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Πεπίλητη
Οι Έλληνες κσνηγοί ειζήλθαν ζηον 21ο αιώνα με λιγόηεροσς κσνηγοηόποσς και
θηράμαηα. Αιηίες είναι η σπερεκμεηάλλεσζη ηων θσζικών πόρων, η σθαρπαγή ηων
τρημάηων ηων κσνηγών και η ηραγελαθική διατείριζη ηης θήρας. Σηο άρθρο ασηό
επιτειρείηαι μια προζέγγιζη ηων αιηιών ηης κσνηγεηικής θηώτειας, διανθιζμένη με
αναθορές και ζηοιτεία από ηον κσνηγεηικό και δαζολογικό ηύπο ηοσ περαζμένοσ αιώνα.
Η πνηόηεηα δσήο ηνπ Έιιελα βειηηώζεθε – πεξηζζόηεξν όζνλ αθνξά ηα
πξνζσπηθά αγαζά – δηόηη γηα ηα θνηλά αγαζά δελ δηαπηζηώλεηαη αλάινγε πξόνδνο.
Όρη επεηδή είλαη ιηγόηεξν ζεκαληηθά, αιιά γηαηί σο θνηλά δέρνληαη ιηγόηεξε
θξνληίδα. Ο θαλόλαο απηόο ηζρύεη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζήξαο.
Έλα ηαμίδη ζηνλ ρξόλν κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ησλ θπλεγεηηθώλ πξνζσπηθώλ
αγαζώλ ζα δείμεη όηη ν πξνπάππνπο Έιιελαο θπλεγόο θξαηνύζε έλα εκπξνζζνγεκέο,
ελώ ην δηζέγγνλν θξαηά ην αιιειεπίζεην ή ηελ θαξακπίλα. Ο ζθύινο ηνπ πξνπάππνπ
δελ ήηαλ επηιεθηηθήο εθηξνθήο, νύηε έηξσγε εηδηθή ηξνθή πςειήο ελέξγεηαο γηα λα
έρεη δύλακε ζην βνπλό. Δπίζεο, ηα πόδηα ή ην «ηεηξαθίλεην» ηνπ πξνπάππνπ δελ ηνπ
επέηξεπαλ λα έρεη πνιιέο επηινγέο θπλεγνηόπνπ, αληίζεηα, ην δηζέγγνλν κε ην 4×4
πνιιώλ αιόγσλ, θηάλεη ζε όπνηα άθξε ηεο ειιεληθήο γεο ζέιεη (αθόκα θαη αλ απηή
επεθηάζεθε). Παξά ηηο ζεκαληηθέο απηέο βειηηώζεηο ή δηεπθνιύλζεηο, πνιινί
ζύγρξνλνη θπλεγνί ζα πξνηηκνύζαλ λα βξίζθνληαη ζηελ επνρή ηνπ πξνπάππνπ ηνπο.
Γηαηί άξαγε;
Γηόηη όζνλ αθνξά ην θνηλό αγαζό ηεο ζήξαο, δειαδή ην ζήξακα θαη ηνλ
θπλεγόηνπν δελ δηαπηζηώλεηαη βειηίσζε, νύηε θαλ ζηαζεξόηεηα. Τνπλαληίνλ
κάιηζηα, παππνύο, παηέξαο θαη εγγνλόο ππνζηεξίδνπλ όηη δελ ζα γλσξίζεη ν απόγνλνο
αλάινγεο θπλεγεηηθέο εκπεηξίεο, θαη αο θνπβαιάεη κε ην ζύγρξνλν «θάξν» ηνπ – έλα
θάξν καξαθέηηα.
Μεξηθά από απηά ηα δηζέγγνλα είδαλ θαη απόεηδαλ θαη κέζσ ηεο κεζόδνπ ησλ
πξνζσπηθώλ αγαζώλ βξήθαλ ιύζε – ην θπλήγη ζην εμσηεξηθό. Ο θπλεγεηηθόο ηύπνο
ζπρλά θηινμελεί άξζξα απηώλ ησλ δηζέγγνλσλ γηα ην θπλήγη θαη ηε δηαρείξηζή ηνπ
ζην εμσηεξηθό. Οη αξζξνγξάθνη πεξηγξάθνπλ κε ζαπκαζκό ηνλ πινύην ηεο
ζεξακαηνπαλίδαο θαη ηελ πςειή πνηόηεηα ζήξαο ζηηο ρώξεο πνπ επηζθέθζεθαλ.
