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Θέμα: «Ενάντια στη χρήση ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας για ψυχαγωγικούς σκοπούς»
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με αφορμή την απάντησή σας στην υπ. αριθμό 155/5-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη με θέμα: «Παράνομο show με απειλούμενο είδος αετού ανακοίνωσε η ΠΑΕ
ΑΕΚ», κατά την οποία ευθέως δηλώσατε ότι επιτρέπεται η χρήση αρπακτικών πουλιών γεννημένων σε
αιχμαλωσία σε δημόσιες επιδείξεις, εφόσον τηρούνται κάποιες τουλάχιστον υποτυπώδεις
προϋποθέσεις (σύμφωνη γνώμη του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου και παρουσία κτηνιάτρου), η
Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία εκφράζει την αντίρρησή της στη χρήση ειδών για εκδηλώσεις και
σας ζητά να αποσύρετε τη στήριξή σας από μια τέτοια προοπτική. Επιπλέον θεωρούμε καθήκον μας να
σας επιστήσουμε την προσοχή στα ακόλουθα εξαιρετικά κρίσιμα σημεία.
Καταρχάς, όπως επανειλημμένα έχει επισημάνει προς το ΥΠΕΝ η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, οι
δημόσιες επιδείξεις και η προβολή δράσεων με εκπαιδευμένα αρπακτικά, είναι αντίθετες με τις
πρακτικές και το πνεύμα της σύγχρονης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αλλά και ηθικής αφού
προωθούν τη βαθιά ανθρωποκεντρική ιδέα του ανθρώπου-γητευτή της φύσης. Στη σημερινή εποχή,
η προστασία της βιοποικιλότητας εστιάζει στην αξία της άγριας φύσης και των άγριων ειδών πανίδας
όταν ζουν ελεύθερα στη φύση. Επιπλέον, προκρίνεται σαφώς η προώθηση εναλλακτικών
δραστηριοτήτων σε φυσικές περιοχές και η απόλαυση της παρατήρησης των άγριων πουλιών στο
φυσικό τους περιβάλλον.
Σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε πριν από 50 χρόνια, όταν τα αρπακτικά πουλιά ήταν ακόμη επικηρυγμένα και
υπέφεραν από καταδίωξη, σήμερα τα αρπακτικά προστατεύονται από την διεθνή, ενωσιακή και εθνική
νομοθεσία. Τα αρπακτικά πλέον απειλούνται όχι τόσο από την απευθείας καταδίωξη αλλά κυρίως από
την καταστροφή των φυσικών περιοχών στις οποίες ζουν. Επιδείξεις με αιχμάλωτα αρπακτικά όχι μόνο
δεν συνεισφέρουν στο φιλοπεριβαλλοντικό αίσθημα αλλά αντίθετα δημιουργούν σύγχυση, καθώς
συγχέουν τα άγρια είδη με κατοικίδια που ζουν κοντά στον άνθρωπο.
Το γεγονός ότι ο αετός (ιδιαίτερα τα μεγαλόσωμα είδη όπως ο Χρυσαετός, ο Βασιλαετός και
Θαλασσαετός) έχει παραμείνει στη συλλογική συνείδηση ως σύμβολο δύναμης, ανεξαρτησίας και
ελευθερίας δεν οφείλεται, φυσικά, στην ιερακοθηρία αλλά ήταν το αποτέλεσμα του θαυμασμού που
προέκυπτε παρατηρώντας τη συμπεριφορά των άγριων πουλιών στο φυσικό τους περιβάλλον (σε
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εποχές που ήταν άφθονα και παρατηρούνταν καθημερινά). Συνεπώς, το μόνο χρέος μας προς την
παράδοση, όσον αφορά τους αετούς, είναι να αποκαταστήσουμε τους πληθυσμούς τους σε σημείο που
να μπορούν να αποτελούν ξανά ένα τακτικό, αν και πάντα αξιοσημείωτο θέαμα στην Ελληνική φύση.
Επιπλέον, οι αετοί είναι πουλιά που καλύπτουν δεκάδες χιλιόμετρα καθημερινά αποφεύγοντας την
επαφή με τον άνθρωπο. Η διατήρησή τους σε κλουβιά και η «απελευθέρωσή» τους για λίγα λεπτά σε
συνθήκες πολυκοσμίας (όπως η χρήση σε ένα κατάμεστο γήπεδο) προκαλεί μόνιμο στρες στο ζώο,
ακόμα και αν προέρχεται από εκτροφή καθώς έρχεται σε αντίθεση με τη φύση του, επηρεάζοντας την
υγεία και ευημερία του.
Όσον αφορά το ισχύον νομικό πλαίσιο, για την ευζωία των ζώων συντροφιάς το οποίο
επικαλεστήκατε (ν. 4830/2021, αρ. 23), απαγορεύεται η χρήση κάθε ζώου σε κάθε είδους
παραστάσεις, μη εξαιρουμένων των εκπαιδευτικών παραστάσεων. Η ίδια παράγραφος προβλέπει την
εξαίρεση κάποιων εκδηλώσεων «στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων», επιτρέποντας
την σχετική δραστηριότητα αποκλειστικά «εάν διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και με υποχρεωτική
παρουσία κτηνιάτρου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης». Είναι προφανές ότι η σύγχρονη χρήση
εκπαιδευμένων αρπακτικών εκφεύγει του χαρακτηρισμού «λαϊκό» και «παραδοσιακό», καθώς δεν
υπάρχει καμία «λαϊκή» ή «παραδοσιακή» πρακτική που να το δικαιολογεί. Δεν υπάρχουν λαϊκές ή
τοπικές παραδόσεις που αφορούν την εκτροφή και χρήση αρπακτικών σε επιδείξεις στην Ελλάδα που
να δικαιολογούν την αναβίωση ενός τέτοιου “εθίμου”. Συνεπώς η χρήση αετών ή άλλων αρπακτικών σε
οποιαδήποτε εκδήλωση τέτοιου χαρακτήρα δεν καλύπτεται από τις εξαιρέσεις που προβλέπει η
νομοθεσία τόσο για τα ζώα συντροφιάς, όσο και από εκείνη που ρυθμίζει τα θέματα που σχετίζονται με
την χρήση θηρευτικών ιεράκων (βλ. ΦΕΚ 4574/τ. Β’/02.10.2021). Δεν αρμόζει, λοιπόν, ο ίδιος ο
Υπουργός να δρομολογεί τη χρήση ειδών, σε αντίθεση με τις προβλέψεις της νομοθεσίας, αλλά και την
παγίωση στην κοινή αντίληψη ότι οι νόμοι μπορούν να ερμηνεύονται κατά το δοκούν, τη στιγμή που
έχουν δοθεί σημαντικές μάχες να ανατραπεί ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι σχετίζονταν
παραδοσιακά με τη φύση και τα ζώα.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
όπως ορθά αναφέρατε και στην απάντησή σας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Κυβέρνηση έχουν
την προστασία της βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα της άγριας ζωής ως ύψιστη προτεραιότητα. Για το
λόγο αυτό σας καλούμε να σταθείτε στο ύψος των δεσμεύσεων που έχετε αναλάβει από τη θέση σας
αυτή και να τοποθετηθείτε ενάντια στη χρήση ζώων για άρτους και θεάματα και να πρωτοστατήσετε σε
ουσιαστικές δράσεις προστασίας των άγριων ειδών από το πλήθος απειλών που αντιμετωπίζουν.
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