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Σηελ έθδνζε απηή έρνπλ γξαθηεί αξθεηά άξζξα γηα ηνπο θπλεγνύο, ειάρηζηα όκσο
γηα ηνπο αληηθπλεγνύο. Τελ αθνξκή ηελ έδσζαλ θνηλσληνινγηθέο έξεπλεο ζε ρώξεο ηνπ
εμσηεξηθνύ.

Κοινή γνώμη και θήρα
Πεξηζζόηεξνη από ελλέα από ηνπο δέθα αλζξώπνπο ππνζηεξίδνπλ θάπνηα κνξθή
θπλεγηνύ ζηηο ΗΠΑ θαη ζηε Σνπεδία. Απηό δείρλεη όηη ε γεληθή δήισζε πσο ε θνηλή
γλώκε αληηηάζζεηαη ζην θπλήγη δελ είλαη αθξηβήο (Heberlein and Willebrand 1998).
Αιιά απηό δελ ζεκαίλεη όηη νη άλζξσπνη ππνζηεξίδνπλ νπνηνδήπνηε είδνο θπλεγηνύ. Η
ππνζηήξημε εμαξηάηαη από ην πνηνο θπλεγά θαη γηα πνην ιόγν θπλεγά. Πάλσ από 90%
ησλ Ακεξηθαλώλ θαη Σνπεδώλ ππνζηεξίδνπλ ην θπλήγη ζηνπο ηζαγελείο, αιιά απηό
κεηώλεηαη ζην 70% όηαλ ην θπλήγη δηεμάγεηαη από νπνηνλδήπνηε γηα ην θξέαο θαη ηελ
αλαςπρή. Όηαλ ην θίλεηξν γηα ην θπλήγη είλαη κόλν ην ζπνξ θαη ε αλαςπρή ηόηε
ιακβάλεη πνιύ ιηγόηεξε ππνζηήξημε. Πεξίπνπ 40% ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη κόλν ην
έλα ηξίην ησλ Σνπεδώλ ππνζηεξίδνπλ ην θπλήγη σο αλαςπρή θαη ζπνξ (Heberlein and
Willebrand 1998).
Η άπνςε ηεο θνηλήο γλώκεο απέλαληη ζηε ζήξα είλαη γεγνλόο όηη αιιάδεη (Brown et
al. 2000). Ιζηνξηθά, ε θνηλσλία ππνζηήξημε ηε ζήξα θαη ηε δηαρείξηζε ηεο παλίδαο κέζσ
ηεο ζαλάησζεο δώσλ. Σήκεξα, νη δξαζηεξηόηεηεο απηέο ππόθεηληαη ελδειερή εμέηαζε γηα
λα επηηξαπνύλ θαη από κηα κεηνςεθία έληνλε απνδνθηκαζία ώζηε λα κελ επηηξαπνύλ. Η
απνδνθηκαζία πεγάδεη από δσνθηιηθέο νκάδεο θαη από αθηηβηζηηθέο νξγαλώζεηο γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο θύζεο. Απνηέιεζκα είλαη ε ζπλερώο απμαλόκελε ζπρλόηεηα

ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ησλ αλσηέξσ νκάδσλ κε ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο αιιά θαη
ηνπο αξκόδηνπο θνξείο.
Γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο πξναλαθεξζείζαο ζύγθξνπζεο, νη αξκόδηνη θνξείο
ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ζα πξέπεη λα είλαη ζηειερσκέλνη κε εηδηθνύο επηζηήκνλεο ζηελ
νηθνινγία θαη δηαρείξηζε ηεο άγξηαο παλίδαο, αιιά θαη ζηελ θνηλσληνινγία θαη
επηθνηλσληνινγία (Ryan et al. 2009). Τν ζθεπηηθό είλαη απιό: λα βνεζεζνύλ νη
αληηθπλεγνί, νη κε – θπλεγνί αιιά θαη νη θπλεγνί ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα δεηήκαηα ηεο
νηθνινγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο παλίδαο. Γηα λα επηηεπρζεί όκσο απηό ζα πξέπεη
πξώηα λα απνθηεζεί πεξηζζόηεξε γλώζε γηα ηνπο αληηθπλεγνύο θαη ηηο απόςεηο ηνπο.