Όζνλ αθνξά ηα δηζέγγνλα-αλαγλώζηεο, απηά αηζζάλνληαη όηη κεηνλεθηνύλ από ηε
ζηηγκή πνπ γελλήζεθαλ Έιιελεο. Γηαπηζηώλνπλ όηη ηα θπλεγνηόπηα ηνπο είλαη
αζπγθξίησο θησρόηεξα ζε ζρέζε κε ηα θπλεγνηόπηα ηνπ εμσηεξηθνύ θαη όηη έρνπλ
αλαδείμεη ζε πξσηαζιήηξηα ησλ ζεξακάησλ ηελ ηζίρια (όπνπ νη πξνπαππνύδεο θαη
παππνύδεο ηνπο δελ θαηαδέρνληαλ λα ληνπθεθίζνπλ). Πνηεο είλαη όκσο νη αηηίεο πνπ
θαηάληεζαλ ηνπο Έιιελεο θπλεγνύο… κεηνλεθηηθνύο; Μηα πεξηιεπηηθή πξνζέγγηζε
ησλ θπξηνηέξσλ εμ’ απηώλ επηρεηξείηαη ζηε ζπλέρεηα.

1. Η σπόνια εκμεηάλλεςζη και η ςπεπεκμεηάλλεςζη ηυν θςζικών πόπυν
Η (ππεξ)εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ρηιηεηίεο πξηλ
μεθηλήζεη ζηελ Ακεξηθή θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ. Αξραίνη Έιιελεο
ζπγγξαθείο, όπσο ν Όκεξνο, ν Πιάησλ θ.α., βεβαηώλνπλ όηη ππήξραλ δάζε ηα νπνία
θάιππηαλ όιν ην ρώξν ηεο παηξίδαο καο από ηελ ππαιπηθή δώλε κέρξη ηε ζάιαζζα. Η
πξννδεπηηθή αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ πνιιαπιαζίαζε ηηο αλάγθεο ζε θαιιηεξγήζηκε
γε θαη ζε μύιν κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζώλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ
εδαθώλ. Από ηνλ 4ν θαη 5ν αηώλα π.Φ. αθόκε ν Υκεηηόο θαη ε Πάξλεζα είραλ
απνςηισζεί θαη είρε απνθαιπθζεί, θαηά ηνλ Πιάησλα, ην ππνθείκελν πέηξσκά ηνπο
ζαλ «λνζήζαληνο ζώκαηνο νζηά».
Η ππνβάζκηζε ησλ εδαθώλ θαη ηεο βιάζηεζεο ηεο Διιάδαο ζπλερίδεηαη κέρξη θαη
ζήκεξα. Η ππεξβόζθεζε από ηα αγξνηηθά δώα, νη ππξθαγηέο θαη νη ιαλζαζκέλεο
θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο απνηεινύλ ηηο θπξηόηεξεο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ θαη
πξνθαινύλ ηελ εξεκνπνίεζε ζην 1/3 πεξίπνπ ηεο έθηαζεο ηεο ρώξαο. Όζνλ αθνξά
ηνπο πγξνηόπνπο απηνί ππέζηεζαλ ηηο κεγαιύηεξεο θαηαζηξνθέο κόιηο ηνλ αηώλα πνπ
πέξαζε. Έρεη βξεζεί, όηη ζηε βόξεηα Διιάδα απνμεξάλζεθε ην 60% ηνπ ζπλνιηθνύ
εκβαδνύ ησλ πγξνηόπσλ.
Οη παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ είραλ επηπηώζεηο γηα ηελ θαηνηθία
(ελδηαίηεκα) ησλ ζεξακάησλ θαη θαηά επέθηαζε γηα ηνπο πιεζπζκνύο ηνπο. Άκεζε
επίζεο ήηαλ ε επίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηελ ππεξζήξεπζε θαη ηε ιαζξνζήξα.
Πνιιέο αλαθνξέο ππνζηεξίδνπλ θάηη ηέηνην γηα είδε όπσο ην ειάθη θαη ηνλ θνιρηθό
θαζηαλό. Η εμαθάληζε επίζεο ηνπ αγξηόρνηξνπ ζηελ Πεινπόλλεζν πηζαλνινγείηαη όηη
ζπλέβε θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821. Οη αγσληζηέο είραλ θαηαθιύζεη ηα βνπλά ηνπ
Μνξηά θαη ινγηθό είλαη λα ζηξέθνληαλ κε θάζε κέζν ζηε ζύιιεςε ησλ αγξηόρνηξσλ.
