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ΘΕΜΑ : ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΡΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

 Αγαπητέ κ. Υπουργέ, 
 
 Οι πρόσφατες αποφάσεις για τον περιορισμό της διάδοσης του Covid 19, 
απαγόρευσαν την θηρευτική και αλιευτική δραστηριότητα.  
 
Μας προξένησε εντύπωση το γεγονός αυτό, καθώς η θηρευτική δραστηριότητα έχει 
ποικίλες και ευεργετικές συνέπειες στους θηρευτές αλλά και στα οικοσυστήματα.  
 
Πρόκειται περί αθλήματος εντός του φυσικού περιβάλλοντος (σύμφωνα με τους 
ισχύοντες νόμους του κράτους, όπως εκφράζονται από τον Δασικό Κώδικα Ν.Δ. 
86/1969, άρθρο 251 παρ. 1. «Η θήρα επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα, καθ’ όλη την 
Επικράτεια, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα») το οποίο συνδυάζει την 
σωματική άσκηση με την πνευματική επεξεργασία. Προσφέρει υγεία, ευεξία και 
ψυχική ηρεμία στον κυνηγό. Όλα αυτά συμβάλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος προστατεύοντας από τις εποχιακές λοιμώξεις.  
 
Όσον αφορά τα οικοσυστήματα, το κυνήγι προσφέρει ισορροπία στον πληθυσμό 
επιτρέποντας την ανάπτυξη πολλών οργανισμών, και συμβάλλοντας στην 
βιοποικιλότητα. Προστατεύει οργανισμούς που έχουν αντιμικροβιακή δράση με 
σημαντική συμβολή στην μη-ανάπτυξη μικροοργανισμών. 
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Πρόκειται για δραστηριότητα η οποία όχι μόνον δεν επηρεάζει τις υγειονομικές 
συνθήκες, αλλά αντιθέτως είναι ευεργετική για όλους. Δεν μας είναι κατανοητή η 
διάκριση έναντι των κυνηγών. Αποτελεί άσκηση αθλητικής δραστηριότητας με όλες τις 
προδιαγραφές και συνέπειες αυτού.  
 
Η άρση των περιορισμών πρέπει να είναι για όλη την Ελληνική επικράτεια, τυχόν 
διακρίσεις είναι χωρίς νόημα και μη-κατανοητές. Η θηρευτική δραστηριότητα έχει 
συγκεκριμένους κανόνες και αδειοδοτήσεις από τις επίσημες αρχές του Κράτους. 
Αδυνατούμε να καταλάβουμε πως ένας αθλητής Στίβου ή τοξοβολίας μπορεί να 
ασκήσει τις αθλητικές του συνήθειες σε όλη την Επικράτεια και σε όλα τα αγωνίσματα, 
ενώ για τους κυνηγούς μπαίνουν απαγορεύσεις και κριτήρια.  
 
Θέλουμε να επανέλθουμε στον φυσικό μας χώρο με όλες τις απαραίτητες 
προφυλάξεις. Να σημειώσουμε ότι το κυνήγι είναι μοναχικό άθλημα με ελάχιστες και 
από απόσταση επαφές με άλλους ανθρώπους.  
 
Ελπίζουμε η κυβέρνηση να άρει τις απαγορεύσεις που αφορούν την θηρευτική 
δραστηριότητα. Όπως σταμάτησαν από την Γ. Γ. Α., οι περιορισμοί στις δράσεις του 
Στίβου, της Τοξοβολίας ανοικτού χώρου, του περιπάτου, της ποδηλασίας και πολλών 
άλλων αθλημάτων ανοικτού χώρου. Δεν κατανοούμε τις διακρίσεις έναντι των 
κυνηγών, οι οποίοι συμμετέχουν στην Πολιτική Προστασία εθελοντικά και είναι πάντα 
έτοιμοι να συνδράμουν τις επίσημες αρχές με την εμπειρία τους.  
 
Επιζητούμε την δίκαιη αποκατάσταση, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις 
εθελοντικές υπηρεσίες με ανιδιοτέλεια και τεράστιο προσωπικό κόστος.  
 
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και σας ευχόμαστε δύναμη και υγεία.  
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 


