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Επιστολή της Ε' ΚΟΗ προς το ΥΠΕΚΑ

Τη σαφή και ξεκάθαρη διαβεβαίωση, ότι το σύνολο της κυνηγετικής οικογένειας, όπως αυτή
εκφράζεται από τις κυνηγετικές οργανώσεις σε όλα τα επίπεδα, έχει αναλάβει το πλήρες
μέγεθος της ευθύνης, για την τήρηση της νομιμότητας και την αντιμετώπιση του
φαινομένου της λαθροθηρίας στον Αμβρακικό, επαναλαμβάνει η Ε' Κυνηγετική Ομοσπονδία
Ηπείρου, με επιστολή της προς το ΥΠΕΚΑ, προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών και προς
κάθε συναρμόδιο φορέα ή υπηρεσία.

Αφορμή για τη σύνταξη και αποστολή του σχετικού εγγράφου, στάθηκε αφενός η
καταγγελία που έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου για περιστατικό λαθροθηρίας στον βάλτο της
Ροδιάς από το συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και αφετέρου το
έγγραφο που υπογράφουν περιβαλλοντικές οργανώσεις προς το ΥΠΕΚΑ, στο οποίο
καταγγέλλουν την αύξηση του φαινομένου της λαθροθηρίας στον Αμβρακικό.

Στο έγγραφό της η Ε' ΚΟΗ τονίζει, πως το κλιμάκιο της Θηροφυλακής και των Δασικών
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Υπηρεσιών που έφτασε στην περιοχή, μετά τη σχετική καταγγελία, δε διαπίστωσε καμία
ύποπτη κίνηση και καμία παράβαση.

Σημειώνεται δε, ότι οι φύλακες του Φορέα παρότι διαθέτουν τα απαραίτητα πλωτά μέσα
και ήταν στην περιοχή, δεν έκαναν την παραμικρή κίνηση για να αποτρέψουν τους
«υποτιθέμενους» λαθροθήρες, τουλάχιστον μέχρι να καταφτάσει η δύναμη της
Θηροφυλακής.

Στο κύριο μέρος της επιστολής της η Ε' ΚΟΗ τονίζει, ότι η πρόσφατη απόφαση άρσης της
καθολικής απαγόρευσης της θήρας στην περιοχή, αποτελεί για το σύνολο της κυνηγετικής
οικογένειας, το μεγαλύτερο στοίχημα και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη ευθύνη, που
αναλαμβάνει έναντι των οργάνων της συντεταγμένης Πολιτείας, έναντι του φυσικού
περιβάλλοντος και του τοπικού οικοσυστήματος.

«Η επ' αυτοφώρω σύλληψη λαθροθήρων, ατόμων, που ουδεμία σχέση με την κυνηγετική
οικογένεια έχουν, επιβεβαίωσε και τη σημασία της θηροφύλαξης, όπως επισημαίναμε
χρόνια, αλλά και την αποφασιστικότητα να βάλουμε τέλος σε αυτό το

απαράδεκτο φαινόμενο», αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο.

Το ΔΣ της Ε' ΚΟΗ εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για το ρόλο ορισμένων περιβαλλοντικών
οργανώσεων και άλλων παραγόντων, που προφανώς επιδιώκουν να προκαλέσουν συνθήκες
«προβοκάτσιας», με απώτερο στόχο να δυσφημήσουν την κυνηγετική οικογένεια και να
δημιουργήσουν τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες εναντίον της άσκησης της
δραστηριότητας της θήρας.

«Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους κυρίους που εκπροσωπούν τις οργανώσεις αυτές και
εκδίδουν ανακοινώσεις διατυπώνοντας αστείες και αστήριχτες θεωρίες προσπαθώντας να
δικαιολογήσουν την παντελή έλλειψη από μέρους τους επιστημονικά αποδεδειγμένων
επιχειρημάτων ότι, η θήρα δεν απαγορεύεται από καμία Ελληνική (Ν. 3937/2011) και
Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και ότι η άσκηση της δραστηριότητας της θήρας στον
Αμβρακικό δεν ορίστηκε ανεξέλεγκτα – όπως πολύ άστοχα επισημαίνουν - αλλά
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν την
ορθότητα της απόφασης του ΥΠΕΚΑ.
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Επειδή η σκοπιμότητα των καταγγελιών είναι προφανής, προειδοποιούμε και
ξεκαθαρίζουμε, ότι εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, θα εξαντλήσουμε κάθε ένδικο μέσο,
για να προστατεύσουμε την κυνηγετική οικογένεια, αλλά και τη δραστηριότητα του
κυνηγίου, από τη συκοφαντική δυσφήμηση»...

«...Περιστατικά όμως, υπαρκτά ή μη, στα οποία ενημερώνεται η Ομοσπονδιακή
Θηροφυλακή, με χαρακτηριστική – και θέλουμε να πιστεύουμε, όχι σκόπιμη – καθυστέρηση,
είναι αυτονόητο, ότι δε μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ίδια αποτελεσματικότητα»,
αναφέρεται μεταξύ άλλων, στο σχετικό έγγραφο.
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