Σςμπέπαζμα: οι ππόγονοί μαρ άθηζαν «σπέη» ή διαθοπεηικά «αμαπηίαι
γονέυν παιδεύζοςζι ηέκνα». Δληνύηνηο, ν Γεξκαλόο ζεξακαηνιόγνο Φαλο Μπέλθε
ζηελ έθζεζή ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζήξαο ζηελ Διιάδα αλαθέξεη ην 1972:
«Οιόθιεξνο ν ειιεληθόο ρώξνο, ηνλ νπνίνλ επεζθέθζελ απνηειεί, αλαιόγσο ηνπ
είδνπο ηνπ ζεξάκαηνο, έλαλ θαιόλ έσο πνιύ θαιόλ θαη εηο σξηζκέλαο πεξηπηώζεηο
άξηζηνλ βηόηνπνλ». Κάλνληαο απνδεθηή ηελ άπνςε απηή, δηαπηζηώλεηαη όηη ε
ειιεληθή θύζε, παξά ηα ηξαπκαηά ηεο, κπνξεί λα ζξέςεη αθόκα ζεξάκαηα. Άιισζηε
ζε γεηηνληθά θξάηε, όπσο ε Ιηαιία θαη ε Ιζπαλία, όπνπ θαη εθεί άξρηζε ε
εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ από πνιύ λσξίο, έρεη επηηεπρζεί ε αύμεζε ησλ
πιεζπζκώλ θαη ε ζήξεπζε ηνπ ειαθηνύ θαη ηνπ δαξθαδηνύ αθόκα θαη ζε
μεξνζεξκηθέο πεξηνρέο κε ζακλνηόπηα θαη ειαηώλεο. Απνδεηθλύεηαη έηζη όηη πξέπεη λα
αλαδεηεζνύλ θαη αιινύ νη αηηίεο ηεο θπλεγεηηθήο θηώρεηαο.
2. Η ςθαππαγή ηυν σπημάηυν ηυν κςνηγών
Οη Ακεξηθαλνί πξόιαβαλ κέζα ζε ιίγνπο αηώλεο λα αθήζνπλ θαη απηνί «ρξέε»
(ππεξζήξεπζε βίζνλα θαη πδξνβίσλ, απνμεξάλζεηο πγξνηόπσλ). Οη θπλεγνί ησλ
ΗΠΑ δελ έκεηλαλ κε ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα. Οη παπηνθπλεγνί γηα παξάδεηγκα,
δεκηνύξγεζαλ ηε δξαζηήξηα νξγάλσζε Ducks Unlimited θαη από ην 1934 πιεξώλνπλ
έλα εηδηθό έλζεκν (Duck Stamp) απνθιεηζηηθά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδξνβίσλ.
Σηελ Διιάδα αληίζεηα, νη δηαηάμεηο πεξί ζήξαο ηνπ 1884 θαη ηνπ 1928 δελ είραλ
σο ζθνπό ηελ αλάπηπμε ηεο ζεξεπηηθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο αύμεζεο ησλ
πιεζπζκώλ ησλ ζεξακάησλ. Σθνπόο ηνπο κάιινλ ήηαλ ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε
ηνπ θπλεγνύ. Σηνπο θξαηηθνύο πξνϋπνινγηζκνύο θαη απνινγηζκνύο ε ζήξα
αλαθέξνληαλ κόλν ζηε ζηήιε ησλ εζόδσλ. Ο Φηι. Γεσξγαληάο γξάθεη ζηα

«Κπλεγεηηθά Νέα» ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1931: «Οη ηεηαγκέλνη λα ελαξκνλίδσζη πάληαο
ηνπο παξάγνληαο κηαο ρώξαο πξνο ην αιεζέο ζπκθέξνλ απηήο, ηνηαύηελ είρνλ
αληίιεςελ πεξί ηνπ νπζηώδνπο ηνύηνπ παξάγνληνο, ηνπ θπλεγίνπ. Γη’ απηνύο κίαλ
κόλνλ όςηλ ηνύην είρελ ελδηαθέξνπζαλ, ηελ άπνςηλ ηεο θνξνινγηθήο
εθκεηαιιεύζεσο, ρσξίο λα εμεηάδεηαη, όηη ζπλ ηε εθκεηαιιεύζεη ελππάξρεη θαη ε
ππνρξέσζηο θαη ην θαζήθνλ ηεο κεξίκλεο θαη πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
εθκεηαιιεύζεσο…». Η ίδξπζε βέβαηα εηδηθνύ ηακείνπ ζήξαο γηα θηινζεξακαηηθνύο
ζθνπνύο απνηειεί αίηεκα ησλ θπλεγώλ ην νπνίν θαηαγξάθεηαη από ην 1926 ζηα
ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξώηνπ ηνπηθνύ (βόξεηα Διιάδα) θπλεγεηηθνύ ζπλεδξίνπ ζηε
Θεζζαινλίθε.
