε 

ηνπ δείγκαηνο. Ξξάγκαηη, ην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην θέξδνο κεηψλεηαη θαηά 51,6% 

απφ ην 2010 σο ην 2013, ελψ φηαλ εθθξάδεηαη αλά πξνβαηίλα ε κείσζε αγγίδεη ην 

44,3%. Γεδνκέλνπ φηη ην αθαζάξηζην θέξδνο εθθξάδεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 

απνκέλεη ζηνλ παξαγσγφ κεηά ηελ πιεξσκή ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηνπ (δειαδή 

ησλ κεηαβιεηψλ δαπαλψλ), θαζίζηαηαη πξνθαλήο ε δπζρέξεηα αληηκεηψπηζεο ησλ 

δαπαλψλ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ, εδάθνπο θαη εξγαζίαο. 

Κηα αθφκα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηελ πεξαηηέξσ 

κείσζε ηεο πξνζφδνπ εξγαζίαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ κείσζε θαηά 22,8% ηεο 

πξνζφδνπ εξγαζίαο δείρλεη ηε δπζρεξή θαηάζηαζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

Ππγρξφλσο, φκσο, απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφηεξν είλαη πσο ε πξφζνδνο εξγαζίαο 

είλαη αξλεηηθή, ζπλεπψο ε απαζρφιεζε ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε 

δελ είλαη ζπκθέξνπζα, αθφκα θαη ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε ειάρηζηεο ή 

θαη κεδεληθέο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. 

Ξξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ππνδεηθλχεη θαη ην αξλεηηθφ γεσξγηθφ εηζφδεκα. 

Ήδε απφ ην 2010 ήηαλ αξλεηηθφ (-23,5€/πξνβαηίλα), γεγνλφο πνπ απφ ηφηε 

αλαδείθλπε πσο ε «κέζε» αληηπξνζσπεπηηθή αηγνπξνβαηνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε 

δελ ήηαλ βηψζηκε. Ρν αξλεηηθφ γεσξγηθφ εηζφδεκα ππεξδηπιαζηάζηεθε κέρξη ην 

2013, νπφηε θαη θάλεθε φηη φινη νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ αμηνπνηνχληαη 

ζηελ εθκεηάιιεπζε ππακείβνληαη. 
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Εκηαηικό ζύζηημα – Η διαχείριζη ηης εργαζίας 

Πε απηή ηελ ππν-ελφηεηα αλαπηχζζνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ κνπζνπικαληθψλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

Ξξφθεηηαη γηα εθκεηαιιεχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη νξηαθέο κφλν 

επελδχζεηο ζε πάγην θεθάιαην, αληίζεηα βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ εξγαζία γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, έηζη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ «εληάζεσο 

εξγαζίαο». 

 

Ξίλαθαο 5. Θαηαβαιιφκελε νηθνγελεηαθή θαη μέλε εξγαζία 

Πύζηεκα 
Νηθνγέλεηα Μέλνη εξγάηεο Πύλνιν 

Ώξεο Ώξεο/ζειπθό Ώξεο Ώξεο/ζειπθό Ώξεο Ώξεο/ζειπθό 

Δθηαηηθό 6230 18,8 - - 6230 18,8 

Δληαηηθό 6813 31,8 696 3,2 7509 35,0 

 

Πηνλ Ξίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εληαηηθνχ θαη 

ηνπ εθηαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο. Νη απαηηήζεηο ζε 

εξγαζία ηνπ εληαηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πεξίπνπ νη κηζέο ζε ζρέζε κε ην εληαηηθφ 

(35.0 h/πξνβαηίλα ζε ζρέζε κε 18.8 h/πξνβαηίλα). Απηφ νθείιεηαη ζηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ εθηξεθφκελσλ θπιψλ, θαζψο νη θπιέο Lacaune θαη Σίνπ, πνπ 

εθηξέθνληαη ζε εληαηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, είλαη πην παξαγσγηθέο αιιά ιηγφηεξν 

αλζεθηηθέο, έηζη απαηηνχλ πεξηζζφηεξε εξγαζία πεξηπνίεζεο θαη επίβιεςεο. Γηα 

ηνλ ίδην ιφγν, ηα εθηαηηθά θνπάδηα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα εληαηηθά (330.7 θαη 

214.3 δψα αληίζηνηρα). Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ πσο ζηηο εθηαηηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

εξγάδνληαη απνθιεηζηηθά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ρσξίο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ιφγσ 

ηεο θξίζεο, ελψ ζηηο εληαηηθέο εθκεηαιιεχζεηο ε νηθνγέλεηα εξγάδεηαη πην πνιχ, 

αιιά εμαθνινπζεί λα πξέπεη λα θαηαθεχγεη θαη ζε κηζζσκέλε εξγαζία. 

 

Ξίλαθαο 6. Γηάξζξσζε ηεο νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο ζηα δχν ζπζηήκαηα 

Πύζηεκα Ν ζύδπγνο Ζ ζύδπγνο Άιιν 

 Ώξεο Ώξεο/ζειπθό Ώξεο Ώξεο/ζειπθό Ώξεο Ώξεο/ζειπθό 

Δθηαηηθό 2402 7,3 2865 8,7 964 2,9 

Δληαηηθό 3356 15,7 2190 10,2 1267 5,9 

 

 Πηνλ Ξίλαθα 6 θαίλεηαη πσο νη γπλαίθεο θαηαβάιινπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο ζηηο εθηαηηθέο εθκεηαιιεχζεηο ησλ κνπζνπικάλσλ, νη 

ζχδπγνη θαηαβάιινπλ κηθξφηεξν πνζνζηφ εξγαζίαο, ελψ ηα παηδηά θαη ηα 

ειηθησκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά. Αληίζεηα, ζηηο εληαηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ν άληξαο είλαη ε θχξηα πεγή εξγαζίαο. 

 

Ξίλαθαο 7. Δξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη γπλαίθεο ζχδπγνη  

Πύζηεκα Δξγαζίεο (ώξεο/εκέξα) 

 Άκειμε Ράηζκα Θαζαξηόηεηα Βόζθεζε Άιιν 

Δθηαηηθό 3,2 1,7 1,7 0,4 0,8 

Δληαηηθό 1,9 0,7 0,6 1,2 1,7 
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Ρα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο θαίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 7. 

Νη κνπζνπικάλεο, νη νπνίεο πνηέ δελ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηηο θηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο, αλαιακβάλνπλ θαζεκεξηλέο εξγαζίεο (άκειμε, ηάηζκα, 

θαζάξηζκα). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη γπλαίθεο ζηηο εληαηηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

αλαιακβάλνπλ ηε βφζθεζε θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ άκειμε. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο 

νη άληξεο εμαθνινπζνχλ λα θάλνπλ φ,ηη έθαλαλ πξηλ ηελ θξίζε, ελψ νη γπλαίθεο 

ζηα πεδηλά «επαλα-ππνθαζηζηνχλ» ηνπο κηζζσκέλνπο εξγάηεο ζηελ 

εθκεηάιιεπζε.  

 

Ππκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Ν ηνκέαο ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο, φπσο θαη γεληθφηεξα ν αγξνηηθφο ηνκέαο 

ζηε ρψξα θαιείηαη λα κεηαβεί ζηε βησζηκφηεηα, ηεο νπνίαο ηα ζηνηρεία αλαδεηά, 

απνκαθξπλφκελε απφ ηελ «νπηνπηθή» επηδίσμε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο σο παξάγνληα αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζψο, φπσο 

απέδεημε ε έξεπλα, δελ είλαη ηθαλή λα αλαζηξέςεη ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο. Φαίλεηαη πσο ε κεηάβαζε απηή είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία 

αιιαγψλ φρη κφλν ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ νηθνλνκία, αιιά θαη ηελ θνηλσλία, 

ηνπο ζεζκνχο, ηηο αμίεο. Ζ ζεκεξηλή θξίζε αλέδεημε εγγελή πξνβιήκαηα ησλ 

θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δηαξζξσηηθά θαη 

νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα, κε ηελ θξίζε ησλ ζεζκψλ ζηηο αγξνηηθέο θνηλσλίεο, ηελ 

θξίζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη θξάηνπο, ηελ ζηξέβισζε ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ παξαγσγψλ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ ηζνξξνπία ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο 

ήηαλ πιαζηή, θαζψο νη βάζεηο ηεο δελ ήηαλ ζηέξεεο. Πηεξηδφηαλ ζε κε 

νξζνινγηθέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ππεξβνιηθφ δαλεηζκφ, ζε 

ειιηπή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ αγνξά, ζε κε πγηείο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπκβνπιεπηηθνχο θνξείο, ηφζν ηνπο δεκφζηνπο φζν θαη ηνπο ηδησηηθνχο. 

Νη δξάζεηο ησλ παξαγσγψλ ζήκεξα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε έρνπλ κηα 

«ακπληηθή» αθεηεξία, θαζψο δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη γηα απηέο ηηο 

θαηαζηάζεηο, φπσο άιισζηε θαη ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Θαζψο ε 

επηβίσζε ηνπ πξνυπάξρνληνο θαζεζηψηνο είλαη αδχλαηε ζηηο ζεκεξηλέο 

ζπγθπξίεο, νη παξαγσγνί θαινχληαη λα κεηαβνχλ ζε έλα λέν επίπεδν ηζνξξνπίαο, 

πνπ πξνο ην παξφλ αλαδεηνχλ ηηο βάζεηο ηνπ. Ζ κεηάβαζε ζην λέν επίπεδν δελ 

κπνξεί λα γίλεη ρσξίο απψιεηεο. Νη απψιεηεο απηέο είλαη πιηθέο, αιιά θαη εζηθέο. 

