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Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Με το ίδιο αίσθημα ευθύνης που πάντα χαρακτήριζε τις δράσεις και τη
δημόσια συμπεριφορά της, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας –
Θράκης, όπως και όλες οι αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες με την
Πολιτεία κυνηγετικές οργανώσεις, στέκεται αλληλέγγυα σε όλες τις
προσπάθειες του Κράτους για μια ασφαλή και υγιή χώρα, για μια ασφαλή
επιστροφή στην κανονικότητα της ζωής όλων μας.
Τονίζουμε ότι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του κράτους, όπως
εκφράζονται από τον Δασικό Κώδικα (Ν.Δ. 86/69, άρθρο 251 παρ. 1),
«…η θήρα επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα καθ’ όλην την
Επικράτειαν…».
Η αναγνώριση της θήρας ως «αθλήματος», εντάσσει αυτομάτως το
κυνήγι και τους κυνηγούς σε εκείνη την κατηγορία πολιτών που έχουν
τη δυνατότητα ατομικής άσκησης σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους, με
την προϋπόθεση, φυσικά, αποστολής του σχετικού SMS, που
προβλέπεται για τους αθλούμενους πολίτες όλων των κατηγοριών.
Θυμίζουμε, μάλιστα, ότι, κι εσείς ο ίδιος στο πρόσφατο διάγγελμα σας,
κάνατε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη «ελαστικότητας» ως προς την
υπαίθρια άσκηση στο βουνό και στην ύπαιθρο. Τη σημασία της
διατήρησης της επαφής με την ύπαιθρο επισημαίνουν και ειδικοί
επιστήμονες.
Θεωρώντας ως δεδομένο ότι το κυνήγι από τη φύση του ασκείται

αποκλειστικά στην ύπαιθρο, και αποτελεί την πιο «μοναχική» από
όλες τις γνωστές αθλητικές δραστηριότητες, θεωρούμε ότι κάθε άλλη
ανάγνωση πέρα από αυτή είναι λανθασμένη.
Η θέση μας είναι σαφής έναντι όλων: οι κυνηγοί να μπορούν να ασκούν
στην ύπαιθρο τη δραστηριότητά τους, τηρώντας φυσικά σχολαστικά
κάθε πρωτόκολλο μέτρων ασφαλείας, κατά τη μετακίνησή τους προς
τους τόπους άσκησης θήρας. Άλλωστε, ο έλεγχος σκοπιμότητας
μετακίνησης των πολιτών που ασκούν θήρα, είναι πολύ εύκολο να
διαπιστώνεται από τις αστυνομικές Αρχές: το κυνήγι ασκείται
αποκλειστικά και μόνο από πολίτες που διαθέτουν άδεια θήρας, η
οποία είναι δημόσιο έγγραφο και εύκολο να επιδειχθεί σε κάθε έλεγχο.
Σε κάθε περίπτωση, ρητή είναι η υποχρέωση των κυνηγών να
αποστέλλουν εγκαίρως το απαραίτητο S.M.S, να τηρούν όλους τους
κανόνες προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και να περιορίζουν τη
δραστηριότητα τους εντός των ορίων του νομού κατοικίας τους. Και δεν
θα αποτελεί “δήθεν αφορμή”, όπως συμβαίνει με τα εκατομμύρια των
νεοεμφανιζόμενων καθημερινών αθλητών στα αστικά κέντρα, αλλά μια
συγκεκριμένη μετακίνηση σε μέρη χωρίς συνωστισμό και με κανόνες
ασφαλείας.
Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι Ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπουν την
άσκηση της θήρας, με κάποιες διαφοροποιήσεις σχετικά με τη
διαδικασία. Ολική απαγόρευση όμως δεν ισχύει πουθενά στην
Ευρώπη, ακόμα και σε αυτές με πολύ χειρότερα επιδημιολογικά
στοιχεία,. Στις περισσότερες ασκείται ελεύθερα κανονικά.. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι επιτρέπεται το κυνήγι στην Αυστρία, Βουλγαρία, Βέλγιο
(Φλάνδρα και Βαλλωνία: μέχρι 4 άτομα), Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία,
Φινλανδία, Γαλλία (μεγάλο τριχωτό για λόγους διαχείρισης), Γερμανία,
Ισλανδία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία,
Λουξεμβούργο, Ολλανδία (μέχρι 2 άτομα ή 1 οικογένεια), Ιρλανδία
(επιτρέπεται για έλεγχο επιβλαβών), Μεγάλη Βρετανία (με άτομα από 2
νοικοκυριά), Πορτογαλία (σε όσες επαρχίες υπάρχουν περιορισμοί
επιτρέπεται η θήρα αγριόχοιρου), κ.ά.
Πέραν των παραπάνω, είναι δεδομένο πως ενδεχόμενη απαγόρευση στις

μετακινήσεις για θήρα, θα οδηγήσει τον πληθυσμό του αγριόχοιρου σε
μεγάλη αύξηση, με σοβαρές συνέπειες στην αγροτική παραγωγή, στην
οδική ασφάλεια και στην εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των
χοίρων. Αντίστοιχα θα διακοπούν ενέργειες που καλύπτουν τις
υποχρεώσεις της χώρας για τη συλλογή δειγμάτων θήρας τόσο για την
αφρικανική πανώλη, όσο και για τη λύσσα της αλεπούς.
Αναγνωρίζουμε πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και πως η
άσκηση της θήρας είναι ίσως ένα από τα μικρότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η Κυβέρνησή σας αυτές τις μέρες.
Όμως πρέπει να δείτε το θέμα στην πραγματική του διάσταση και αυτή
είναι πως η θήρα είναι μια υπαίθρια δραστηριότητα, που ασκείται
μοναχικά και μακριά από κάθε μορφής συνωστισμό, και η μετακίνηση
αποδεικνύεται με το δημόσιο έγγραφο της άδειας θήρας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για τη θετική διευθέτηση του
ζητήματος.
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