Σηηο ζρεηηθέο ζπλνκηιίεο νη όξνη «επδσία ησλ δώσλ» θαη «δηθαηώκαηα ησλ δώσλ»
ζπρλά αλαθέξνληαη θαη ζπγρένληαη, ην κεγαιύηεξν κέξνο όκσο ηεο δηαζέζηκεο
βηβιηνγξαθίαο αλαθέξεη ηηο δηαθνξέο ζηηο ειινρεύνπζεο θηινζνθίεο. Σπγθεθξηκέλα, νη
ππνζηεξηθηέο ηεο επδσίαο ησλ δώσλ ελδηαθέξνληαη πξώηηζηα γηα ηελ θαιύηεξε δηαβίσζε
θαη ρεηξηζκό ησλ δώσλ, ελώ νη ππνζηεξηθηέο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δώσλ ζηξέθνληαη
πεξηζζόηεξν ζηελ εμίζσζε ησλ δώσλ κε ηνλ άλζξσπν, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ εμάιεηςε
ηεο “πεξηηηήο” αλζξώπηλεο εθκεηάιιεπζεο ησλ δώσλ (Hooper 1992).
Τι είναι γνωζηό για ηοσς ανηικσνηγούς
Έξεπλεο ζηηο ΗΠΑ έδεημαλ όηη νη αληηθπλεγνί δηαθέξνπλ αξθεηά από ην κέζν
Ακεξηθαλό πνιίηε. To ζπλεζέζηεξν πξνθίι ηνπ αληηθπλεγνύ είλαη ιεπθή γπλαίθα,
κνξθσκέλνο, κέζεο ειηθίαο, επθαηάζηαηνο, πνπ θαηέρεη κηα εθηειεζηηθή ή δηεπζπληηθή
ζέζε, πξνηηκά ηα θόκκαηα ηεο αξηζηεξάο, είλαη ηδηνθηήηεο θαηνηθίδησλ δώσλ θαη δεη ζε
πόιε (Shaw 1977, Holden 1987, Richards and Krannich 1991, Heberlein and Ericsson
2005).
Σηε Νόηηα Νηαθόηα δεηήζεθε ε άπνςε καζεηώλ ζρεηηθά κε ηε ζήξα (Mendelsohn et
al. 1997). Βξέζεθε όηη καζεηέο από κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ζρνιεία ζε κεγάια
αζηηθά θέληξα αληηηίζεληαη πεξηζζόηεξν ζην θπλήγη. Δπίζεο ε δηαζεζηκόηεηα
ελαιιαθηηθώλ αλαςπρηθώλ δξαζηεξηνηήησλ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθέο ζέζεηο
γηα ην θπλήγη.
Ο Hooper (1994) έδεημε όηη νη αξρεγνί αληηθπλεγεηηθώλ νκάδσλ ελαληηώλνληαη
ελζέξκσο ζηε ζαλάησζε δώσλ εθόζνλ δελ πθίζηαληαη βηνπνξηζηηθνί ιόγνη ή ε αλάγθε
επηβίσζεο (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. Απαληήζεηο αξρεγώλ αληη-θπλεγεηηθώλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηπηώζεηο
όπνπ ε ζαλάησζε αγξίσλ δώσλ είλαη απνδεθηή.
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Προηάζεις για ηον περιοριζμό ηης ανηικσνηγεηικής ζκέψης ζηην Ελλάδα
Σηα δεηήκαηα ηεο ζήξαο νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δελ έρνπλ απνζαθελίζεη πνιιά
ζέκαηα ώζηε λα έρνπλ γλώκε, έηζη ηάζζνληαη εύθνια κε ηε κηα ή ηελ άιιε πιεπξά.
Δπνκέλσο ην θπλήγη ζα έρεη ελδερνκέλσο κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζηα θξάηε όπνπ ε
εθηειεζηηθή εμνπζία άγεηαη θαη θέξεηαη από ηελ θνηλή γλώκε θαη δελ έρεη ζηειερσζεί,
δελ εηζαθνύεη θαη δελ αμηνπνηεί ηνπο εηδηθνύο επηζηήκνλεο.
Σηελ Διιάδα όιν θαη πεξηζζόηεξν ε θπλεγεηηθή δξαζηεξηόηεηα πθίζηαηαη
αηεθκεξίσηεο απαγνξεύζεηο ή αλαζηέιιεηαη εληειώο, έζησ θαη γηα ιίγεο εκέξεο, κέζσ
δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ θαη όρη επηζηεκνληθώλ πνξηζκάησλ. Τα θαηλόκελα απηά
δείρλνπλ όηη ν αληηθπλεγεηηθόο δνγκαηηζκόο νινέλα θαη γίλεηαη πεξηζζόηεξν απνδεθηόο.
Απηό κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο εμειίμεηο (αζηηθνπνίεζε θ.ιπ.)
όπνπ απνκαθξύλνπλ ηνλ άλζξσπν από ηε θύζε θαη επλννύλ ηελ πηνζέηεζε ηεο
αληηθπλεγεηηθήο ζθέςεο. Τν κέιινλ ηνπ θπλεγίνπ επνκέλσο είλαη επηζθαιέο όπσο
δηακνξθώλεηαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.