ιηθέο, θαζψο έλαο αξηζκφο θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ νδεγείηαη ζηελ 

εμαθάληζε, άιιεο αλαγθάδνληαη λα κεηψζνπλ ην δσηθφ θεθάιαην ή ηνλ 

κεραλνινγηθφ ηνπο εμνπιηζκφ, ελψ νη πην ήπηεο είλαη νη αιιαγέο ζηε δηαηξνθή ησλ 

δψσλ. Ζζηθέο, θαζψο φπσο δειψλνπλ νη παξαγσγνί έρνπλ ράζεη ηελ αμηνπηζηία 

ηνπο σο επηρεηξεκαηίεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αμηνπξέπεηα 

θαη ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπο. «Ν ιφγνο κνπ έπηαλε ηφπν ζηελ πεξηνρή κνπ. Ρψξα δε 

κε εκπηζηεχνληαη. Απηφ γηα κέλα είλαη ην ρεηξφηεξν». Κπνξεί ε ηνπηθή θνηλσλία λα 

αληηιακβάλεηαη ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε θαη λα κελ επηξξίπηεη άκεζα επζχλεο, σζηφζν θάπνηνο παξαγσγφο 

δειψλεη «ληξέπνκαη πηα λα πάσ ζην θαθελείν». Ζ έξεπλα ζηηο δχν πεξηνρέο 

αλέδεημε ηε δηαθνξεηηθή πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ νη δχν θνηλφηεηεο, ρξηζηηαληθή 

θαη κνπζνπικαληθή. Έηζη, ζε αληίζεζε πξνο ηνπο εληαηηθνχο, νη εθηαηηθνί 
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κνπζνπικάλνη θηελνηξφθνη δηαηήξεζαλ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο ραξαθηήξα αθφκα 

θαη ηηο πεξηφδνπο πξηλ ηελ θξίζε.  

Ζ αγξνηηθή νηθνγέλεηα αλαδηπιψλεηαη θαη αλαδεηά ιχζεηο εθ ησλ έζσ. Γελ 

ειπίδεη πιένλ ζε εμσηεξηθέο βνήζεηεο απφ ΔΔ (επηδνηήζεηο), Θξάηνο 

(ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο), Ρξάπεδεο (γηα δάλεηα), ηδησηηθφο ηνκέαο 

(ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο). Αλαδηπιψλεηαη θαη αλαηξέρεη ζηε κφλε ζηαζεξή ηεο 

βάζε πνπ είλαη ε νηθνγελεηαθή εξγαζία, ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ αξρεγνχ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, φζν θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο, θαηά θχξην ιφγν ηεο ζπδχγνπ. 

Δπαλαλαθαιχπηεη ηε ζπλεηζθνξά ηεο νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο. Ξαξάιιεια ζηξέθεηαη θαη ζηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα 

θαη πξνζπαζεί λα ζπκεζεί παιηέο ή λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο. Δπαλαλαθαιχπηεη ηελ αμία ησλ ζπιινγηθνηήησλ θαη κέζσ απηψλ 

πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηηο πξσηφγλσξεο δπζθνιίεο. Ζ ίδξπζε θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ θαίλεηαη πσο παξέρεη ηε κφλε, ίζσο, πξννπηηθή γηα 

ηνλ θιάδν ζηελ πεξηνρή. Υζηφζν, απηή ε αλαδίπισζε είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

πξνθαιέζεη εζσζηξέθεηα θαη δπζπηζηία κειινληηθά ζε νηηδήπνηε λέν θαη 

θαηλνηφκν. Ξξάγκαηη, φζνη επέλδπζαλ ζην ζχζηεκα ηεο εληαηηθήο θηελνηξνθίαο 

θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία εηζήγαγαλ κηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία γηα ηελ 

πεξηνρή. Ζ ηνπηθή θνηλσλία αλαγλψξηζε ζηα πξφζσπά ηνπο ηνπο ηνικεξνχο 

θαηλνηφκνπο. Πήκεξα, ην αδηέμνδν ζην νπνίν έρνπλ νδεγεζεί θαζηζηά, ηφζν ηνπο 

ίδηνπο φζν θαη ηελ επξχηεξε ηνπηθή θνηλσλία, επηθπιαθηηθνχο ζε νπνηαδήπνηε 

θαηλνηφκα δξάζε.  

Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη πξνβαηνηξφθνη ηνπ Λνκνχ Έβξνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ιίγν πνιχ ηελ θαηάζηαζε ησλ παξαγσγψλ ηεο ρψξαο πνπ έθαλαλ 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηε γεσξγηθή/θηελνηξνθηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία. Ξέξα απφ ηηο αηνκηθέο ή/θαη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινπλ νη ίδηνη θαη πέξα απφ ην πφζν απηέο ζα θξηζνχλ απνηειεζκαηηθέο ζην 

εγγχο κέιινλ, δεηνχκελν γηα ην απψηεξν κέιινλ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ε 

ππέξβαζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο κέζα απφ ηηο 

ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο σο έλα ζηαζεξφ κεραληζκφ ηφζν αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ, φζν, θαη 

θπξίσο, κεραληζκνχ δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ θαη ηεο επξχηεξεο 

θνηλσλίαο θαη ηνπ θξάηνπο γηα ην ξφιν ηεο γεσξγίαο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. 

Κε άιια ιφγηα, έλα λέν θνηλσληθφ ζπκβφιαην γηα ηε γεσξγία θαη ηελ χπαηζξν, 

δειαδή ηελ αλαγλψξηζε ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο φζν θαη απφ ηελ 

επξχηεξε θνηλσλία ησλ πνιιαπιψλ ξφισλ πνπ επηηειεί εληφο ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ, κέζα απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ γηα ηε 

ζηήξημή ηεο. Νη ζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θξίζεο πνπ βηψλνπλ νη γεσξγνί θαη 

θηελνηξφθνη ηεο ρψξαο δίλεη ην έλαπζκα γηα κηα εμ’ αξρήο ζπδήηεζε γηα ην ξφιν 

ηεο γεσξγίαο ζηελ νηθνλνκία, αιιά θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία.  
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Ξεξίιεςε  

Ζ θξίζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ε νπνία άξρηζε ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

ζήκεξα βηψλεηαη ηδηαίηεξα έληνλα απφ εθείλεο ηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ εθάξκνζαλ εληαηηθά 

παξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Ρν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πνηεο ζηξαηεγηθέο εθαξκφδνληαη 

ηφζν ζε επίπεδν νηθνγελεηαθήο εθκεηάιιεπζεο, φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε. Πθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ πξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ Βφξεηνπ Έβξνπ. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηερληθννηθνλνκηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ απφ ηε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε 41 εθκεηαιιεχζεσλ ηεο πεξηνρήο ην 2010 θαη ην 2012, θαζψο θαη 

επηηφπηαο έξεπλαο ζηελ πεξηνρή θαη ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ θαηά ην δηάζηεκα 

Ηνχληνο – Νθηψβξηνο 2012. Νη παξαπάλσ εθκεηαιιεχζεηο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα γίλνπλ αληαγσληζηηθέο ζηελ αγνξά, πηνζέηεζαλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία θαηλνηνκίεο κέζσ πνιχ ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζε δσηθφ 

θεθάιαην, ζε κεραλνινγηθφ θαη θηηξηαθφ εμνπιηζκφ, ελζαξξπκέλνη απφ ηηο επηδνηήζεηο πνπ 

παξείραλ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Ζ κεγέζπλζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ 

ζπζηήκαηνο επέβαιε ηελ πξφζιεςε μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Βνχιγαξνη κεηαλάζηεο). 

Νη επελδχζεηο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ήηαλ νξζνινγηθέο, θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ρσξίο πξφζβαζε ζε νπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε, κε ειιηπή ζηήξημε απφ ηδησηηθέο θαη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ρσξίο, ζπρλά, ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία. 

Ήδε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 2010 πξνδηέγξαθαλ ηε δπζπξαγία ζηελ νπνία ζα 

πεξηέξρνληαλ. Πήκεξα ε θξίζε νπζηαζηηθά έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηηο εγγελείο δηαξζξσηηθέο 

ηνπο αδπλακίεο, αλαδεηθλχνληαο θπξίσο αζηνρίεο ζηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, 

φηαλ ην θεθάιαην ήηαλ εχθνια δηαζέζηκν. Πε πξψην επίπεδν, κηα θνηλή ζηξαηεγηθή 

αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο πνπ εθαξκφδνπλ ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο 

δηαζέζηκεο, αιιά κε αμηνπνηνχκελεο πξηλ ηελ θξίζε, νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο, θπξίσο ησλ 

ζπδχγσλ. Υζηφζν, ε ζηξαηεγηθή απηή ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο έρεη νξηαθά κφλν 

απνηειέζκαηα. Πε δεχηεξν επίπεδν, νη πξνβαηνηξφθνη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο νκάδαο 

παξαγσγψλ γηα ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπο, επηρεηξνχλ λα δψζνπλ ζπιινγηθά 

δηέμνδν ζηελ θξίζε, αλαδεηψληαο παξάιιεια λα εληνπίζνπλ ηηο θαηάιιειεο νξγαλσηηθέο 

θαη δηαξζξσηηθέο ξπζκίζεηο ψζηε λα παγησζεί απηή ε πξνζπάζεηα. 
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Λέμεηο θιεηδηά: θξίζε, ζηξαηεγηθέο, αηγνπξνβαηνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, Έβξνο 

 
1. Δηζαγσγή 

Ζ θξίζε, θαηά νξηζκέλνπο κειεηεηέο, απνηειεί έλα δνκηθφ ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο 

εμέιημεο, ηνλ παξάγνληα πνπ σζεί ζηελ θαηλνηνκία, θαζψο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ζηε 

δηαδηθαζία ηεο «δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο» θαηά ηελ νπνία «αλαηξέπεηαη ε νηθνλνκηθή 

δνκή εθ ησλ έζσ αθαηάπαπζηα θαηαζηξέθνληαο ηελ παιηά δνκή θαη αθαηάπαπζηα 

δεκηνπξγψληαο κηα θαηλνχξγηα» (Shumpeter, 1945). 

Απφ ηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ν πξσηνγελήο είλαη εθείλνο πνπ 

αληηκεησπίδεη ηηο ζπρλφηεξεο θξίζεηο, είηε σο απνηέιεζκα κεηαβνιψλ ζηηο δηεζλείο 

ζπλζήθεο θαη ζην γεληθφηεξν καθξννηθνλνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο, είηε γηα 

ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Ξξάγκαηη, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα μαθληθέο, απξφβιεπηεο θαη κεγάιεο 

θιίκαθαο κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ξξφθεηηαη γηα ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ζηε γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή, 

νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνκέα. Απηέο νη κεηαβνιέο 

κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλεπάγνληαη αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ζηελ πξνζθνξά ζηε δηεζλή αγνξά, 

κε αληίθηππν ζηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ (κείσζε ή αχμεζε), νη 

νπνίεο γίλνληαη αηζζεηέο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δθηφο απφ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο θξίζεηο, ν 

πξσηνγελήο ηνκέαο αληηκεησπίδεη θαη άιιεο πνπ ζπλδένληαη κε επηδεκίεο πνπ κεηψλνπλ 

ζεκαληηθά ή θαηαζηξέθνπλ ηελ παξαγσγή (π.ρ. πξάζηλν ζθνπιήθη βακβαθηνχ, αθζψδεο 

ππξεηφο, «ηξειέο αγειάδεο» θιπ). Ππλήζσο νη παξαπάλσ θξίζεηο πεξηνξίδνληαη ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ή ζε κηα ρψξα ή πεξηνρή θαη έρνπλ πξνβιεθζεί 

κεραληζκνί ηφζν εζληθνί φζν θαη ππεξεζληθνί (π.ρ. ΔΔ) πνπ ηείλνπλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο 

απψιεηεο ησλ γεσξγηθψλ εηζνδεκάησλ, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη θξαδαζκνί ηνπο 

απνξξνθψληαη απφ άιινπο θιάδνπο ή ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (π.ρ. απνξξφθεζε ησλ 

αλέξγσλ απφ άιιν θιάδν).   