Μηα ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζήξαο μεθίλεζε πνιιά ρξόληα
αξγόηεξα, ην 1969, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Κεθαιαίνπ Θήξαο θαη ηελ πξόζιεςε
ζεξνθπιάθσλ. Τν 1970 εηζπξάρζεθαλ από ην Υπνπξγείν Γεσξγίαο 55.335.801 δξρ.,
ηα δε έμνδα γηα ηε ζήξα ήηαλ 53.378.500 δξρ., δειαδή όζα πεξίπνπ εηζπξάρζεθαλ
από ηνπο θπλεγνύο θαηαβάιινληαλ πάιη ζηνπο ίδηνπο, ην ίδην έηνο κε θηινζεξακαηηθά
έξγα, όπσο άιισζηε όξηδε ην Ν.Γ. 86/69. Σπγθεθξηκέλα δαπαλήζεθαλ 14.155.000
δξρ. γηα ηε ζεξνθπιαθή, 18.486.000 δξρ. γηα ηε ζαλάησζε ησλ αξπάγσλ, 20.044.500
δξρ. γηα ηα εθηξνθεία ζεξακάησλ θαη 693.000 δξρ. γηα ινηπά έμνδα.
Μεηά από ιίγα έηε όκσο, ε ζπκθσλία απηή κεηαμύ θπλεγώλ θαη θξάηνπο
παξαβηάζηεθε. Από ην 1976 ππάξρνπλ δεκνζηεύκαηα ζηνλ θπλεγεηηθό ηύπν ζύκθσλα
κε ηα νπνία ηα ρξήκαηα ηνπ Κεθαιαίνπ Θήξαο δελ δηαηίζεληαη εμνινθιήξνπ γηα ηνλ
ζθνπό πνπ εηζπξάρζεθαλ, αιιά δηνρεηεύνληαη αιινύ. Τόηε ήηαλ δύζθνιεο επνρέο γηα
ηε ρώξα (ραξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ην 1976 ε ηόηε Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Βόξεηαο
Διιάδαο πξνζέθεξε ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά πνιεκηθνύ ζθάθνπο), νπόηε ίζσο λα
δηθαηνινγείηαη ζε έλα βαζκό ε ζηάζε απηή από ην θξάηνο. Τη έγηλε όκσο ηηο επόκελεο
δεθαεηίεο όπνπ επήιζε ηζνξξνπία;
Τν ζνιό ηνπίν ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ησλ θπλεγώλ ζπλέρηζε λα πθίζηαηαη
κέρξη πνπ ην θξάηνο λνκηκνπνίεζε ηελ απζαηξεζία ηνπ! Σηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 265 ηνπ Ν.Γ. 86/69 αλαθέξεηαη: «Οη σο άλσ πόξνη δηαηίζεληαη πξνο
εθπιήξσζηλ θηινζεξακαηηθώλ ζθνπώλ θαη άζθεζηλ ηεο ζεξακαηηθήο πνιηηηθήο,
απαγοπεςομένηρ απολύηυρ ηεο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπνλ δηαζέζεσο ησλ πόξσλ
ηαύηεο δη’ εηέξνπο ζθνπνύο». Τν αλσηέξσ εδάθην ανηικαηαζηάθηκε ηο 1988
(ν.1790/1988) κε ην εδάθην: «Οη σο άλσ πόξνη δηαηίζεληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ
Κ.Τ.Γ.Κ. θαη Γαζώλ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπιήξσζε θηιαλζξσπηθώλ ζθνπώλ, ηελ
άζθεζε ηεο ζεξακαηηθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαπαλώλ, πξνζηαζίαο
από ππξθαγηέο».
