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Λανθασμένη η απαγόρευση του κυνηγιού λόγω Covid19
Με έκπληξη και δικαιολογημένη ανησυχία και οργή, ακούσαμε από τον αρμόδιο Υφυπουργό της
Πολιτικής Προστασίας την προφορική εντολή περί απαγόρευσης του κυνηγιού, για λόγους
προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
Το κυνήγι ως δραστηριότητα ασκείται νόμιμα στη χώρα μας με την έκδοση άδειας θήρας για κάθε
κυνηγό και διέπεται από αυστηρό πλαίσιο ελέγχου που θέσπισε η Πολιτεία. Στη πρώτη φράση του
σχετικού νόμου, άρθρο 251, παράγραφος 1, Ν.Δ. 86/1969, διαβάζουμε ότι «Η θήρα επιτρέπεται
να ασκείται ως άθλημα καθ΄όλην την Επικράτειαν…» (1)
Επισημαίνουμε κατ’ αρχάς ότι για την έναρξη και λήξη της περιόδου θήρας, καθώς και για τη
λήψη χρονικών και τοπικών απαγορευτικών μέτρων και περιορισμών, για οποιαδήποτε έκτακτο
λόγο και αιτία (χιονοπτώσεις, πυρκαγιές κλπ), απαιτείται απόφαση του αρμόδιου για τη θήρα
Υπουργού, αλλά και επιμέρους αποφάσεις των Διευθύνσεων της Δασικής Υπηρεσίας ανά
Περιφερειακή Ενότητα. (2) Η τήρηση των θεσμικών διαδικασιών, δεν είναι μια απλή τυπολατρική
διαδικασία αλλά είναι η ουσία της Δημοκρατίας και αυτή που διαχωρίζει τα κράτη της πολιτισμένης
Δύσης από τις υποανάπτυκτες χώρες. (3)
Εμείς οι κυνηγοί-μέλη του Ωρίωνα, αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα λήψης έκτακτων μέτρων
προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον ιό Covid-19. Ως κυνηγοί και μέλη της κοινωνίας,
αποδεχτήκαμε και πειθαρχούμε στη λήψη των αντίστοιχων μέτρων, όπως έγινε και την πρώτη
περίοδο της πανδημίας, την Άνοιξη. Αντιλαμβανόμαστε ότι για την ανάσχεση του κορωνοϊού
πρέπει να περιοριστούν οι συναθροίσεις των πολιτών, να αποφεύγονται οι κοντινές επαφές, να
σταματήσουν επαγγελματικές δραστηριότητες, να απαγορεύονται μετακινήσεις εκτός της
Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας κλπ. Όλα αυτά φαίνονται λογικά όταν εξυπηρετούν
τον σκοπό τους, που είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Αυτό που δεν μπορούμε όμως να αποδεχτούμε αδιαμαρτύρητα είναι ότι με πρόσχημα τον
κορωνοϊό, απαγορεύτηκε άσκοπα το κυνήγι σε όλη τη χώρα, ενώ η νομοθεσία επιτάσσει την
αντιμετώπιση του κυνηγιού ως αθλητική δραστηριότητα της υπαίθρου.
Ο περιορισμός των μετακινήσεων σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες έχει ένα σοβαρό λόγο
εφαρμογής και στο κυνήγι, όπως και στις υπόλοιπες αθλητικές δραστηριότητες που αναφέρονται
ονομαστικά ότι επιτρέπεται η μετακίνηση των πολιτών για εξάσκηση τους. (4)
Η αποδοχή των απαγορευτικών μέτρων από την κοινωνία, προϋποθέτει την κατανόησή τους από
τους πολίτες με βάση τη στοιχειώδη λογική και τον κοινό νου. Το μέτρο της ολικής απαγόρευσης
του κυνηγιού, ουδεμία σχέση έχει, τυπική ή ουσιαστική, με τα αναγκαία μέτρα προστασίας του
ανθρώπινου πληθυσμού από τον Covid-19.
Υπάρχει άραγε κάποια επίσημη γνωμάτευση των επιδημιολόγων, ότι η έξοδος των πολιτών στην
ύπαιθρο για κυνήγι εμπεριέχει κινδύνους διάδοσης του Covid-19, ενώ η αντίστοιχη έξοδος για
ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο, μηχανοκίνητα αθλήματα, γκολφ κλπ δεν εγκυμονεί
κινδύνους;
Μπορεί, ο αρμόδιος Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας να εξηγήσει στον δύσμοιρο πολίτηκυνηγό, τους λόγους των απαγορεύσεων που έχει υποστεί και τους λόγους των εξαιρέσεων
άλλων συμπολιτών του;