Ζ ζεκεξηλή θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη πξσηφγλσξε, θαζψο απηή αθνξά 

ζην ζχλνιφ ηεο, δελ ππάξρνπλ αληηζηαζκηζηηθνί κεραληζκνί θαη δελ δηαθαίλνληαη 

δπλαηφηεηεο απνξξφθεζεο ησλ θξαδαζκψλ ηεο απφ άιινπο ηνκείο. Θέηεη ζε ακθηζβήηεζε 

ηηο δνκέο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο,  αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο 

ζην ζχλνιφ ηνπ. Ν πξσηνγελήο ηνκέαο επεξεάδεηαη άκεζα θαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο απφ 

απηή, φπσο, φκσο, ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ χθεζε πνπ βηψλεη ε ρψξα.  

Ζ δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ζε θεληξηθφ επίπεδν γηα ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο θξίζεο είλαη ζπρλά ρξνλνβφξα, δηφηη ππφθεηηαη ζε ρξνληθνχο θαη γξαθεηνθξαηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, ελψ αθφκα θη φηαλ ππάξρνπλ, παξέρνπλ γεληθεπκέλεο ιχζεηο.  Ρν εξψηεκα 

πνπ ηίζεηαη είλαη πνηνπο κεραληζκνχο εθαξκφδνπλ νη ίδηνη νη παξαγσγνί πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε.  
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Γεληθά, ππνζηεξίδεηαη φηη ζε πεξηφδνπο θξίζεο νη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ηνλ έιεγρν ηεο 

παξαγσγήο, ηε κείσζε ησλ επελδχζεσλ, πεξηζζφηεξε εξγαζία κε ίδηα θεθάιαηα θαη 

δηαθαλνληζκνχο ζηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ (Zehir, 2005, Laitenen, 2000, Kitching et 

al., 2009, Pearce & Michael, 1997). Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηηο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο, ε ζπλήζεο ζηξαηεγηθή είλαη απηή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ελνηθίαζε γεσξγηθήο γεο θαη ηε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ, ελψ ζπλήζεο είλαη ε αλαδήηεζε εμσγεσξγηθήο εξγαζίαο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ αξρεγνχ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, φζν θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ (Whatmore et al., 1987,  Franks, 1998), ζηελ πεξίπησζε, φκσο, 

ελδνηνκεαθψλ θξίζεσλ, νπφηε θαη νη άιινη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο είλαη ηθαλνί λα 

απνξξνθήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπο.  

Πηηο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, φπσο θαη γεληθφηεξα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ε 

αλειαζηηθή πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ζπλεπάγεηαη 

νπζηαζηηθή κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ. Ππγρξφλσο, φκσο, νη εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα είλαη επίζεο ζεκαληηθέο. Αληίζεηα απφ ηελ επηθξαηνχζα ηάζε ζε 

πεξηφδνπο επεκεξίαο, φπνπ ην πιενλάδνλ εξγαηηθφ δπλακηθφ απνρσξεί απφ ηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα θαη απαζρνιείηαη ζε άιινπο θιάδνπο, ζε πεξηφδνπο γεληθεπκέλεο χθεζεο ε ηάζε 

απηή πεξηνξίδεηαη ή θαη αληηζηξέθεηαη, ψζηε λα παξαηεξείηαη επηζηξνθή ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζηε γεσξγία, αχμεζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη, ελ ηέιεη, αχμεζε ηεο 

θαηαβαιιφκελεο εξγαζίαο (Τπρνπδάθεο, 1998). Δπηπιένλ, ζρεηηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ζε 

επνρέο θξίζεο νη εθκεηαιιεχζεηο δηαθνξνπνηνχλ ηηο δηαρεηξηζηηθέο ηνπο πξαθηηθέο σο πξνο 

ηε βφζθεζε, ηε ρξήζε αγνξαδφκελσλ εηζξνψλ θαη αλαδηάξζξσζε ηεο θαηαβαιιφκελεο 

εξγαζίαο (DiNapoli & Bleiwas, 2010, Cessna, 2010). Πηελ Διιάδα, νη Θαξειάθεο θ.α. 

(2012) έδεημαλ φηη νη πξνβαηνηξφθνη ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο εθαξκφδνπλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηηο πξαθηηθέο εθηξνθήο (π.ρ. αιιαγέο ζην 

ζηηεξέζην θαη ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ) θαη ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο (π.ρ. βφζθεζε, 

δηαρείξηζε άκειμεο, ηδηνπαξαγσγή δσνηξνθψλ) θαη δελ θαηαθεχγνπλ ζε κείσζε ησλ 

αγνξαδφκελσλ εηζξνψλ. 

Πηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλψληαη νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη 

πξνβαηνηξφθνη ηνπ βφξεηνπ Έβξνπ. Ππγθεθξηκέλα, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα 

έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2010 κε ηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ζε 

έλα δείγκα 41 αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην Βφξεην Έβξν. Ζ έξεπλα 

επαλαιήθζεθε ζηηο ίδηεο 41 εθκεηαιιεχζεηο ην 2013, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

επηθαηξνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηεο πξψηεο. Ρα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο αμηνπνηνχληαη ζε κηα 

ηερληθννηθνλνκηθή αλάιπζε, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζηηο 

θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, αιιά θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αλέιαβαλ νη 

αηγνπξνβαηνηξφθνη, ψζηε λα ηελ αληηκεησπίζνπλ. 
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2. Ζ θξίζε ζηελ ειιεληθή γεσξγία 

Ζ πνξεία ηεο θξίζεο ζηελ ειιεληθή γεσξγία είρε ήδε μεθηλήζεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1990, σζηφζν δελ άξρηζε λα γίλεηαη αηζζεηή παξά κφλν ηε δεθαεηία ηνπ 2000. Έλαο απφ 

ηνπο δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ απηή ηελ πνξεία είλαη ην Γεσξγηθφ Νηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα 

(ΓΝΔ). Πχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία (Eurostat, 2011),  ε πηψζε ηνπ ήηαλ ζηαζεξή 

κεηά ην 1994 θαη θαηέιεμε ην 2010 ζην κηζφ πεξίπνπ ηνπ επηπέδνπ ηνπ 1993. Κε άιια 

ιφγηα, κέζα ζε 15 ρξφληα, ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πνπ απνκέλεη ζηηο ειιεληθέο 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο κεηψζεθε πεξίπνπ ζην κηζφ. Δθηφο φκσο απφ ηελ πνιχ 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ΓΝΔ ζε απφιπηνπο φξνπο, αιιάδεη θαη ε ζχλζεζή ηνπ. Δλψ κέρξη ην 

2000, ην 1/3 ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ πξνεξρφηαλ απφ ηηο επηδνηήζεηο ηεο ΔΔ θαη 

ηα ππφινηπα 2/3 απφ ην εηζφδεκα πνπ απνθφκηδαλ απφ ηελ αγνξά, θαηά ηα επφκελα ρξφληα 

ε αλαινγία ζηαδηαθά κεηαβιήζεθε, έηζη κεηά ην 2008 νη επηδνηήζεηο μεπεξλνχζαλ ην 60% 

ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο (Θαξαληθφιαο & Καξηίλνο, 2012, Κπνπξδάξαο, 2008, 

Κπνπξδάξαο, 2005). H κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απφ ηελ αγνξά, απφ 

ηε κηα κεξηά, θαη ην πςειφ θαη δηαρξνληθά απμαλφκελν πνζνζηφ ησλ επηδνηήζεσλ ζην 

γεσξγηθφ εηζφδεκα, απφ ηελ άιιε, δείρλνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν φρη κφλν ηα 

ρξνλίδνληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, αιιά θαη ην πφζν 

εμαξηψκελε θαη επάισηε είλαη ζηηο αιιαγέο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη κεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ (1981), ιεηηνπξγψληαο κέζα 

ζην πιαίζην ηεο ΘΑΞ, ε αγξνηηθή πνιηηηθή πξνζαλαηνιίζηεθε φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο είζπξαμεο ησλ θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ (ηφζν ησλ άκεζσλ, φζν θαη 

ησλ έκκεζσλ), γεγνλφο πνπ ηελ θαηέζηεζε πεξηζζφηεξν επάισηε ζηηο απνθάζεηο ηεο ΔΔ 

θαη ηελ απνκάθξπλε απφ ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

αλαδήηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ βαζίζηεθε ζηελ 

επηδίσμε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, παξά ζηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ 

πξνζέγγηζεο θσιηψλ αγνξψλ ή εζηίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

δειαδή ζε έλα επίπεδν πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα αληεπεμέιζεη επηηπρψο, γηαηί έιεηπαλ εθ 

ησλ πξαγκάησλ δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: ε άθζνλε γεσξγηθή γε ή/θαη ην πνιχ ρακειφ 

θφζηνο εξγαζίαο (Θαξαληθφιαο & Καξηίλνο, 2012). Θαη εάλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

εθπιεξψζεθε ελ κέξεη ε δεχηεξε πξνυπφζεζε, απηή ηνπ θηελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

κέζσ ησλ κεηαλαζηψλ (γεγνλφο πνπ θάλεθε ζηα καθξννηθνλνκηθά δεδνκέλα, θαζψο ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ην γεσξγηθφ πξντφλ απμήζεθε θαηά 10%), ε ζηελφηεηα ηεο 

γεσξγηθήο γεο ήηαλ θαη ζα ζπλερίζεη λα είλαη ε πξνυπφζεζε πνπ είλαη αδχλαην λα 

εθπιεξσζεί.  