Τν 1988 ίζσο λα κελ έγηλε αληηιεπηό όηη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 265 ηνπ
Ν.Γ. 86/69 επαλαιακβάλεηαη όηη: «Σθνπόο ηνπ Κεθαιαίνπ Θήξαο είλαη ε παξνρή ησλ
νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ πξνο δηαηήξεζηλ, δηαθύιαμηλ θαη αύμεζηλ ηνπ
ζεξακαηηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο δηα ηεο ιήςεσο ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ…».
Έπξεπε λα ζπκπιεξσζεί ινηπόλ, θαη ζςμπληπώθηκε ηο 1998 (ν. 2637/1998) κε:
«Σθνπόο ηνπ Κεθαιαίνπ Θήξαο είλαη ε παξνρή ησλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ πξνο
δηαηήξεζε, δηαθύιαμε θαη αύμεζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ ζεξακάησλ θαη ινηπώλ εηδώλ
ηεο άγξηαο παλίδαο θαηά πεξίπησζε δε θαη ηεο απηνθπνύο ρισξίδαο, θαζώο θαη ησλ
βηνηόπσλ, δηα ηεο ιήςεσο ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ…». Σηνλ απνινγηζκό ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ Γαζηθώλ Υπεξεζηώλ ηεο πεξηόδνπ 1987-2001 αλαθέξεηαη πσο
ηα έζνδα ηεο ζήξαο αλήξζαλ ζε 25.672.635.451 δξρ., ηα δε έμνδα αλήξζαλ ζε
12.441.244.000 δξρ. (Πίνακαρ). Πνπ πήγαλ άξαγε νη ππόινηπεο 13.231.391.451 δξρ.;

Τν 2003 δηαδξακαηίδεηαη κηα ηξαγηθή εμέιημε γηα ηελ ειιεληθή ζήξα. Σύμθυνα
με ηον Νόμο 3208/03 καηαπγείηαι ηο Κεθάλαιο Θήπαρ και ηα σπήμαηα ηυν
κςνηγών και η σπημαηοδόηηζη δπάζευν για ηη θήπα ενηάζζονηαι ζηον Ειδικό
Φοπέα Δαζών. Σηνλ Ν. 3208/03 αλαθέξεηαη πσο: «Οη πόξνη ηνπ Δηδηθνύ Φνξέα
Γαζώλ δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ
δαζικού θαη ζεξακαηηθνύ πινύηνπ και γενικόηεπα ηηρ άγπιαρ πανίδαρ και
αςηοθςούρ σλυπίδαρ, απαγνξεπκέλεο ηεο δηάζεζεο ησλ πόξσλ απηώλ γηα άιινπο
ζθνπνύο». Τα ρξήκαηα δειαδή ησλ θπλεγώλ κπνξνύλ λα δηνρεηεπηνύλ αθόκα θαη
ζηηο βηνκεραλίεο μύινπ! Μήπσο απηή ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ησλ
θπλεγώλ απνθάζηζαλ νη ζύλεδξνη ησλ ηξηώλ Παλειιήλησλ Κπλεγεηηθώλ Σπλεδξίσλ;
Πόηε άξαγε ηα νηθνλνκηθά ηεο ζήξαο δηαρεηξίζηεθαλ δηθηαηνξηθά θαη πόηε
δεκνθξαηηθά;
Σςμπέπαζμα: οι κςνηγοί ανέλαβαν, συπίρ να επυηηθούν, ηην αποπληπυμή
επιππόζθεηυν δαπανών. Δληνύηνηο, όζνλ αθνξά ηηο 12.441.244.000 δξρ. νη νπνίεο
δηαηέζεθαλ γηα ηε ζήξα ηελ πεξίνδν 1987-2001, απηέο θέξλνπλ ζην λνπ ηα ιόγηα ηνπ
ζηξαηεγνύ Μαθξπγηάλλε: «παξόιν πνπ ηξώλε όια ηα ζεξία από εκάο κέλεη θαη
καγηά». Πνπ επελδύζεθαλ όκσο ηα ρξήκαηα απηά; Κπξίσο ζηα εθηξνθεία θαη ηηο
Διεγρόκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο ή δηαθνξεηηθά ζηε δηαηξνθή ηεο… αιεπνύο θαη
ηνλ βαξβαξηθό ηξόπν θπλεγίνπ (αγγιηζηί «put and take»). Απνδεηθλύεηαη ινηπόλ όηη
πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ θαη αιινύ νη αηηίεο ηεο θπλεγεηηθήο θηώρεηαο.
