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Θέµα: Ανικανότητα Χειρισµού της Μάστιγας της Λαθροθηρίας  

από την Πολιτεία, καθώς και της Προστασίας της Πανίδας  
από τις Ολέθριες Επιπτώσεις του Κυνηγιού 

 
 
Κυρία Υπουργέ, 
 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η κυνηγετική περίοδος που ξεκίνησε επίσηµα από τον 
Αύγουστο, (λέµε «επίσηµα» διότι ποτέ στην πραγµατικότητα δεν σταµατάει), σπέρνει τον 
όλεθρο και τον πανικό στην πανέµορφη πανίδα µας.  
Τίποτα δεν ξεφεύγει από τα βόλια των κυνηγών:  πετρίτες, αετογερακίνες, χρυσογέρακες, 
βαλτόκιρκοι, σφηκιάρηδες, κιρκινέζια, ξεφτέρια, µπούφοι, γύπες, πορφυροτσικνιάδες, κλπ όλων 
των ειδών τα πτηνά βρίσκονται στο κυνηγετικό στόχαστρο επί σειρά ετών, όσες καταγγελίες και 
αναφορές προς τις αρµόδιες υπηρεσίες κι αν γίνονται. Κι όλα αυτά στο όνοµα της διασκέδασης 
και του κέρδους! Τα ελάφια της Πάρνηθας πέφτουν θύµατα οργανωµένου εγκλήµατος µε τόξα 
και παγίδες για 1.000 ευρώ το καθένα, ενώ τα αγριόγιδα της Πίνδου των οποίων ο συνολικός 
αριθµός δεν ξεπερνά πλέον τα 500 ευρώ, πωλούνται  µέχρι και 50 ευρώ το κιλό.  
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Οι αδίστακτοι δε αυτοί κυνηγοί µε περίσσειο θράσος και ασέβεια, κυνηγάνε σε εθνικούς 
δρυµούς και πάρκα, εντός των ορίων κατοικηµένων περιοχών, ακόµα και σε περιοχές που 
προστατεύονται από την εθνική και την κοινοτική νοµοθεσία, (βλ. Natura 2000). Κάθε χρόνο, για 
παράδειγµα, στην προστατευόµενη περιοχή της Στροφυλιάς, οι θηρευτές σκοτώνουν χιλιάδες 
υδρόβια πουλιά και πριν καλά-καλά ξεκινήσει η κυνηγετική περίοδος.  
 
Όλα τα είδη της πανίδας πλήττονται από τα κυνηγετικά πυρά, και η πολιτεία αδυνατεί να της 
παρέξει την απαιτούµενη προστασία. 
 
Όπως ίσως θα διαπιστώσατε, διστάζουµε να κάνουµε διάκριση µεταξύ κυνηγών και 
λαθροκυνηγών αφού, όπως είναι γνωστό τοις πάσι οι λαθροκυνηγοί, κατά το µεγαλύτερο 
ποσοστό τους, είναι οι ίδιοι οι κυνηγοί και µέλη κυνηγετικών συλλόγων/οµοσπονδιών, καθώς και 
θηροφύλακες, όπως αναφέρουν εκατοντάδες καταγγελίες αλλά και η ίδια η έκθεση του ΕΘΙΑΓΕ 
που διεξήχθη κατ’ εντολή του Υπουργείου σας. Αυτό ένα και µόνο πράγµα µπορεί να σηµαίνει: 
η λύση για την πάταξη της λαθροθηρίας είναι η άµεση και οριστική κατάργηση του κυνηγιού.  
 
∆εν θα αναφερθούµε για τις επιπτώσεις του κυνηγιού γιατί είναι εκατοντάδες οι επιστολές που 
έχουν καλύψει το θέµα πολλάκις και πλειστάκις. Επιγραµµατικά µόνο αναφέρουµε τις εξής: 
διαρκής όχληση των ειδών και εξάντλησή τους, τραυµατισµός και οδυνηρός θάνατος, εξάλειψη 
των φυσικών θηρευτών, δυσανάρµοση και βίαιη παρέµβαση στην ισορροπία των ειδών, 
διατάραξη της βιοποικιλότητας και της οικολογικής αλυσίδας, γενετική ρύπανση από τον 
ελεγχόµενο πολλαπλασιασµό «θηραµάτων», εξαφάνιση πολλών ειδών της πανίδας κλπ.  
 
Παρόλα τα παραπάνω, οι κυνηγοί αρέσκονται να βαφτίζουν τους εαυτούς τους οικολόγους και 
διαχεριστές της φύσης. Μόνο γι’αυτή την υποτίµηση που κάνουν στη νοηµοσύνη µας, θα 
έπρεπε να τους είχε αφαιρεθεί η άδεια οπλοφορίας. Αντ’αυτού όµως το Υπουργείο σ’όλες τις 
µέχρι τώρα διαβούλευσεις για τις Ρυθµιστικές µεροληπτεί υπέρ τους, ενώ αδιαφορεί προκλητικά 
για τις οικολογικές και ζωοφιλικές οργανώσεις που ενδιαφέρονται πραγµατικά για την 
προστασία της πανίδας προτείνοντας µια σειρά µέτρων που θα αναχαίτιζαν κάπως την ολέθρια 
επίδραση του κυνηγιού. ∆εν υπάρχει καµία ισοδύναµη αντιπροσώπευση και αυτό είναι πέρα για 
πέρα αντιδηµοκρατικό και γίνεται περισσότερο αντιδηµοκρατικό, όταν δεν εκπροσωπείται η 
πλειοψηφία του κοινού, την οποία αποτελεί όχι µόνο η ανερχόµενη δύναµη της ζωοφιλίας στην 
Ελλάδα, αλλά και οι απλοί πολίτες που θέλουν να απολαµβάνουν τη φύση χωρίς να τροµάζουν 
από τους απανωτούς και ασύστολους πυροβολισµούς των κυνηγών. 
 