Ζ επηδίσμε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πξνζαλαηφιηζε ηελ αγξνηηθή 

δηαξζξσηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε γηα πνιιά ρξφληα ζηε ρψξα ζηελ πξνψζεζε ηεο 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε νπνία εθθξάζηεθε κέζσ ησλ επελδχζεσλ (ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ππεξβνιηθέο): ζηε κελ γεσξγία ζηελ εθκεράληζε ή/θαη 

ηελ άξδεπζε (Θαξαληθφιαο & Καξηίλνο, 2012), ζηε δε θηελνηξνθία ζηελ  ελζηαβιηζκέλε 
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εθηξνθή δψσλ. Υζηφζν, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, ήηαλ πξνθαλέο 

φηη κε απηή ηελ πνιηηηθή ήηαλ αδχλαην λα γίλνπλ αληαγσληζηηθά ηα ειιεληθά γεσξγηθά 

πξντφληα ηφζν ζηελ εγρψξηα, φζν θαη ζηε δηεζλή αγνξά. Ζ πνιηηηθή απηή ζπλερίζηεθε θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, φπνπ ήηαλ εκθαλέζηαηε ε πνξεία ησλ 

γεσξγηθψλ εηζνδεκάησλ, φπσο θάλεθε παξαπάλσ.  

Δλ θαηαθιείδη, ε αγξνηηθή πνιηηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηε βξαρππξφζεζκε εηζπξαθηηθή ινγηθή έλαληη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ αλαπηπμηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο δελ 

αμηνπνίεζε επθαηξίεο πνπ παξέρνληαλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπιινγηθψλ δξάζεσλ, νη νπνίεο 

ζα αλέζηξεθαλ ην εγγελέο δηαξζξσηηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ κηθξνχ κέζνπ κεγέζνπο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, απηή δειαδή ησλ ίδησλ ησλ παξαγσγψλ, νη πεληρξέο επηδφζεηο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ζπιινγηθφηεηαο απνηεινχλ έλα αθφκε κεγάιν δήηεκα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ αδπλάηηζαλ λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ζηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά θπξίσο ησλ ίδησλ ησλ 

κειψλ ηνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο νδήγεζε ζε νηθνλνκηθά αδηέμνδα (Θακηλάξε-Θιήκε θαη 

Ξαπαγεσξγίνπ, 2010), θαη ζηελ απαμίσζή ηνπο ηφζν απφ ηα κέιε ηνπο, φζν θαη απφ ηελ 

επξχηεξε θνηλσλία. Ζ απνζχλζεζε θαη δηάιπζε πνιιψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

παξά ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο θαη θηλδχλνπο πνπ πθίζηαηαη ην γεσξγηθφ επάγγεικα, 

εθθξάδνπλ ηελ έιιεηςε ζπλνρήο θαη επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο απηψλ πνπ ην αζθνχλ. 

Γηαηξέρνληαο ην ζχγρξνλν παξαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ αγξνηψλ, γίλεηαη 

αληηιεπηή ε δπζθνιία δηακφξθσζεο θνηλψλ ηφπσλ θαη θαη’ επέθηαζε θνηλψλ κνξθψλ 

έθθξαζεο.  

 

3. Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία ζην Λνκό Έβξνπ 

Ζ θηελνηξνθία θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζψο, ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΙΠΡΑΡ (2012), ζπλεηζθέξεη κε 2.6% ζην ΑΔΞ ηεο ρψξαο. Πηνλ θιάδν 

απαζρνινχληαη 380.000 νηθνγέλεηεο θαη νη εξγαδφκελνη ζ’ απηφλ αληηπξνζσπεχνπλ ην έλα 

ηξίην ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία (8 

εθαηνκκχξηα πξφβαηα θαη 5.5 εθαηνκκχξηα αίγεο) είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο θιάδνο απφ 

νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή θαη πεξηβαιινληηθή άπνςε, θαζψο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

θιάδνπ αμηνπνηεί ηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κέζσ ησλ εθηαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ εθηξνθήο, ελψ νη άιινη θιάδνη (αγειαδνηξνθία, πηελνηξνθία, ρνηξνηξνθία) 

εληνπίδνληαη ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ζε εληαηηθά ζπζηήκαηα εθηξνθήο 

(Θαξειάθεο θ.α., 2012).  Ξέξα απφ ηα εθηαηηθά ζπζηήκαηα εθηξνθήο, θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δχν δεθαεηίεο εθαξκφζηεθαλ εληαηηθά ζπζηήκαηα αηγνπξνβαηνηξνθίαο ζε πεδηλέο 

πεξηνρέο, κε πνιχ ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε ππεξζχγρξνλεο κνλάδεο.   

Πηελ πεξηνρή ηνπ Βφξεηνπ Έβξνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 632 αηγνπξνβαηνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ζηηο νπνίεο εθηξέθνληαη 68.466 αηγνπξφβαηα (ΔΙΠΡΑΡ, 2012). Νη 

πεξηζζφηεξεο  εθκεηαιιεχζεηο ηνπ θιάδνπ ζην Βφξεην Έβξν είλαη κηθηέο, φπσο ζπλεζίδεηαη 
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θαη ζε φιε ηελ Διιάδα, δειαδή εθηξέθνπλ εθηφο απφ πξφβαηα θαη έλαλ αξηζκφ αηγψλ. Ρν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (81,1%) εθηξέθεη θνπάδηα πνπ δελ μεπεξλνχλ 

ηα 300 πξφβαηα, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ ηάζε επηθξάηεζεο εθκεηαιιεχζεσλ κηθξνχ έσο 

θαη κεζαίνπ κεγέζνπο. Ξνιχ κηθξφο είλαη ν αξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ εθηξέθνπλ 

πάλσ απφ 300 πξφβαηα (ην 8,3% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ) ζηηο νπνίεο φκσο εθηξέθνληαη ην 

33,1% ησλ πξνβάησλ ηνπ Βφξεηνπ Έβξνπ. Πχκθσλα κε ηελ επηηφπηα έξεπλα, ζηελ 

πεξηνρή ππάξρεη έλαο ππξήλαο  αηγνπξνβαηνηξφθσλ πνπ εθάξκνζαλ εληαηηθά ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο, κέζσ ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζε δσηθφ θεθάιαην, ζε θηηξηαθφ θαη 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Ξαξά ηηο επηδνηήζεηο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδχζεσλ 

απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ δαλείσλ. Νη επελδχζεηο, φκσο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπρλά δελ ήηαλ νξζνινγηθέο, βαζίζηεθαλ δε ζε ειιηπή δεδνκέλα, πνπ νδήγεζαλ ζε 

ππεξεθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.  

Ζ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ πνπ επέθεξε ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε νπνία 

νθείιεηαη ζηε κεγάιε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ, νη νπνίεο ήδε απφ ην 2005 είραλ 

μεπεξάζεη ηηο ηηκέο ησλ εθξνψλ (ΞΑΠΔΓΔΠ, 2012) ελψ νη ηηκέο ησλ θηελνηξνθηθψλ 

πξντφλησλ παξέκεηλαλ ζηαζεξέο ή θαη κεηψζεθαλ, επεξέαζε φζνπο πξαγκαηνπνίεζαλ 

ηέηνηεο επελδχζεηο. Ζ θαηάζηαζε έγηλε απνιχησο αζθπθηηθή φηαλ νη γαθηνβηνκεραλίεο 

έπαςαλ λα είλαη ζπλεπείο ζηηο πιεξσκέο ηνπ γάιαθηνο. Πηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, κεξίδα 

ησλ πξνβαηνηξφθσλ αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηηο ηξάπεδεο, 

γεγνλφο πνπ ηνπο ζέηεη κπξνζηά ζηελ πηζαλφηεηα κηαο ρξενθνπίαο. Δθηφο, ινηπφλ, απφ 

ηελ επίδξαζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ε νπνία επεξέαζε ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ε θχζε θαη ην κέγεζνο ησλ επελδχζεσλ απηψλ απνηέιεζαλ θχξηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπλέηεηλαλ ζηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ.  

Αδπλαηψληαο λα ειέγμνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο θαη κε δεδνκέλε ηελ 

νηθνλνκηθή δπζπξαγία, νη παξαγσγνί ηεο πεξηνρήο ζηξάθεθαλ ζηε ζπιινγηθφηεηα, κε ηελ 

ειπίδα φηη ζα κπνξέζεη λα ειαθξχλεη κέξνο ή θαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

Ξξάγκαηη, ε ίδξπζε ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ «Θξαθψλ Ακλφο», ν νπνίνο ζήκεξα αξηζκεί 145 

κέιε, αχμεζε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αηγνπξνβαηνηξφθσλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο 

πέηπρε θαιχηεξεο ηηκέο γάιαθηνο θαη, θπξίσο, θαλνληθφηεηα ζηε ξνή ησλ πιεξσκψλ απφ 

ηελ πιεπξά ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο. Απηή ε αχμεζε ησλ πξνζφδσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

βειηίσζε ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ θαη θπξίσο ηεο ςπρνινγίαο ησλ παξαγσγψλ, 

απνηεινχλ ζήκεξα, θαηά ηνπο παξαγσγνχο, ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

νδεγήζνπλ ηνλ θιάδν ζε έμνδν απφ ηελ θξίζε.  

 

4. Κεζνδνινγία έξεπλαο 

Πηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ηα απνηειέζκαηα πξσηνγελνχο 

έξεπλαο ζε δείγκα 41 αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην 2010 θαη επαλαιήθζεθε ην 2013. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην 2010 κε ηε κέζνδν ηεο 

ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, πξαγκαηνπνηψληαο πξνζσπηθέο 
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ζπλεληεχμεηο κε ηνπο παξαγσγνχο, κε ηε ρξήζε θαηάιιεια δηαξζξσκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ρν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ 

θαηαγξάθεθαλ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ δείγκαηνο.  Θαηά ηελ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο ην 2013 

επηθαηξνπνηήζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην κέγεζνο ηνπ θνπαδηνχ, ηε γεσξγηθή 

θαιιηεξγνχκελε έθηαζε, ηε ρξήζε ηνπ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ, ηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

θαη ηηο ηηκέο ηνπο θαη ηε δηαζέζηκε θαη θαηαβαιιφκελε εξγαζία. Ρα δεδνκέλα ησλ δχν 

πεξηφδσλ αμηνπνηνχληαη ζε κηα ηερληθννηθνλνκηθή αλάιπζε (Θηηζνπαλίδεο, 2006), κέζα 

απφ ηελ νπνία δηαθαίλνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ ην 2010 θαη νη επηπηψζεηο ηεο 

θξίζεο ην 2013, ελψ απνηππψλνληαη θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ εθάξκνζαλ νη παξαγσγνί 

θαηά ην δηάζηεκα απηφ. 

