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Για τον Συντονιστή του Εθνικού Διαλόγου για το κυνήγι - Δημήτριο Ντινόκα

Αναφερόμενοι στην δεύτερη επιστολή σας σχετικά με τον εθνικό διάλογο για το
κυνήγι, σας κοινοποιούμε τις θέσεις μας ως ακολούθως:
ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ
1) Ερώτημα:
Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται ο σκοπός των συνδρομών για τις Κ.Ο. που
προέρχονται από την έκδοση αδειών θήρας: Αν όχι, ποιες εναλλακτικές προτάσεις
για την αποδοτικότερη διαχείριση των εσόδων από το κυνήγι προτείνετε;
Πιστεύουμε ότι σαφώς εκπληρώνεται ο σκοπός των συνδρομών, καθώς μέσω
αυτών πραγματοποιούνται σημαντικές δράσεις σχετικές με την αειφορία του
κυνηγίου. Θηροφύλαξη, εμπλουτισμοί και βελτίωση βιοτόπων είναι μερικά
παραδείγματα.
Εναλλακτικώς θα προτείναμε την περαιτέρω αύξηση της δαπάνης σχετικά με την
εκπαίδευση νέων κυνηγών και της επιμόρφωσης των σημερινών. Αυτό θα
μπορούσε να γίνει είτε με μια αύξηση της συνδρομής κατά πχ. 5€ ή από μια μικρή
μείωση του φιλοθηραματικού προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση μια τέτοια ιδέα
θα πρέπει να μελετηθεί, να συνταχθεί και να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από
τις κυνηγετικές οργανώσεις καθώς είναι μόνες που γνωρίζουν και διαθέτουν το
κατάλληλο προσωπικό για ν‘ ανταπεξέλθουν σε αυτό το έργο. Φυσικά οι
επαγγελματίες του χώρου είναι πρόθυμοι να συμβάλουν διαθέτοντας την γνώση
και την εμπειρία τους.
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2) Ερώτημα:
Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται ο σκοπός των τελών για τη θήρα: Αν όχι, ποιες
εναλλακτικές προτάσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση των εσόδων από το
κυνήγι προτείνετε;
Θεωρούμε ότι οι κυνηγοί είναι η μόνη ομάδα εξωτερικής δραστηριότητας που
ανταποδίδει εμπράκτως αυτό που η φύση τους προσφέρει. Ακόμα πιο αποδοτική
διαχείριση θα μπορούσε να γίνει με επένδυση στην περαιτέρω εκπαίδευση τους με
σκοπό να αυξηθεί η συνειδητοποίησή τους σχετικά με την σπουδαιότητα της
παρουσίας τους στη φύση. Ο κυνηγός ζει από το δάσος και πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως σύμμαχός του. Κάθε απόπειρα απαξίωσης και κατάργησης των
κυνηγετικών οργανώσεων αποξενώνει τον κυνηγό από κάθε αρχή συλλογικότητας,
ενημέρωσης και δρα ενάντια σε κάθε ομαδικό πνεύμα . Ο ατομισμός υποβαθμίζει
κάθε κοινωνία.
ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ
Ερωτήματα:
3) Θεωρείτε ότι η θηροφύλαξη πρέπει αν είναι καθήκον αποκλειστικά των
κρατικών οργάνων; Αιτιολογείστε.
Η Θηροφύλαξη είναι καθήκον κάθε κυνηγού που θέλει να διαφυλάξει την φύση. Τα
κρατικά όργανα, - κατά τεκμήριο – υπολείπονται πάρα πολύ έναντι της
αποτελεσματικότητας της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής και οι κυνηγοί έχουν κάθε
δικαίωμα και πάρα πολλούς λόγους να την επιθυμούν.
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4) Θεωρείτε ότι η θηροφύλαξη είναι επαρκής όπως ασκείται σήμερα σε σχέση με
το προστατευτέο αντικείμενο και την περιοχή φύλαξης; Αιτιολογείστε.
Η Ομοσπονδιακή θηροφυλακή επιτελεί σημαντικό έργο καθώς αναπληρώνει το
κενό που προέρχεται από την ανυπαρξία των κρατικών θεσμών στο θέμα της
φύλαξης των δασών. Πάντα θα υπάρχει χώρος για ακόμη πιο έντονη και
αποτελεσματική φύλαξη, ωστόσο κάτι τέτοιο εξαρτάται από την χρηματοδότηση
των κυνηγετικών οργανώσεών μέσω της άδειας θήρας. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα
πόσο σημαντική είναι η Κυνηγετική δομή των οργανώσεων.

5)Τι προτείνετε για την αποτελεσματικώτερη προστασία της άγριας πανίδας;
Να εξακολουθήσει να κάνει το έργο της η Ομοσπονδιακή θηροφυλακή και αν είναι
δυνατόν αν χρηματοδοτηθεί μερικώς από το κράτος. Περισσότερη και καλύτερη
εκπαίδευση των νέων κυνηγών θα δρούσε ως μελλοντική παρακαταθήκη για τη
φύση και το ίδιο το κυνήγι.

Για την ΠΕΒΕΚΕ
Το Δ.Σ.
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