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Θέμα: Εθνικός Διάλογος για το Κυνήγι
Το κυνήγι, όπως διεξάγεται στην Ελλάδα, με τους αυστηρούς όρους αειφορίας και σύνεσης,
εξασφαλίζει τη βιοποικιλότητα, την προστασία των ειδών, αλλά και την ύπαρξη τους και για τις
μελλοντικές γενεές και αιώνες. Όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, οι ενώσεις των
κυνηγών χρησιμοποιούνται και αντιμετωπίζονται ως εξαιρετικά πολύτιμες κοινωνικές εφεδρείες για
την υπεράσπιση του δημόσιου αγαθού που αντιπροσωπεύουν τα δάση, οι υδροβιότοποι, η άγρια
ζωή και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα. Για την προστασία της φύσης το κυνήγι είναι μέρος της
λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.
Για τις τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου αλλά και για πολλούς Έλληνες το κυνήγι δεν είναι μόνο
μέρος της κουλτούρας τους, αλλά και τρόπος για να έρχονται πιο κοντά μεταξύ τους, να
δυναμώσουν φιλίες, και ταυτόχρονα να ενισχύσουν και τη σχέση τους με τη φύση. Το βιώνουν
γνήσια και αυθεντικά, χωρίς ιδεολογικούς πειθαναγκασμούς. Κάθε απόπειρα λοιπόν να χαράξει
κανείς πολιτική για την ύπαιθρο χωρίς να λάβει υπόψη τις ανάγκες και τη θέληση των ανθρώπων
που ζουν εκεί, τις συνήθειες τους, την παράδοση και κουλτούρα τους είναι καταδικασμένη να
αποτύχει.
Η λειτουργία της Θηροφυλακής, των κυνηγετικών οργανώσεων, με σημαντικότατο έργο στην
πρόληψη και την καταστολή της λαθροθηρίας και όχι μόνο, καθώς και άλλες δραστηριότητες ή
δράσεις που αναπτύσσουν, αποτελούν στοιχεία του συλλογικού αισθήματος ευθύνης που
διατηρούν έναντι της φύσης και της άγριας ζωής. Η Πολιτεία, τα κόμματα και κάθε μορφή
συλλογικότητας του δημόσιου βίου, οφείλει να αξιοποιήσει αυτή τη στενή σχέση ανθρώπου φύσης.
Στο πλαίσιο του “Εθνικού Διαλόγου” για το κυνήγι - που ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - η άποψη της Νέας Δημοκρατίας
είναι ξεκάθαρη: Ξεκίνησε ένας διάλογος χωρίς πλαίσιο, μόνο και μόνο για να ικανοποιηθεί το
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δογματικό και ιδεοληπτικό κομματικό ακροατήριο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες στο χώρο του κυνηγιού και οι επιθυμίες των
ανθρώπων με άμεση εμπλοκή. Αποτελεί άλλη μια προσπάθεια θεατρινισμού, χωρίς στόχους, χωρίς
πρόγραμμα και χωρίς μέθοδο. Δυστυχώς αυτή η Κυβέρνηση συνεχίζει να επαναλαμβάνει με τον
ίδιο τρόπο τα λάθη του τελευταίου χρόνου διακυβέρνησής της, χωρίς να μαθαίνει από αυτά και
χωρίς να αλλάζει την τακτική της.
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