 
Κυρία Υπουργέ,  
 
Η ΠΣΕΖΣ καταδικάζει το κυνήγι ως έγκληµα κατά της φύσης και της ζωής και ζητά την άµεση 
και οριστική κατάργησή του. Το κυνήγι που άλλοτε ήταν απαραίτητο για την επιβίωση του 
ανθρώπου, τώρα είναι µια δραστηριότητα ολέθρια για το περιβάλλον και ολωσδιόλου περιττή 
και ανήθικη. Μέχρι όµως να συµβεί αυτό, χρειάζεται η πολιτεία να περιφρουρεί και να εποπτεύει 
άγρυπνα και συστηµατικά την ύπαιθρο  από τη λαθροθηρία. 
 
Γι’αυτό το λόγο, εµείς προτείνουµε τα εξής µέτρα:  
 
- Τη διεξαγωγή της θηροφύλαξης από θεσµικούς κι όχι µη θεσµικούς φορείς. Σε διαφορετική 
περίπτωση, όπως ειπώθηκε, βλέπουµε τους ίδιους τους θηροφύλακες να λαθροθηρεύουν.  
- Την αναδιάρθρωση της θηροφυλακής και δασοφυλακής και την επάνδρωσή τους µε 
περισσότερους υπαλλήλους, έτσι ώστε να υπάρχει ένας αποτελεσµατικός ελεγκτικός 
µηχανισµός για την πάταξη της λαθροθηρίας.  
- Την τροποποίηση της υπάρχουσας νοµοθεσίας ώστε η εκδίκαση των παραβάσεων να γίνεται 
µε συνοπτικές διαδικασίες.  
- Την θεσµοθέτηση αυστηρότερων ποινών για την παράνοµη θήρευση.  
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- Την άµεση κατάργηση της θήρευσης στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και στις Ζώνες 
Υψηλής Προστασίας (ΖΥΠ). 
- Το κλείσιµο των κρατικών και ιδιωτικών εκτροφείων θηραµάτων. Τα πτηνά που εκτρέφονται 
εκτός από το ότι ζουν στις άθλιες συνθήκες αιχµαλωσίας, όταν αφεθούν ελεύθερα προκαλούν 
γενετική µόλυνση των ενδηµικών ειδών. 
- Την κατάσχεση των παράνοµων θηραµάτων και το µοίρασµά τους ως τροφή στα κέντρα 
περίθαλψης ζώων (ΑΝΙΜΑ, ΕΚΠΑΖ κλπ). 
- Την προώθηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπως είναι οι δραστηριότητες που καλλιεργούν 
τη φυσιολατρεία, (οικοτουρισµός, παρατήρηση της άγριας ζωής, πεζοπορία κλπ) για να µην 
πληγεί η οικονοµία των επαρχιακών περιοχών που ζουν και από το κυνήγι. Το επιχείρηµα όµως 
που τοποθετεί τα οικονοµικά οφέλη πάνω από το βασικό δικαίωµα στη ζωή και την ελευθερία, 
το οποίο θα έπρεπε ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι κάτοικοι του πλανήτη αυτού να είχαν, το θεωρούµε 
ρηχό και ανθρωποκεντρικό.  
- Μια πανελλαδική καµπάνια για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά 
τις αρνητικές επιπτώσεις του κυνηγιού στο περιβάλλον. Το κυνήγι ως δραστηριότητα δε σέβεται 
το δικαίωµα στη ζωή, την ευζωία και την ελευθερία των υπολοίπων ειδών και ενθαρρύνει τη βία 
και τα επιθετικά ένστικτα. Η αντιπαιδαγωγική του δε αξία έγκειται σαφώς στο ότι η θανάτωση 
των ζώων θεωρείται διασκέδαση και ψυχαγωγία. 
 
 
 
Παρακαλούµε να αποστείλετε την απάντησή σας στην επιστολή µας στην παρακάτω διεύθυνση 
(ταχυδροµική ή ηλεκτρονική). 
 
Υπόψη 
Μάριζας Χριστοδούλου 
Χείρωνος 3-5 
11635 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 6979-314028 
Email: mariza.christodoulou@gmail.com 
 
Οι απαντήσεις σας να περιλαµβάνουν τις ακριβείς και συγκεκριµένες ενέργειες στις οποίες 
προτίθεστε να προβείτε προκειµένου να αντιµετωπιστεί το εν λόγω πρόβληµα και να µας 
ορίσετε µια συνάντηση για να συζητήσουµε εκ του σύνεγγυς τις συνηµµένες προτάσεις µας.  
 
 
Για την  
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  
 
Μάριζα Χριστοδούλου 