Πίνακαρ. Δηζπξάμεηο από ηε ζήξα θαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο ζηνλ ηνκέα ηεο
ζεξακαηνπνλίαο θαη ηρζπνπνλίαο ηελ πεξίνδν 1987 – 2001. (Πεγή: Υπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ).
έηορ

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Σύνολο

Ειζππάξειρ (ηέλη αδειών θήπαρ
και ειζππάξειρ από ηιρ Ε.Κ.Π.)
Δπσ.
789.144.285
849.082.155
918.194.982
954.410.860
1.206.888.536
1.707.357.659
1.775.831.158
2.014.044.053
2.286.915.000
2.438.914.598
2.464.190.835
2.344.034.985
2.208.649.345
1.680.982.000
2.033.995.000
25.672.635.451

Δαπάνερ θηπαμαηοπονίαρ &
ισθςοπονίαρ γλςκέυν ςδάηυν
Δπσ.
391.346.000
499.703.000
632.159.000
638.216.000
756.803.000
843.701.000
1.062.837.000
1.336.881.000
1.419.852.000
1.305.484.000
1.459.607.000
386.741.000
437.672.000
432.927.000
837.315.000
12.441.244.000

Διαθοπά
Δπσ.
397.798.285
349.379.155
286.035.982
316.194.860
450.085.536
863.656.659
712.994.158
677.163.053
867.063.000
1.133.430.598
1.004.583.835
1.957.293.985
1.770.977.345
1.248.055.000
1.196.680.000
13.231.391.451

3. Η ηπαγελαθική διασείπιζη ηηρ θήπαρ
Γλσζηό είλαη πσο ην ρξήκα απνηειεί θηλεηήξην δύλακε, αιιά θαη ν ηξόπνο
δηαρείξηζήο ηνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία. Γηα ηνπο Έιιελεο θπλεγνύο ε ζήξα είλαη
ηξόπνο δσήο θαη γηα λα ηε βνεζήζνπλ δελ αξλνύληαη λα βάινπλ ην ρέξη βαζύηεξα
ζηελ ηζέπε. Απόδεημε ζε απηό απνηεινύλ ε ίδξπζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο
Θεξνθπιαθήο θαη ε ρξεκαηνδόηεζε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ γηα ηελ
αύμεζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ ζεξακάησλ. Αξθεηέο πξνζπάζεηεο όκσο, ζαλ πινίν

βπζίδνληαη μπιάξκελεο ζην πέιαγνο ηεο απεξηζθεςίαο. Έλα πέιαγνο πνπ ην θξνπξνύλ
ε Σθύιια ηνπ πξσηόγνλνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ κε ηε Φάξπβδε ηεο ιήζεο θαη ηεο
ακάζεηαο ή ρεηξόηεξα ηεο εκηκάζεηαο.
Ο δαζνιόγνο Β. Μπιαηζνύθαο έγξαςε ην 1960 ζην πεξηνδηθό Γαζηθά Φξνληθά:
«Η Ννκνζεζία πεξί Θήξαο πνπ ηζρύεη ζήκεξα, ρξνλνινγείηαη από ηελ πξνπνιεκηθή
επνρή θαη δελ θαιύπηεη ηηο ζεκεξηλέο αμηώζεηο πεξί ηνπ ηξόπνπ αζθήζεσο ηνπ
θπλεγίνπ». Μήπσο δελ ηζρύεη ην ίδην θαη κεηά από κηζό αηώλα; Γύν ραξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα είλαη:
Η ηξνρνπέδεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζεξακάησλ ζε ηνπηθό επίπεδν. Ο
Κπλεγεηηθόο Σύιινγνο Κνκνηελήο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο
ησλ θπλεγνηόπσλ ρξεκαηνδόηεζε ηε ζπνξά 600 ζηξεκκάησλ κε ειίαλζν.