 

5. Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

 

5.1. Σαξαθηεξηζηηθά ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ 

Πηνλ Ξίλαθα 1 παξαηίζεληαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηηο δχν πεξηφδνπο πνπ εμεηάδνληαη. Κεηαμχ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε ζηελ αλάιπζε, ε εθαξκνγή βφζθεζεο απνηέιεζε 

βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ θιάδν ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο 

ζηελ πεξηνρή. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1, ην 2010 επηά απφ ηηο 41 εθκεηαιιεχζεηο 

εθάξκνδαλ εληαηηθφ ζχζηεκα εθηξνθήο θαη δελ ζηεξίδνληαλ ζηε βφζθεζε. Ξξφθεηηαη γηα 

ακηγψο πξνβαηνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, νη νπνίεο επέλδπζαλ ζε δσηθφ θεθάιαην πςειήο 

αμίαο (θπξίσο θπιέο Σίνπ θαη Lacaune). Δληνχηνηο, ην 2013 αθφκα θαη απηέο νη 

εθκεηαιιεχζεηο μεθίλεζαλ ηελ εθαξκνγή βφζθεζεο, ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ηηο δαπάλεο 

ρνξήγεζεο ρνλδξνεηδψλ δσνηξνθψλ. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ππφινηπσλ 34 εθκεηαιιεχζεσλ, νη νπνίεο ήδε εθάξκνδαλ βφζθεζε ην 2010, επέθηεηλε ηελ 

εθαξκνγή ηεο κέρξη ην 2013. 

Κηα απφ ηηο βαζηθέο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο δηαθαίλεηαη ζηε κείσζε 

ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ θνπαδηψλ θαηά 32 δψα, απφ 246,2 αηγνπξφβαηα ην 2010 ζε 

214,3 ην 2013. Ξξφθεηηαη γηα κείσζε θαηά 13% πεξίπνπ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ρακειφηεξν 

βαζκφ αμηνπνίεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ θαη θπξίσο ηνπ θηεξηαθνχ 

εμνπιηζκνχ. Νη βαζηθφηεξεο αηηίεο ηεο κείσζεο ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ θνπαδηψλ είλαη 

αθελφο ε αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο δηαρείξηζεο ζρεηηθά κεγάισλ εθηξνθψλ, ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, πνπ δελ επηηξέπεη ηελ πξνκήζεηα δσνηξνθψλ, φζν θαη αθεηέξνπ 

ε κείσζε ηεο ρξήζεο μέλεο κηζζσκέλεο εξγαζίαο. Υο ζπλέπεηα, πεξηνξίζζεθε ε 

πσινχκελε πνζφηεηα γάιαθηνο θαη θξέαηνο θαηά πεξίπνπ 20% θαη 13,5% αληίζηνηρα. 

Θαζίζηαηαη πξνθαλήο ν πεξηνξηζκφο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, θαζψο 

θαη ε νπζηαζηηθή κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. 
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Ξίλαθαο 1. Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

ζην Λνκφ Έβξνπ 

 

2010 2013 

1. Αξηζκόο εθκεηαιιεύζεσλ 41 41 

Δθαξκνγή βφζθεζεο 34 41 

2. Κέζν κέγεζνο θνπαδηνύ 246,2 214,3 

3. Κέζε πσινύκελε πνζόηεηα γάιαθηνο (ηνλ.) 33,2 26,6 

4. Κέζε πνζόηεηα πσινύκελνπ θξέαηνο (kg) 1715,6 1482,3 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ έξεπλαο 

 

Πηνλ Ξίλαθα 2 παξαηίζεληαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε 

«κέζε» αληηπξνζσπεπηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ 41 εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Κεηαμχ 

ησλ κε αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζπγθαηαιέγεηαη ε κείσζε ηεο 

θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο γηα παξαγσγή δσνηξνθψλ. Ξξάγκαηη, παξαηεξείηαη κηα κείσζε 

θαηά 8% θαη 26% πεξίπνπ ζηελ θαιιηεξγνχκελε μεξηθή θαη αξδεπφκελε έθηαζε 

αληίζηνηρα. Νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ εμέιημε εληνπίδνληαη 

ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αλαισζίκσλ εηζξνψλ ηεο θπηηθήο παξαγσγήο (ζπφξσλ, 

ιηπαζκάησλ, θπηνθαξκάθσλ αιιά θαη ηνπ πεηξειαίνπ). Έηζη, ελψ ζα αλέκελε θαλείο πσο 

νη αηγνπξνβαηνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζα θαηέθεπγαλ ζηε ρνξήγεζε ηδηνπαξαγφκελσλ 

δσνηξνθψλ, ε έιιεηςε θεθαιαίνπ θαηέζηεζε νπζηαζηηθά αδχλαηε ηελ πξνκήζεηα 

αλαισζίκσλ εηζξνψλ θαη δελ επέηξεςε, έηζη, ηελ πεξαηηέξσ ζχλδεζε ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο κε ηε θπηηθή. Αληίζεηα, νη εθκεηαιιεχζεηο ζηξάθεθαλ πεξηζζφηεξν πξνο ηε 

βφζθεζε ζε θνηλνηηθνχο ιεηκψλεο  γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ δψσλ. 

Πε απηήλ αθξηβψο ηε δηαθνξνπνίεζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ θνπαδηνχ νθείιεηαη ε 

κείσζε ηεο κέζεο απφδνζεο ησλ θνπαδηψλ ζε γάια. Ζ κείσζε απηή αληηζηνηρεί ζε 8% 

πεξίπνπ (απφ 125,4 ζε 115,3 kg/ζειπθφ γαιαθηνπαξαγσγήο) θαη αληαλαθιά ηε κείσζε 

ηεο ρνξήγεζεο θαξπνχ θαη ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ, γεληθφηεξα, ε νπνία 

ππνθαζίζηαηαη απφ ηε βφζθεζε. Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ δεκεηξηαθψλ (θαιακπφθη, 

ζηηάξη, θξηζάξη) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ κεηαβιεηψλ δαπαλψλ ηεο θπηηθήο 

παξαγσγήο, απνηεινχλ ην βαζηθφ παξάγνληα κείσζεο ησλ απνδφζεσλ, ελψ ε έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο, ε νπνία θαηαγξάθεθε θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ζε αξθεηέο 

εθκεηαιιεχζεηο, ιφγσ θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο απφ ηηο γαιαθηνβηνκεραλίεο, εληείλεη ηηο 

δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Πεκεηψλεηαη φηη εηδηθά ζε εθκεηαιιεχζεηο 

πνπ εθηξέθνπλ θπιέο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, ε αδπλακία ρνξήγεζεο δσνηξνθψλ δελ 

επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ.  

Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Ξίλαθα 2, ε κεηάβαζε απφ ην 2010 ζην 2013 

επέθεξε κηα αχμεζε ζηελ θαηαβαιιφκελε εξγαζία ζηελ εθκεηάιιεπζε. Έηζη, ην 2010 ε 

απαηηνχκελε εξγαζία ήηαλ 31,6 ψξεο/πξνβαηίλα θαη δηακνξθψλεηαη ζε 35,0 

ψξεο/πξνβαηίλα ην 2013. Φαίλεηαη πσο ε γεσξγηθή/θηελνηξνθηθή νηθνγέλεηα επηρεηξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ην ζπληειεζηή παξαγσγήο «θεθάιαην» κε ηελ εξγαζία, ψζηε λα ζπλερίζεη 

λα δηαρεηξίδεηαη ηελ νηθνγελεηαθή εθκεηάιιεπζε. Ξξάγκαηη, ε κεηαβνιή απηή ζπλνδεχεηαη 



 34 

απφ κηα αληίζηνηρε αχμεζε ησλ σξψλ νηθνγελεηαθήο θαηαβαιιφκελεο εξγαζίαο (απφ 24,3 

ζε 31,8 ψξεο/πξνβαηίλα) θαη κείσζε ηεο μέλεο θαηαβαιιφκελεο εξγαζίαο (απφ 7,3 ζε 3,2 

ψξεο/πξνβαηίλα). Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, ε επηινγή κηαο ζηξαηεγηθήο «αλαδίπισζεο» ηεο 

νηθνγέλεηαο, θαζψο επηδηψθεηαη ε κείσζε ηεο θαηαβαιιφκελεο ακνηβήο ηεο μέλεο εξγαζίαο 

θαη ε ππνθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ νηθνγελεηαθή, ηεο νπνίαο ην ελαιιαθηηθφ θφζηνο ρξήζεο 

(ε ακνηβή ηεο) δελ επηβαξχλεη ηηο θαηαβαιιφκελεο δαπάλεο ηεο εθκεηάιιεπζεο.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο, 

κφιηο 3 απφ ηηο ζπδχγνπο ησλ αξρεγψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (πνζνζηφ 7,3%) αζθνχλ 

ζήκεξα εμσγεσξγηθφ επάγγεικα. Απφ ηηο ππφινηπεο, νη πεξηζζφηεξεο απαζρνινχληαη 

απνθιεηζηηθά ζην λνηθνθπξηφ θαη ζηελ αλαηξνθή ησλ ηέθλσλ. Έηζη, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο, ε εθκεηάιιεπζε θαηέθπγε ζηε «θηελή» θαη άκεζα δηαζέζηκε εξγαζία ηεο 

ζπδχγνπ. Ρν 2013 ε απαζρφιεζε ησλ ζπδχγσλ ήηαλ κηα θνηλή ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, ε νπνία παξαηεξήζεθε ζε 36 απφ ηηο 41 εθκεηαιιεχζεηο ηνπ 

δείγκαηνο, ε νπνία, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ήηαλ 

κεξηθή ή πιήξεο.   

