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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η  

 

Θέκα: Δεύηεξε απνηπρεκέλε ζπλάληεζε ζηα πιαίζηα «Εζληθνύ 

Δηαιόγνπ» γηα ην θπλήγη ζηηο 30-3
νπ

-2016 

 

 

ηηο 30-3
νπ

-2016 πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεύηεξε ζπλάληεζε ζηα 

πιαίζηα ηνπ αλαθεξόκελνπ «Δζληθνύ Γηαιόγνπ» γηα ην θπλήγη, ν νπνίνο 

δηεμάγεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο.  

Καηά ηε δεύηεξε ζπλάληεζε, ήηαλ ζαθήο θαη έγηλε αληηιεπηή γηα 

άιιε κία θνξά από όινπο ηνπο παξεπξηζθόκελνπο θνξείο ε άξλεζε, ε 

αληθαλόηεηα, θαη ε ππεθθπγή ηνπ Τπνπξγείνπ λα πξνζδηνξίζεη 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο.  

Δπηπξόζζεηα, ε επίκνλε άξλεζε λα θαζνξηζζεί ε ζύλζεζε θαη ν 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ ξόινπ ηεο ζρεδηαδόκελεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, 

επηβεβαηώλνπλ κε ηνλ πεηζηηθόηεξν ηξόπν, όηη ν δηάινγνο είλαη 

πξνζρεκαηηθόο, θαη ήδε έρνπλ παξζεί θαηαζηξνθηθέο απνθάζεηο ζε 

βάξνο ηνπ θπλεγηνύ, ησλ Κπλεγεηηθώλ Οξγαλώζεσλ θαη ηεο 

Θεξνθπιαθήο. 

Δπηπιένλ, ην ήδε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ 

δηαιόγνπ, πνπ έζεζε ζηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ν ίδηνο ν Αλαπιεξσηήο 

Τπνπξγόο, επηρεηξείηαη εθ ησλ πζηέξσλ λα ζπξξηθλσζεί αθόκε 

πεξηζζόηεξν, εμαληιώληαο ηνπο επόκελνπο  3 άμνλεο πξνο ζπδήηεζε 

ζε κία θαη κνλαδηθή ζπλάληεζε πνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηηο 20 

Απξηιίνπ !!! 



Η πξνρεηξόηεηα κάιηζηα ηεο δηνξγάλσζεο, ε αδπλακία ηνπ 

ζπληνληζηή λα απαληήζεη ζε ζεκαληηθέο εξσηήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ, 

επεηδή πξνθαλώο δελ έρεη ιάβεη θακία θαηεύζπλζε από ηνλ Τπνπξγό, θαη 

ε παληειήο έιιεηςε θαηαγξαθήο πξαθηηθώλ ή απνκαγλεηνθώλεζεο 

ησλ ηνπνζεηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, πξνδηθάδεη ην 

γεγνλόο όηη πξόθεηηαη γηα έλα δηάινγν θνξντδίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνύλ νη ήδε εηιεκκέλεο θαηαζηξνθηθέο γηα ην θπλήγη 

απνθάζεηο!  

Άιισζηε, ην αληηθπλεγεηηθό θπβεξλεηηθό πξόγξακκα θαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ, αιιά θαη ηνπ θόκκαηνο ησλ Οηθνιόγσλ 

Πξάζηλσλ, από ην νπνίν πξνέξρεηαη ν θ. Σζηξώλεο, ζπλεγνξνύλ απόιπηα 

πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

Κξαπγαιένο ήηαλ επίζεο, κε επζύλε ηνπ Τπνπξγείνπ, ν πιήξεο 

απνθιεηζκόο από ηε δηαδηθαζία εθπξνζώπσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο θαη 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαηαζηξαηεγώληαο ηελ ζπλζήθε ηνπ Aarhus, 

πνπ έρεη ζπλππνγξάςεη ε ρώξα καο, κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη πξνο 

ελίζρπζε ηεο εγθπξόηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε 

ζπκκεηνρή όισλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ ρξεζηώλ ζε αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίεο, θαη ζε εύινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ απηνδηνίθεζε Α΄ 

θαη Β΄ βαζκνύ άιισζηε, είλαη θαη ε άκεζα ελδηαθεξόκελε γηα ηα 

πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε ηεο θπλεγεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο. 

Αληίζεηα, ζηνλ Δζληθό Γηάινγν, ζπκκεηέρνπλ παλεγπξηθά Μ.Κ.Ο., 

κεδακηλήο εθπξνζώπεζεο, κε πιήξε άγλνηα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο γηα ην 

θπλήγη, νη νπνίεο θάησ από ηε γλσζηή ηδενιεςία ελόο αληηθπλεγεηηθνύ 

κέλνπο  πνπ ηηο δηέπεη, δηαηύπσζαλ απόςεηο πιήξσο αηεθκεξίσηεο θαη 

θξαπγαιέα ιαλζαζκέλεο. Οη ηνπνζεηήζεηο ηνπο δείρλνπλ άγλνηα ζε 

βαζηθά δεηήκαηα πνπ δηέπνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη 

λνκνινγία ηεο Δπξώπεο θαη ηεο ρώξαο καο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 



αζθείηαη ε θπλεγεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ Διιάδα. Μόλν γέιηα κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη π.ρ. ε απαίηεζή ηνπο λα γίλεη πεληαεηνύο ηζρύνο ε 

Ρπζκηζηηθή Απόθαζε γηα ηε ζήξα, ηε ζηηγκή πνπ ην Αλώηαην 

Δηθαζηήξην ηεο ρώξαο, ην πκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο, έθξηλε όηη ε 

Ρπζκηζηηθή Απόθαζε επηβάιιεηαη λα είλαη εηήζηα, ώζηε λα 

πξνζαξκόδεηαη ζηα πην πξόζθαηα βηνινγηθά θαη νηθνινγηθά δεδνκέλα 

ησλ εηδώλ. 

Άξπαμαλ ηελ επθαηξία ιόγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ αληηθπλεγνύ 

Τπνπξγνύ θ. Σζηξώλε γηα λα δεζκεύζνπλ θαηαζηξνθηθά ην κέιινλ ηνπ 

θπλεγηνύ. 

Ο Δζληθόο Γηάινγνο γηα ην θπλήγη, όπσο ηειηθά εμειίζζεηαη επί 

ηεο νπζίαο, αληί λα δηεμάγεηαη από κεδεληθή βάζε, όπσο εμήγγεηιε ν 

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο, γίλεηαη ζε κεδεληζηηθή βάζε κε ηηο 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη απηή ε πξνζρεκαηηθή δηαδηθαζία 

γηα ην θπλήγη. 

Δκείο όκσο, ζα ζπλερίζνπκε λα παξνπζηάδνπκε ηα επηζηεκνληθά 

θαη ηερληθά καο επηρεηξήκαηα, σο ππεύζπλνη εθπξόζσπνη ησλ 200.000 

θπλεγώλ, δειαδή σο εθπξόζσπνη ελόο ηεξάζηηνπ ηκήκαηνο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, όπνπ ρηππάεη ε θαξδηά ηεο ππαίζξνπ θαη ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 
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