Πξηλ ην άλνηγκα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ ππήξμε ζπξξνή θπλεγώλ από
άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, ην απνηέιεζκα ήηαλ μεκεξώλνληαο ε 20ε
Απγνύζηνπ νη ληόπηνη λα βξνπλ πηαζκέλα ηα θαξηέξηα από θπλεγνύο άιισλ
ζπιιόγσλ. Με απιά ιόγηα άιινο έζπεηξε θαη άιινο ζέξηζε. Άξαγε, πόζν
αιηξνπηζηέο είλαη νη θπλεγνί ηεο Κνκνηελήο γηα λα ζπείξνπλ πάιη;
Ο πβξηδηζκόο ησλ ζεξακάησλ. Ο Γξ. Ση. Μπαζνπξάθνο έγξαθε ζηελ
Κπλεγεζία & Κπλνθηιία γηα ηνλ πβξηδηζκό ηεο νξεηλήο πέξδηθαο κε ηελ
ηζνύθαξ ζηα θξαηηθά εθηξνθεία εδώ θαη ηέζζεξηο δεθαεηίεο. Η απαγόξεπζε
ησλ απειεπζεξώζεσλ ηζνύθαξ ζηελ επεηξσηθή Διιάδα έγηλε κόιηο ηα
ηειεπηαία δύν έηε, κε εμαίξεζε ηηο Διεγρόκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο όπνπ
ζπλερίδεηαη ε απειεπζέξσζε ηεο ηζνύθαξ. Πνπ είλαη ινηπόλ ε πξνζηαζία ησλ
εηδώλ πέξδηθαο; Να γίλεη όκσο θαη κηα αθόκα εξώηεζε, ζηελ Διιάδα
ππάξρνπλ δύν ππνείδε πέξδηθαο ηζνύθαξ, ε Alectoris chukar cypriotes θαη ε
A. c. kleini, ππάξρεη κέξηκλα ώζηε ην θάζε ππνείδνο λα απειεπζεξώλεηαη ζηελ
πεξηνρή εμάπισζήο ηνπ;
Σςμπέπαζμα: είναι ζηπαβό ηο κλήμα ηο ηπώει και ο γάιδαπορ.
Επίλογορ
Η ζήξα θαη ηα ζεξάκαηα απνηεινύλ γηα ηνλ θπλεγό έλα θνκκάηη, κηα πηπρή ηεο
δσήο. Μηα πηπρή ηεο δσήο πνπ θέξλεη ηνλ άλζξσπν ζην δάζνο λα αθνύεη ην ζξόηζκα
ησλ θύιισλ θαη ην θειάεδηζκα ησλ πνπιηώλ. Μηα πηπρή ηεο δσήο πνπ θέξλεη ηνλ
άλζξσπν μεκέξσκα ηνπ θζηλνπώξνπ ζηνλ θάκπν λα λνηώζεη ηε δεζηαζηά ησλ πξώησλ
ειηαθηίδσλ, θαη από ηελ άιιε, λα ηνλ κεηαθέξεη ζηελ αθξνζαιαζζηά, λα δέξλεηαη
αδηακαξηύξεηα από ηνλ βνξηά έλα ζνύξνππν ηνπ Γελάξε. Μηα πηπρή ηεο δσήο πνπ
έθαλε θαη ηνλ Ξελνθώληα πξηλ 2.400 ρξόληα λα μερλά όηη επηζπκεί βιέπνληαο ηα
ζθπιηά ηνπ λα θπλεγνύλ. Απηή είλαη ε πηπρή ηεο δσήο ηνπ ζύγρξνλνπ Έιιελα πνπ
βνά θάησ από ηελ ηαθόπιαθα ηεο αδηαθνξίαο θαη όρη κόλν...
Κάπσο έηζη ίζσο λα πξνθαιείηαη ην εξώηεκα: θαηάθεξαλ ή όρη ν ζηξαηεγόο
Μαθξπγηάλλεο θαη νη ινηπνί αγσληζηέο ηνπ 1821 λα δηώμνπλ ηνλ ερζξό; Η απάληεζε
κπνξεί λα είλαη αθόκα θαη… όρη, αλ, αλαινγηζηεί θαλείο, όηη έλαο ερζξόο πέξαλ ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο αλάγθαδε ηνλ Μαθξπγηάλλε λα ιέεη κεηά ηελ
απειεπζέξσζε: «Δάλ επξόθεηην λα πάεη κπξνζηά ε παηξίδα κνπ δέρνκαη λα κνπ
βγάινπλ ην έλα κάηη. Με ην άιιν ζα βιέπσ ηελ πξόνδν ηεο παηξίδαο θαη ζα ραίξνκαη.
Τη λα ηα θάλσ θαη ηα δπν ηα κάηηα θαη λα βιέπσ ηελ παηξίδα κνπ θαη λα
ζηελαρσξηέκαη;»