 

Ξίλαθαο 2. Ρερληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ζην Λνκφ Έβξνπ 

 

2010 2013 

1. Θαιιηεξγνύκελε έθηαζε (ζηξ.) 141,5 117,0 

Μεξηθή  70,4 64,6 

Αξδεπφκελε  71,1 52,4 

2. Απόδνζε γάιαθηνο (kg/πξνβαηίλα) 125,4 115,3 

3. Κέζε ηηκή γάιαθηνο (€/kg) 0,92 0,93 

4. Κέζε ηηκή θξέαηνο ακλνύ (€/kg) 4,45 4,12 

5. Απαηηνύκελε εξγαζία (ώξεο/πξνβαηίλα) 31,6 35,0 

Νηθνγελεηαθή (ψξεο/πξνβαηίλα) 24,3 31,8 

Κηζζσκέλε (ψξεο/πξνβαηίλα) 7,3 3,2 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ έξεπλαο 

 
Ζ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ θξέαηνο αλαδεηθλχνπλ ηελ 

επίδξαζε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ησλ παξαγσγψλ ζηελ νηθνλνκηθφηεηα ησλ εθηξνθψλ 

ηνπο. Ξξφθεηηαη γηα ηα δχν θχξηα πξντφληα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Δλψ, 

ινηπφλ, ε ηηκή ηνπ θξέαηνο ακλνχ παξνπζηάδεη κείσζε θαηά 7,5% πεξίπνπ, ε κέζε ηηκή 

ηνπ γάιαθηνο παξνπζηάδεη κηα κηθξή αχμεζε απφ 0,92 ζε 0,93 €/kg. Ζ πξψηε 

δηακνξθψλεηαη αηνκηθά γηα θάζε παξαγσγφ, ελψ ε δεχηεξε επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε 

ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε ησλ παξαγσγψλ πνπ είλαη κέιε ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ. 

Γεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ αγνξαδφκελσλ δσνηξνθψλ, ε 

αχμεζε απηή θξίλεηαη κηθξή θαη δελ κπνξεί λα αληηζηαζκίδεη ηηο εηζνδεκαηηθέο απψιεηεο. 

Δληνχηνηο, παξέρεη κηα ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ππλεηαηξηζκνχ. 
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Πηνλ Ξίλαθα 3 παξαηίζεηαη ζπγθξηηηθά ε δηάξζξσζε ησλ δαπαλψλ παξαγσγήο ησλ 

αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ην 2010 θαη ην 2013. Ρν θχξην ζπκπέξαζκα πνπ 

κπνξεί λα εμαρζεί είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ σο πξνο ην θεθάιαην, θαζψο νη δαπάλεο θεθαιαίνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηα 

δχν ηξίηα πεξίπνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ. Ζ δηάξζξσζε ησλ δαπαλψλ 

θαηά ηηο δχν εμεηαδφκελεο πεξηφδνπο δε κεηαβάιιεηαη νπζηαζηηθά, ελψ παξαηεξείηαη θαη 

κηα κηθξή ζρεηηθά κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαηά 4% πεξίπνπ. Ζ κείσζε απηή 

πξνθαιείηαη απφ κηα κηθξή κείσζε ηνπ ελνηθίνπ ηνπ εδάθνπο θαη απφ κηα κείσζε ησλ 

δαπαλψλ θεθαιαίνπ. Δληνχηνηο, ελψ κεηψλνληαη νη ζπλνιηθέο παξαγσγηθέο δαπάλεο, νη 

δαπάλεο αλά πξνβαηίλα απμάλνληαη ην 2013 ζε 347,0€ απφ 314,4€ ην 2010, γεγνλφο πνπ 

απνηππψλεη πσο ζε πεξίνδν θξίζεο ε αληαγσληζηηθφηεηα, φπσο εθθξάδεηαη κέζσ ηεο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, κεηψλεηαη.  

 

Ξίλαθαο 3. Πχλζεζε ησλ παξαγσγηθψλ δαπαλψλ ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ζην Λνκφ Έβξνπ 

  

2010 2013 

€ 

€/ 

πξνβαη

ίλα 

Ξνζν

ζηό  

€ 

€/ 

πξνβαη

ίλα 

Ξνζν

ζηό  

(%) (%) 

1. Δλνίθην εδάθνπο 4947,0 20,1 6,4 3581,9 16,7 4,8 

2. Γαπάλεο εξγαζίαο 21725,3 88,2 28,1 21887,9 102,1 29,4 

Ρεθκαξηέο 18143,1 73,7 23,4 20437,9 95,4 27,5 

Θαηαβαιιόκελεο 3582,1 14,5 4,7 1450,0 6,8 1,9 

3. Γαπάλεο θεθαιαίνπ 50756,1 206,1 65,6 48884,7 228,1 65,7 

Κεηαβιεηό θεθάιαην 28060,6 114,0 36,2 26189,2 122,2 35,2 

Ινηπέο δαπάλεο δσηθ. παξ. 6248,7 25,4 8,1 4614,7 21,5 6,2 

Αγνξά δσνηξνθψλ  12757,6 51,8 16,5 11395,1 53,2 15,3 

Γαπάλεο θπη. παξαγσγήο 9054,3 36,8 11,7 10179,4 47,5 13,7 

Πηαζεξό θεθάιαην 22695,5 92,2 29,3 22695,5 105,9 30,5 

ΠΛΝΙΝ ΞΑΟ/ΘΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ 77428,4 314,4 100,0 74354,5 347,0 100,0 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ έξεπλαο 

 
Ζ εξκελεία απηήο ηεο ζχλζεζεο ησλ παξαγσγηθψλ δαπαλψλ ηνπ 2013 ζα πξέπεη 

λα αλαδεηεζεί ζηηο ηηκέο ησλ εηζξνψλ. Πε φ,ηη αθνξά ην έδαθνο, ε κείσζε ηνπ ελνηθίνπ 

νθείιεηαη ζε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θαηαβαιιφκελνπ, αιιά θαη ηνπ ηεθκαξηνχ ελνηθίνπ, 

εμειίμεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κείσζε ηεο αμίαο ηεο γεο ζηελ πεξηνρή. Ξαξφια απηά, 

ζπλεθηηκψληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Ξίλαθα 2, παξαηεξεί θαλείο φηη ε κείσζε ηεο αμίαο 

ηνπ εδάθνπο δελ απνηέιεζε θίλεηξν γηα αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ σο 

πξνο ηνπο θιάδνπο θπηηθήο παξαγσγήο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Έηζη, νη δαπάλεο εδάθνπο αλά πξνβαηίλα παξνπζηάδνπλ κείσζε 

απφ 20,1 ζε 16,7€/πξνβαηίλα.  



 36 

Υο πξνο ηηο δαπάλεο εξγαζίαο ζπκκεηέρνπλ θαηά 29,4% επί ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ ην 2013 απφ 28,1% ην 2010. Ζ αχμεζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ 

κέζνπ κεγέζνπο ηνπ θνπαδηνχ, ζπλεπάγνληαη νπζηαζηηθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ εξγαζίαο 

αλά πξνβαηίλα, απφ 88,2€ ζε 102,1€, εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ 

θεθαιαίνπ απφ ηελ εξγαζία. Κάιηζηα, απνηππψλεηαη ε ζηξνθή πξνο ηελ νηθνγελεηαθή 

εξγαζία, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαηά 27,5% ην 

2013 έλαληη 23,4% ην 2010. 

Δμεηάδνληαο ηηο δαπάλεο θεθαιαίνπ, πξνθχπηεη φηη νη δαπάλεο ηνπ ζηαζεξνχ 

θεθαιαίνπ (απφζβεζε, ηφθνη, αζθάιηζηξα, ζπληήξεζε) είλαη ε βαζηθφηεξε πεγή δαπαλψλ 

γηα ηε «κέζε» αληηπξνζσπεπηηθή εθκεηάιιεπζε. Κάιηζηα, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ην 2013 παξνπζηάδεη κηα ειαθξά αχμεζε ζε ζρέζε 

κε ην 2010 (απφ 29,3% ζε 30,5%). Ζ νπζηαζηηθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζηαζεξνχ 

θεθαιαίνπ αλά πξνβαηίλα (απφ 92,2 ζε 105,9 €/πξνβαηίλα) αλαδεηθλχεη ην πξφβιεκα πνπ 

πεγάδεη απφ ηελ ειιηπή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ, ιφγσ κείσζεο ηνπ 

κεγέζνπο ησλ θνπαδηψλ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη κε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη εληείλνληαο, ελ ηέιεη, ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

Υο πξνο ην κεηαβιεηφ θεθάιαην, παξαηεξείηαη κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα 

αγνξά δσνηξνθψλ θαη ηνλ θιάδν ηεο δσηθήο παξαγσγήο θαη αχμεζε ησλ δαπαλψλ θπηηθήο 

παξαγσγήο. Όκσο, φηαλ νη δαπάλεο απηέο αλάγνληαη αλά πξνβαηίλα, παξαηεξείηαη κηα 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο δηαηξνθήο ησλ δψσλ, ιφγσ αχμεζεο ησλ δαπαλψλ γηα 

αγνξαδφκελεο δσνηξνθέο (απφ 51,8 ζε 53,2 €/πξνβαηίλα), θπξίσο φκσο ιφγσ ηεο 

επηβάξπλζεο πνπ πξνθχπηεη απφ αχμεζε ησλ δαπαλψλ θπηηθήο παξαγσγήο (απφ 

36,8€/πξνβαηίλα ζε 47,5€/πξνβαηίλα). Δδψ απνηππψλνληαη νη επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο 

ηνπ θφζηνπο ησλ εηζξνψλ, θαζψο, ελψ ε δηαηξνθή ησλ θνπαδηψλ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηε βφζθεζε, ε εθκεηάιιεπζε επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ δαπάλεο δηαηξνθήο, αλ θαη 

ρνξεγεί κηθξφηεξεο πνζφηεηεο δσνηξνθψλ. Ρν ίδην επηβεβαηψλεηαη εμεηάδνληαο ηηο 

ζπλνιηθέο δαπάλεο θεθαιαίνπ αλά πξνβαηίλα, νη νπνίεο απμάλνληαη απφ 206,1€ ζε 

228,1€.  

 

 

 

5.2. Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ  

Νη κεηαβνιέο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ δείγκαηνο παξαηίζεληαη ζηνλ Ξίλαθα 4. Ζ αθαζάξηζηε πξφζνδνο ηεο 

«κέζεο» αληηπξνζσπεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο κεηψλεηαη θαηά 18% πεξίπνπ, σο απνηέιεζκα, 

θπξίσο, ηεο κείσζεο ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ θνπαδηψλ. Ζ αθαζάξηζηε πξφζνδνο αλά 

πξνβαηίλα παξνπζηάδεη κείσζε θαηά 6,6% πεξίπνπ, ε νπνία απνηππψλεη ηελ επίπησζε ησλ 

κεησκέλσλ απνδφζεσλ γάιαθηνο θαη ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ θξέαηνο, ελψ πεξηνξίδεηαη 
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ιφγσ ηεο επίηεπμεο θαιχηεξσλ ηηκψλ γάιαθηνο, ιφγσ ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο 

κέζσ ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ. 

