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Απάντηση της Ε' ΚΟΗ σε Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Απάντηση στα όσα ισχυρίζονται μια σειρά Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για τη στάση που
κράτησε η Ε' Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, στο θέμα της θύρας στον πυρήνα του
Αμβρακικού κόλπου έδωσε με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία διαψεύδοντας ότι εισηγήθηκε
να επιτραπεί το κυνήγι στον πυρήνα του υδροβιότοπου και τονίζοντας παράλληλα πως
μέχρι σήμερα έχει συμβάλει ουσιαστικά και ποικιλοτρόπως στην πάταξη της λαθροθηρίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δελτίο τύπου των περιβαλλοντικών οργανώσεων
από τη μία, η Ε' Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου αρνείται να συμβάλλει ουσιαστικά στην
πάταξη της λαθροθηρίας, με την κατάλληλη ενεργοποίηση των θηροφυλάκων της, εάν δεν
επιτραπεί το κυνήγι στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου. Από την άλλη, εμμένει η απουσία
οποιαδήποτε πολιτικής βούλησης για τη σωστή φύλαξη του Εθνικού Πάρκου, καθώς τα
Δασαρχεία Πρεβέζης και Άρτας δηλώνουν μονίμως «αδυναμία» και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος δεν παίρνει πρωτοβουλία πάταξης της λαθροθηρίας. Ως αποτέλεσμα, οι
λαθροθήρες έχουν εδραιώσει την τελευταία δεκαπενταετία ένα εκτενές δίκτυο
παραεμπορίου άγριων παπιών που πωλούνται σε ταβέρνες στην ευρύτερη περιοχή.

Στην απάντησή της η Ε' ΚΟΗ κάνει λόγο για παραπληροφόρηση επισημαίνοντας τα εξής:
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«Στο Δελτίο Τύπου την 18η – 1ου – 2013 οι γνωστές αντικυνηγετικές – περιβαλλοντικές
οργανώσεις συνεχίζουν να διαδίδουν ανακρίβειες και να αποδίδουν ανύπαρκτες ευθύνες
στις Κυνηγετικές Οργανώσεις. Κατηγορούν ότι ''η Ε' Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου
αρνείται να συμβάλλει ουσιαστικά στην πάταξη της λαθροθηρίας, με την κατάλληλη
ενεργοποίηση των Θηροφυλάκων της, εάν δεν επιτραπεί το κυνήγι στον πυρήνα του Εθνικού
Πάρκου''.

Απαντούμε: Ποτέ δεν εισηγηθήκαμε να επιτραπεί το κυνήγι στον πυρήνα. Γνωρίζουν πολύ
καλά ότι σε όλες μας τις εισηγήσεις δεν υπάρχει τέτοια πρόταση! Η δε κινητοποίηση της
Θηροφυλακής μας στον Αμβρακικό τις τελευταίες ημέρες είναι μεγάλη και αποτελεσματική
με συνεχείς ελέγχους. Αποτέλεσμα; καμία παράβαση δεν διαπιστώθηκε. Αυτή είναι η
αλήθεια».
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