Οη θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο, ηα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη νη
αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ρώξαο ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηνπο ζεκαηνθύιαθεο ηεο
θπλεγεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή είλαη ρξήζηκν λα πεξηγξαθεί
θαη λα πξνβιεζεί ε θηινζνθία θαη παξάδνζε ηεο ζήξαο (Peterle 1977).
Οη ραξαθηεξηζκνί ηνπ θπλεγίνπ σο ζπνξ θαη δξαζηεξηόηεηα αλαςπρήο όρη κόλν
νξζνί δελ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ αιιά θαη επηδήκηνη (List 1994). Η ζήξα είλαη
πνιπδηάζηαηε δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνζθέξεη ζπλάκα πιηθή θαη πλεπκαηηθή ηξνθή.
Σπλδπάδεη κε κνλαδηθό ηξόπν πνιιαπιά νθέιε γηα απηό θαη δηαηεξείηαη κε ην πέξαζκα
ησλ αηώλσλ, αιιά θαη κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ πνιηηηζκώλ. Οη αξραίνη Έιιελεο δελ
θπλεγνύζαλ πξώηηζηα γηα ηελ ηξνθή, αιιά γηα ηε γλώζε, ηε δνθηκή ησλ ηθαλνηήησλ
ηνπο θαη ην αίζζεκα ηεο ειεπζεξίαο πνπ ηνπο πξνζέθεξε ε δξαζηεξηόηεηα απηή (Sokos
et al. 2010).

Σύκθσλα κε ηνλ Vitali (1990) ε ζήξα είλαη απνδεθηή επεηδή: 1) δελ παξαβηάδεη
θάπνην εζηθό δηθαίσκα ησλ δώσλ, 2) ηα νθέιε πξνο ηνλ άλζξσπν θξίλνληαη ζνβαξά θαη
έηζη αληηζηαζκίδνπλ ην «θαθό», δειαδή ην ζάλαην ηνπ δώνπ, θαη 3) ζπκβάιεη ζηελ
ηζνξξνπία ηνπ νηθνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, θαη έηζη έκκεζα σθειεί ηελ αλζξώπηλε
θνηλσλία.
Η πξνβνιή ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κε εύιεπην ηξόπν
αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ζηελ απνδνρή ηεο ζήξαο. Οη αληηθπλεγνί όκσο δελ
ελδηαθέξνληαη ηόζν γηα ηνλ άλζξσπν όζν γηα ηα δώα ή ελδηαθέξνληαη γηα ηα δώα όζν θαη
γηα ηνλ άλζξσπν. Σε απηνύο ζα πξέπεη λα απαληεζεί όηη:
Τα ζεξεύζηκα δώα έρνπλ θαιύηεξε δηαβίσζε από ηα εθηξεθόκελα (Bruckner
2007).
Σην πιαίζην ησλ νηθνινγηθώλ δηεξγαζηώλ δελ κπνξεί λα ππάξρεη δσή ρσξίο ην
ζάλαην (Βιάρνο θαη Μπαθαινύδεο 2009).
Τα άγξηα δώα πεζαίλνπλ ζπλήζσο ζε λεαξή ειηθία από άξπαγεο, αζζέλεηεο θαη
αζηηία, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ζεξεύζηκα ν ζάλαηνο ιόγσ αεηθνξηθήο ζήξαο ζα
αληηθαηαζηήζεη κέρξη ελόο νξίνπ ηηο ππόινηπεο αηηίεο ζαλάηνπ (Connelly et al.
2005) θαη ζα είλαη ιηγόηεξν επώδπλνο, θπξίσο επεηδή ε δξάζε ηνπ έρεη κηθξόηεξε
δηάξθεηα. Μηα αζζέλεηα πξνθαιεί πόλν ζπλήζσο γηα εκέξεο, ελώ έλα ζεξεπκέλν
δών ζα θαηαιήμεη ζε κεξηθά δεπηεξόιεπηα.
Η ζήξα κπνξεί λα ζαλαηώλεη κεξηθά άηνκα ηνπ είδνπο, σζηόζν ε δηαρείξηζε ηνπ
είδνπο επεηδή είλαη ζήξακα απμάλεη ηνλ πιεζπζκό ηνπ (Μπίξηζαο θ.α. 2009).
Τα αλσηέξσ είλαη αιήζεηεο, απηό δελ ζεκαίλεη όκσο όηη ζα πείζνπλ ηηο κειινληηθέο
θνηλσλίεο. Οη Gasson θαη Kruckenberg (1993) αλαθέξνπλ όηη ζηε δηακάρε
θπλεγώλ/αληηθπλεγώλ: «ε ζπδήηεζε ζα θεξδεζεί από ηελ νκάδα πνπ ζα απεπζύλεηαη
επηηπρέζηεξα ζην κεγάιν νπδέηεξν θνηλό».
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