Τουλάχιστον, όταν αποφάσισαν την απαγόρευση του κυνηγιού οι αρμόδιοι Υπουργοί, φρόντισαν
να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους Υπουργούς που προσπαθούν να ελέγξουν τη διάδοση
της Αφρικανικής Πανώλης και της Λύσσας με την συνδρομή των κυνηγών; (5, 6)
Ο Ωρίωνας υπενθυμίζει ότι το κυνήγι είναι μια νόμιμη δραστηριότητα, θεωρείται ως αθλητική με
το νόμο που έχει θεσπίσει η πολιτεία και έπρεπε να ανήκει στις κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενες
αθλητικές δραστηριότητες των πολιτών, διότι ουδόλως επηρεάζει τη διάδοση του κορωνοϊού
Covid-19. Ουδεμία Ευρωπαϊκή χώρα εφάρμοσε ολική απαγόρευση του κυνηγιού λόγω Covid-19.
Περιοριστικά μέτρα και κανόνες για μετακινήσεις και συγχρωτισμό που αφορούν το σύνολο του
πληθυσμού, είναι προφανώς απαραίτητα και πρώτοι οι κυνηγοί τα εφαρμόζουν εκ των
πραγμάτων. Π.χ ένας επιβάτης ανά όχημα, τήρηση του ωραρίου απαγόρευσης κυκλοφορίας κλπ.
Για τον έλεγχο των κυνηγών (και μη κυνηγών) στην ύπαιθρο υπάρχει το οργανωμένο σώμα της
Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις κυνηγετικές
οργανώσεις.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στο διάγγελμά του για την αναγκαιότητα των περιοριστικών μέτρων,
μίλησε για ελαστικότητα στην αντιμετώπιση των πολιτών που θέλουν να ασκηθούν στην ύπαιθρο.
Ζητούμε από την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την καταφανώς λανθασμένη και πέρα από κάθε
μέτρο λογικής απόφασή της.
Το κυνήγι δεν εξασκείται στις πλατείες και στα πεζοδρόμια που συνωστίζονται οι πολίτες κατά
χιλιάδες για να «αθληθούν» πεζοπορώντας, αλλά είναι μια κατεξοχήν μοναχική δραστηριότητα
στις ερημιές της υπαίθρου και στα κατσάβραχα των βουνών.
Ζητούμε από την Πολιτεία να μη μας επιβάλει να εξασκούμε το «άθλημα» του περιπάτου, μαζί με
μερικές χιλιάδες ακόμη πολίτες, στα πεζοδρόμια, για να διαπιστώσει με τρόμο ότι αυτό είναι
επικίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία, αλλά να μας αφήσει να βγούμε μόνοι μας, με το σκυλί και το
όπλο μας στο βουνό. Για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
Για τον Ωρίωνα,
Με εκτίμηση,
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Θωμάς Μπατσέλας

Νίκος Παπαϊωάννου
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Δασικός Κώδικας (Ν.Δ. 86/1969)
http://www.geotee-anmak.gr/img/nomoi/nd86_1969.pdf
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021. (ΦΕΚ:3053/Β/2020)
http://www.ksellas.gr/images/pdf/2020/rythm_2020_2021.pdf
Σ.Φάμελλος: «Η προφορική ανακοίνωση απαγόρευσης της θήρας οφείλει να
συνοδεύεται με θεσμική ρύθμιση»
https://dasarxeio.com/2020/11/07/88334/
Οι περιορισμοί που προβλέπονται για τον αθλητισμό, στα ενισχυμένα μέτρα για την
προστασία της δημόσιας υγείας
https://www.gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/3162-2020-11-02-15-14-29

5.

6.

https://gga.gov.gr/images/athlitsmos_lockdown_07_11_2020_.pdf
https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_09_11_2020.pdf
Αφρικανική Πανώλη των χοίρων: Η συμβολή των κυνηγών είναι καθοριστικής σημασίας
για την πρόληψη/αντιμετώπιση του νοσήματος.
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/XOIROI/poster-afr-panoli-xoironkinigoi.pdf
Με το κυνήγι «ξορκίζει» την αφρικανική πανώλη των χοίρων ο Χατζηδάκης
https://www.agro24.gr/agrotika/proionta/ktinotrofia/hoirotrofia/me-kynigi-xorkizeitin-afrikaniki-panoli-ton-hoiron-o
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