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Την ανάκληση της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
να επιτραπεί, μετά από μια σχεδόν δεκαετία, το κυνήγι στον υγρότοπο της Σαγιάδας ζητά η
Τοπική Κίνηση Οικολόγων Πράσινων Ιωαννίνων.

Πριν από λίγες μέρες, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις του
συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Μιχελάκη που καθορίζουν το πλαίσιο
άσκησης της θήρας στον υγρότοπο της Σαγιάδας. Την εξέλιξη αυτή είχε γνωστοποιήσει η Ε'
Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, η οποία είχε κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της για «πλήρη
ικανοποίηση της κυνηγετικής οικογένειας» και για «μια δικαίωση της προσπάθειας των
διοικήσεων της Ε' ΚΟΕ και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας μετά από έναν
πολυετή δικαστικό αγώνα». Ο δικαστικός αγώνας αφορά την Κοινή Υπουργική Απόφαση
36427/23-3-2009, με θέμα τον χαρακτηρισμό των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων
περιοχών των Στενών και Εκβολών του ποταμού Καλαμά, η οποία κατέπεσε στο ΣτΕ (για
λόγους που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί). Στην ΚΥΑ αυτή περιλαμβανόταν και η καθολική
απαγόρευση του κυνηγιού στην επίμαχη περιοχή. Η Ε' ΚΟΕ διαβεβαιώνει δε ότι θα διαθέσει
θηροφύλακες για την προστασία του υγρότοπου της Σαγιάδας, όπως είχε γίνει και στον
Αμβρακικό.

Η Τοπική Κίνηση Οικολόγων Πράσινων Ιωαννίνων, σε ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζει τις
αποφάσεις του κ. Μιχελάκη «πρωτοφανείς», με το σκεπτικό ότι αντίκεινται «στις
εμπεριστατωμένες σχετικές εκθέσεις του Φορέα Διαχείρισης, της επιστημονικής
κοινότητας και της κοινής λογικής». Μάλιστα, όπως αναφέρει, τα εννιά χρόνια προστασίας
της περιοχής από κυνηγούς και λαθροθήρες, οδήγησαν σε αύξηση του πληθυσμού της
ορνιθοπανίδας «ώστε πλέον ο υγρότοπος να αξιολογείται ως διεθνούς σημασίας για
ένταξης το παγκόσμιο δίκτυο της συνθήκης Ramsar». «Είναι αδιανόητο τη στιγμή που στη
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γειτονική Αλβανία επιβλήθηκε εξ ανάγκης η πολυετής απαγόρευση θήρας σε όλη τη χώρα,
εμείς να αφήνουμε ως ξέφραγο αμπέλι τις σημαντικότερες περιοχές διαχείμασης των
υδροβίων στους Ιταλούς (λαθρο)κυνηγο-τουρίστες και στους ντόπιους 'ξεναγούς' τους»
σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Η Τοπική Κίνηση Οικολόγων Πράσινων,
πέραν της ανάκλησης της απόφασης, ζητά να γίνει σύσκεψη με τη συμμετοχή
επιστημονικών φορέων.
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