 

Ξίλαθαο 4. Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην 

Λνκφ Έβξνπ 

Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 
2010 2013 

€ €/πξνβαηίλα € €/πξνβαηίλα 

Αθαζάξηζηε πξόζνδνο 38377,1 155,8 31180,1 145,5 

Γαπάλεο  77428,3 314,4 74354, 5 347,0 

Θαζαξό θέξδνο/Εεκία -39051,2 -158,6 -43174,4 -201,5 

Αθαζάξηζην θέξδνο 10316,5 41, 9 4990,9 23,3 

Ξξόζνδνο εξγαζίαο -17325,9 -70,4 -21286,4 -99,3 

Γεσξγηθό εηζόδεκα -5797,4 -23,5 -11123,0 -51,9 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ έξεπλαο 

 
 Ζ κείσζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζφδνπ είλαη ζπγθξηηηθά πςειφηεξε απφ ηε κείσζε 

ησλ παξαγσγηθψλ δαπαλψλ θαη απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο δεκίαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη αηγνπξνβαηνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Ήδε απφ ην 2010, ε κέζε 

αηγνπξνβαηνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε ιεηηνπξγνχζε κε δεκία 39051,2€ ή 158,6€/πξνβαηίλα, 

φκσο ην 2013 ε δεκία απμάλεηαη νπζηαζηηθά ζε 43174,4€ ή ζε 201,5€/πξνβαηίλα. Δίλαη, 

έηζη, ζαθέο πσο ε ιεηηνπξγία ησλ εληαηηθήο κνξθήο εθκεηαιιεχζεσλ ήηαλ ήδε κε 

ζπκθέξνπζα απφ ην 2010 θαη ε επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο απιά ελέηεηλε 

ην πξφβιεκα.  

 Ζ πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απνηππψλεηαη ζην ρακειφ 

αθαζάξηζην θέξδνο πνπ επηηπγράλεη ε «κέζε» αληηπξνζσπεπηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ 

δείγκαηνο. Ξξάγκαηη, ην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην θέξδνο κεηψλεηαη θαηά 51,6% απφ ην 2010 

σο ην 2013, ελψ φηαλ εθθξάδεηαη αλά πξνβαηίλα ε κείσζε αγγίδεη ην 44,3%. Γεδνκέλνπ 

φηη ην αθαζάξηζην θέξδνο εθθξάδεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ απνκέλεη ζηνλ παξαγσγφ κεηά 

ηελ πιεξσκή ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηνπ (δειαδή ησλ κεηαβιεηψλ δαπαλψλ), θαζίζηαηαη 

πξνθαλήο ε δπζρέξεηα αληηκεηψπηζεο ησλ δαπαλψλ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ, εδάθνπο θαη 

εξγαζίαο.  

 Κηα αθφκα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηελ πεξαηηέξσ κείσζε 

ηεο πξνζφδνπ εξγαζίαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ κείσζε θαηά 22,8% ηεο πξνζφδνπ 

εξγαζίαο δείρλεη ηε δπζρεξή θαηάζηαζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ππγρξφλσο, φκσο, απηφ 

πνπ είλαη ζεκαληηθφηεξν είλαη πσο ε πξφζνδνο εξγαζίαο είλαη αξλεηηθή, ζπλεπψο ε 

απαζρφιεζε ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε δελ είλαη ζπκθέξνπζα, αθφκα θαη 

ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε ειάρηζηεο ή θαη κεδεληθέο επθαηξίεο απαζρφιεζεο.  

 Ξξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ππνδεηθλχεη θαη ην αξλεηηθφ γεσξγηθφ εηζφδεκα. Ήδε 

απφ ην 2010 ήηαλ αξλεηηθφ (-23,5€/πξνβαηίλα), γεγνλφο πνπ απφ ηφηε αλαδείθλπε πσο ε 

«κέζε» αληηπξνζσπεπηηθή αηγνπξνβαηνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε δελ ήηαλ βηψζηκε. Ρν 
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αξλεηηθφ γεσξγηθφ εηζφδεκα ππεξδηπιαζηάζηεθε κέρξη ην 2013, νπφηε θαη θάλεθε φηη φινη 

νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ αμηνπνηνχληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ππακείβνληαη.  

 

6. Ππκπεξάζκαηα - Ππδήηεζε 

 Ν ηνκέαο ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο, φπσο θαη γεληθφηεξα ν αγξνηηθφο ηνκέαο ζηε 

ρψξα θαιείηαη λα κεηαβεί ζηε βησζηκφηεηα, ηεο νπνίαο ηα ζηνηρεία αλαδεηά, 

απνκαθξπλφκελε απφ ηελ «νπηνπηθή» επηδίσμε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο σο 

παξάγνληα αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζψο, φπσο απέδεημε ε έξεπλα, δελ είλαη 

ηθαλή λα αλαζηξέςεη ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Φαίλεηαη πσο ε κεηάβαζε 

απηή είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία αιιαγψλ φρη κφλν ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ νηθνλνκία, 

αιιά θαη ηελ θνηλσλία, ηνπο ζεζκνχο, ηηο αμίεο. 

Ζ ζεκεξηλή θξίζε αλέδεημε εγγελή πξνβιήκαηα ησλ θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δηαξζξσηηθά θαη νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα, κε 

ηελ θξίζε ησλ ζεζκψλ ζηηο αγξνηηθέο θνηλσλίεο, ηελ θξίζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

παξαγσγψλ θαη θξάηνπο, ηελ ζηξέβισζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα. Ζ ηζνξξνπία ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο ήηαλ πιαζηή, θαζψο νη βάζεηο ηεο δελ ήηαλ 

ζηέξεεο. Πηεξηδφηαλ ζε κε νξζνινγηθέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

ππεξβνιηθφ δαλεηζκφ, ζε ειιηπή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ αγνξά, ζε κε πγηείο ζρέζεηο 

κε ηνπο ζπκβνπιεπηηθνχο θνξείο, ηφζν ηνπο δεκφζηνπο φζν θαη ηνπο ηδησηηθνχο.  

  Νη δξάζεηο ησλ παξαγσγψλ ζήκεξα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε έρνπλ κηα 

«ακπληηθή» αθεηεξία, θαζψο δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη γηα απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, φπσο 

άιισζηε θαη ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Θαζψο ε επηβίσζε ηνπ πξνυπάξρνληνο 

θαζεζηψηνο είλαη αδχλαηε ζηηο ζεκεξηλέο ζπγθπξίεο, νη παξαγσγνί θαινχληαη λα κεηαβνχλ 

ζε έλα λέν επίπεδν ηζνξξνπίαο, πνπ πξνο ην παξφλ αλαδεηνχλ ηηο βάζεηο ηνπ. Ζ κεηάβαζε 

ζην λέν επίπεδν δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο απψιεηεο. Νη απψιεηεο απηέο είλαη πιηθέο, αιιά 

θαη εζηθέο. ιηθέο, θαζψο έλαο αξηζκφο θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ νδεγείηαη ζηελ 

εμαθάληζε, άιιεο αλαγθάδνληαη λα κεηψζνπλ ην δσηθφ θεθάιαην ή ηνλ κεραλνινγηθφ ηνπο 

εμνπιηζκφ, ελψ νη πην ήπηεο είλαη νη αιιαγέο ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ. Ζζηθέο, θαζψο φπσο 

δειψλνπλ νη παξαγσγνί έρνπλ ράζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο σο επηρεηξεκαηίεο ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπο. «Ν ιφγνο κνπ 

έπηαλε ηφπν ζηελ πεξηνρή κνπ. Ρψξα δε κε εκπηζηεχνληαη. Απηφ γηα κέλα είλαη ην 

ρεηξφηεξν». Κπνξεί ε ηνπηθή θνηλσλία λα αληηιακβάλεηαη ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο πνπ 

ηνπο νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη λα κελ επηξξίπηεη άκεζα επζχλεο, σζηφζν 

θάπνηνο παξαγσγφο δειψλεη «ληξέπνκαη πηα λα πάσ ζην θαθελείν». 

Ζ αγξνηηθή νηθνγέλεηα αλαδηπιψλεηαη θαη αλαδεηά ιχζεηο εθ ησλ έζσ. Γελ ειπίδεη 

πιένλ ζε εμσηεξηθέο βνήζεηεο απφ ΔΔ (επηδνηήζεηο), Θξάηνο (ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο), 

Ρξάπεδεο (γηα δάλεηα), ηδησηηθφο ηνκέαο (ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο). Αλαδηπιψλεηαη θαη 

αλαηξέρεη ζηε κφλε ζηαζεξή ηεο βάζε πνπ είλαη ε νηθνγελεηαθή εξγαζία, ηφζν ηνπ ίδηνπ 

ηνπ αξρεγνχ ηεο εθκεηάιιεπζεο, φζν θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο, θαηά θχξην ιφγν ηεο 
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ζπδχγνπ. Δπαλαλαθαιχπηεη ηε ζπλεηζθνξά ηεο νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο. Ξαξάιιεια ζηξέθεηαη θαη ζηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα θαη 

πξνζπαζεί λα ζπκεζεί παιηέο ή λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 

Δπαλαλαθαιχπηεη ηελ αμία ησλ ζπιινγηθνηήησλ θαη κέζσ απηψλ πξνζπαζεί λα 

αληηκεησπίζεη ηηο πξσηφγλσξεο δπζθνιίεο. Ζ ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ 

θαίλεηαη πσο παξέρεη ηε κφλε, ίζσο, πξννπηηθή γηα ηνλ θιάδν ζηελ πεξηνρή. 

 Υζηφζν, απηή ε αλαδίπισζε είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθαιέζεη εζσζηξέθεηα θαη 

δπζπηζηία κειινληηθά ζε νηηδήπνηε λέν θαη θαηλνηφκν. Ξξάγκαηη, φζνη επέλδπζαλ ζην 

ζχζηεκα ηεο εληαηηθήο θηελνηξνθίαο θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία εηζήγαγαλ κηα 

ζεκαληηθή θαηλνηνκία γηα ηελ πεξηνρή. Ζ ηνπηθή θνηλσλία αλαγλψξηζε ζηα πξφζσπά ηνπο 

ηνπο ηνικεξνχο θαηλνηφκνπο.  Πήκεξα, ην αδηέμνδν ζην νπνίν έρνπλ νδεγεζεί θαζηζηά, 

ηφζν ηνπο ίδηνπο φζν θαη ηελ επξχηεξε ηνπηθή θνηλσλία, επηθπιαθηηθνχο ζε νπνηαδήπνηε 

θαηλνηφκα δξάζε.    

 Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη πξνβαηνηξφθνη ηνπ Λνκνχ Έβξνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ιίγν πνιχ ηελ θαηάζηαζε ησλ παξαγσγψλ ηεο ρψξαο πνπ έθαλαλ 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηε γεσξγηθή/θηελνηξνθηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία. Ξέξα απφ ηηο αηνκηθέο ή/θαη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινπλ νη ίδηνη θαη πέξα απφ ην πφζν απηέο ζα θξηζνχλ απνηειεζκαηηθέο ζην εγγχο 

κέιινλ, δεηνχκελν γηα ην απψηεξν κέιινλ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ε ππέξβαζε ησλ 

δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο κέζα απφ ηηο ζεζκηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο σο έλα ζηαζεξφ 

κεραληζκφ ηφζν αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ, φζν, θαη θπξίσο, κεραληζκνχ δηαπξαγκάηεπζεο 

κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θξάηνπο γηα ην ξφιν ηεο 

γεσξγίαο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Κε άιια ιφγηα, έλα λέν θνηλσληθφ ζπκβφιαην γηα ηε 

γεσξγία θαη ηελ χπαηζξν, δειαδή ηελ αλαγλψξηζε ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο 

φζν θαη απφ ηελ επξχηεξε θνηλσλία ησλ πνιιαπιψλ ξφισλ πνπ επηηειεί εληφο ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, κέζα απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ γηα ηε 

ζηήξημή ηεο. Κε άιια ιφγηα, νη ζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θξίζεο πνπ βηψλνπλ νη γεσξγνί θαη 

θηελνηξφθνη ηεο ρψξαο δίλεη ην έλαπζκα γηα κηα εμ’ αξρήο ζπδήηεζε γηα ην ξφιν ηεο 

γεσξγίαο ζηελ νηθνλνκία, αιιά θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Ν επξχηεξνο απηφο ξφινο ηνπ 

θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο απνηππψλεηαη ζε απηφ πνπ δήισζε έλαο απφ ηνπο 

πξνβαηνηξφθνπο ηεο έξεπλαο: «ζπζζσξεχσ δεκίεο, αιιά ζπλερίδσ». 
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Traditional and modern family farms facing 
crisis: return to the female labor. The case 

of sheep farms in northern Greece 
 

Stavriani Koutsou, Athanasios Ragkos, Zaphiris Abas, Theodora Tsivara and Vasiliki Laga1 

Abstract – The purpose of this study is to investigate the strategies undertaken 

by livestock farms in northern Greece in order to cope with the financial crisis. 

Data from a survey of two equal-sized sub-samples, one of each type of local 

sheep and goat farms (extensive farms of members of the Muslim minority and 

intensive farms of Christians) are analyzed. It is illustrated that in extensive 

farms, the role of the spouse is central, as before the crisis, while in the 

“intensive” ones, spouse labour substitutes hired male labour, which was 

widely used before the crisis.  Through this process, apart from its role in 

reducing financial costs, they re-discover the quality of female labor; the 

analysis reveals special capabilities of female family workers, who undertake 

particular tasks within the family livestock farm.1  

 

INTRODUCTION 

Many scholars agree that flexibility, as one of the main features of family farms, enables 

them to survive under volatile social and economic conditions. One of the sources of this 

flexibility lies on the use of the unpaid family labor of all members (husband, wife, 

children and sometimes other persons with kinship relationships). When necessary, 

family farms may resort to their own labor resources in order to survive (Holzner, 2008). 

Currently, the economic crisis in Greece challenges the flexibility of family farms for 

once again, being the cause of a series of tensions, whose resolution requires a variety of 

organizational strategies to be put in place. Such strategies usually include pluriactivity 

(Price and Evans, 2006), as family members seek employment outside the farm family 

business in order, nonetheless, to sustain the family farm and ensure its reproduction. 

However, the generalized consequences of the crisis heavily increase unemployment in 

all sectors, which not only does not permit farms to choose this strategy, but compels 

family members who worked in other sectors of the economy in times of prosperity to 

return to the farm (Psychoudakis, 1998).   
The woman’s role in the farm family business has been altered since the post-war 

period, because agriculture’s mechanization brought about a general “masculinization” of 
the agricultural sector (Sauge-res 2002). Women became ”helpers” or seeked for 
employment in other sectors, while, in several cases the work of the male family 
members was supplmented by hired labor. Nevertheless, it was not easy for farms to 
substitute the quality of the female labor; as Herron and Skinner (2012) point out, 

                                                 
1 Stavriani Koutsou is Associate Professor, Department of Rural Development and Agribusiness Management, 
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece. (skoutsou@farm.teithe.gr) 
   Athanasios Ragkos is an Agricultural Economist - Researcher, Department of Animal Production, Alexander 

Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece (ragkosagrecon@mail.com) 
   Zaphiris Abas is Associate Professor, Department of Agricultural Development, Democritus University of 
Thrace, Orestiada, Greece (abas@agro.duth.gr) 
   Theodora Tsivara is an Agriculturalist, Department of Agricultural Development, Democritus University of 
Thrace, Orestiada, Greece 
   Vasiliki Laga is Professor, Department of Animal Production, Alexander Technological Educational Institute of 
Thessaloniki, Greece   (lagka@ap.teithe.gr) 

mailto:skoutsou@farm.teithe.gr


 43 

womens’ labor is endowed with particular emotional elements ”...which is crucial for the 
sustainability of rural people and places”.  

 This paper investigates the organizational strategies of sheep farms in the region of 

Evros, Northern Greece, when it comes to family labor, particularly of female members, 

in order to confront with the financial crisis. Two distinct groups of sheep farms can be 

detected in the area: the first, the “Extensive” one, consists of traditional sheep farms 

which can be found throughout the communities of the Muslim minority, in the highlands; 

the second group, the “Intensive”, includes modern sheep farms in the lowlands. Before 

the crisis, the former group did not invest capital and relied exclusively on family labor, 

mainly of female spouses, as men were mainly employed off-farm, often outside the 

boundaries of the rural community, in cities nearby or in other parts of the country. The 

latter group undertook considerable investments and sought for hired labor (mainly 

immigrants from Bulgaria), which gradually substituted family labor, particularly of 

female members. 
 

METHODOLOGICAL FRAMEWORK 

The data for the analysis were gathered through a questionnaire survey during the 

summer of 2012 in Northern Evros, which is situated in the north-eastern border of 

Greece. The sample included 41 farms from each system, which accounts for a total of 

82 valid questionnaires. Both heads-of-farms and their wives were interviewed in order 

to record the structure of on-farm labor.  

 
RESULTS 

The differences between the two systems in terms of labour are presented in Table 1. 

Labour requirements within the “Intensive” system are almost twice more than within the 

“Extensive” one (35.0 h/animal compared to 18.8 h/animal). This is mainly due to 

differences in animal breeds, as Lacaune and Chios sheep, commonly reared within the 

“Intensive” system, are more productive but less resilient to adverse conditions, hence 

more demanding in terms of human labour. This is also why “Intensive” flocks are 

smaller than the “Extensive” ones, which rear indigenous breeds (214.3 and 330.7 

animals respectively). Under current conditions, “Intensive” farmers are substituting 

capital for labour, in order to survive the limited availability of funds. 

 

Table 1. Family and hired labour requirements 

System 
Family Hired Total 

Hours h/an. Hours h/an. Hours h/an. 

Extensive 6230 18,8 - - 6230 18,8 

Intensive 6813 31,8 696 3,2 7509 35,0 

 

 Another interesting feature in Table 1 lies in the composition of labour requirements. 

“Extensive” farm families are the sole source of farm labour, while the “Intensive” farm 

family, apart from working more, has to resort to hired labour as well (3,2h/animal). 

Before the crisis, the latter were far more heavily dependent on hired labour; the 

financial stress is the factor which pushed them to a shift towards family, and 

predominantly female, labour.  

  

Table 2. Family labour in the two systems: the participation of female labour 

System 
Husband Wife Other 

Hours h/an. Hours h/an. Hours h/an. 

Extensive 2402 7,3 2865 8,7 964 2,9 

Intensive 3356 15,7 2190 10,2 1267 5,9 

 

 As can be seen in Table 2, “Intensive” farm wives actually contribute about one third of 

the total family labour requirements, their husbands undertake almost half of the work, 
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while a small part of the total family labour comes from other members (children and 

grandparents). In other words, the “Intensive” livestock farms in Evros have kept their 

“masculine” identity. The “Extensive” system, however, is different. Women continue to 

do most of the work, as in the past, despite the fact that some of the husbands returned 

to the rural community and the family farm, because of unemployment in other sectors 

(while others immigrated to other countries).  

 The quality elements of the female work are illustrated in Table 3. “Extensive” farm 

spouses, who have traditionally been in charge of the farm, participate in everyday jobs 

(milking, feeding and cleaning). On the other hand, one of the main everyday works of 

“Intensive” farm women is grazing, apart from milking, which is the most-time 

consuming chore within the farm in general. It seems that male members continue to 

work inside the stable, by doing the same jobs that they used to before the crisis, while 

female members literally “re-substituted” hired workers, by undertaking their mere 

everyday duties. 

 Female family members are also active in non-regular chores (denoted “others” in 

Table 3), for example during the birth season or in taking care of young ewes. Quoting 

some of the interviewed spouses “Now I am in charge of births. I feel that sheep are 

mothers and I take care of them. I also take care of young ewes, especially the weak 

ones. Men are not patient with births and young ewes” while a husband said “Indeed, 

since my wife started to work in the farm the mortality of young ewes was considerably 

reduced”.  

 

Table 3. Chores undertaken by spouses  

System 
Chores (h/day) 

Milking Feeding Cleaning Grazing Other 

Extensive 3,2 1,7 1,7 0,4 0,8 

Intensive 1,9 0,7 0,6 1,2 1,7 

 
CONCLUSIONS 

This research illustrates the different courses of the two systems. During the period 

before the crisis, extensive farms managed to safeguard their traditional and family 

character, while the intensive ones divested both these characters. Nowadays, the crisis 

has not affected the character of the “Extensive” farms, but, on the other hand, pushed 

“Intensive” farms towards rediscovering their family roots and the quality elements of 

female labour; it is not certain, nonetheless, that this development should ascertain their 

viability. The examination of these two different courses provides evidence of the stability 

of traditional farms and of the vulnerability of modern farms in times of crisis. 
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