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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Αποτροπή επέκτασης Καταυσγίοσ Άγριας Ζωής στην Κάλσμνο 

Ζ αηθληδηαζηηθή πξνζπάζεηα ζπξξίθλσζεο ηεο ζεξεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο δελ 

είλαη θάηη ην πξσηόγλσξν θαη είλαη έλα από πνιιά ζέκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη θαζεκεξηλά ε Α΄ 

Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο-Γσδεθαλήζνπ (Α΄ ΚΟΚΓ), όπσο άιισζηε, δπζηπρώο, θάζε θπλεγεηηθή 

νξγάλσζε ζηε ρώξα καο. Μάιηζηα δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ έρνπκε βξεζεί πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλόησλ 

(όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαύδνπ, όπνπ κάζακε γηα ηελ απαγόξεπζε, αθνύ είρε πιένλ δεκνζηεπζεί). 

Έλα από ηα ηειεπηαία δεηήκαηα ηέηνηαο θύζεο πνπ πξνέθπςε, αθνξνύζε ζηελ επέθηαζε ησλ νξίσλ ηνπ 

Καηαθπγίνπ Άγξηαο Εσήο (ΚΑΕ) «Αγ.Πάληεο – Κνξαθηά - Άξγνο – Αγ. Βαζίιεηνο» Καιύκλνπ. Ζ επέθηαζε απηή, 

βαζηδόηαλ ζ’ έγγξαθα ηεο Διιεληθήο Οξληζνινγηθήο Δηαηξίαο (ΔΟΔ), όπνπ αλαθέξεηαη ε θαηαγξαθή κηαο 

θσιηάο πηδαεηνύ θαη ε νπνία ζα νδεγνύζε ζηνλ ππεξδηπιαζηαζκό ηεο έθηαζεο ηνπ θαηαθπγίνπ 

Ζ αληίδξαζε ηεο Οκνζπνλδίαο ήηαλ άκεζε θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε, απαληώληαο εγγξάθσο ζηηο 

αηηηάζεηο ηεο ΔΟΔ, δεηώληαο ην πάγσκα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηε δηνξγάλσζε ζπλάληεζεο όισλ ησλ 

εκπιεθόκελσλ θνξέσλ.  

Γεληθά ζεσξνύκε αδηαλόεην, ηέηνηαο κνξθήο πξνηάζεηο λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππόςε από ππεξεζηαθνύο 

παξάγνληεο. Γελ είλαη δπλαηό θάζε θνξά πνπ αλαθαιύπηεηαη ε θσιηά ελόο αξπαθηηθνύ, λα πξνβαίλνπκε ζε 

ίδξπζε, ή επέθηαζε ΚΑΕ. Ζ πξνζηαζία ηέηνησλ ζεκαληηθώλ εηδώλ ηεο παλίδαο δελ επηηπγράλεηαη κε ηέηνηεο 

αληηιήςεηο θαη ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα παλεπξσπατθά (θαη ζηε ρώξα καο) όπνπ ε δηαρεηξηζηηθή 

πξνζέγγηζε δελ πεξηιακβάλεη απαγνξεύζεηο ζήξαο. Δίλαη αλαγθαίν πιένλ νη ζύγρξνλεο αληηιήςεηο ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο λα αξρίζνπλ λα δηέπνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ θαη λα 

ζηακαηήζεη απηή ε εύθνιε, ζηείξα θαη ρσξίο θαλέλαλ απνηέιεζκα «δηεθπεξαίσζε» ησλ απαγνξεύζεσλ. 

Ζ αληίδξαζε καο απηή επηπρώο έθεξε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. ε ζπλάληεζε ζηε Ρόδν ηνπ Πξόεδξνπ ηεο 

Α΄ ΚΟΚΓ κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ Κπλεγεηηθώλ πιιόγσλ ηεο Γσδεθαλήζνπ, όπνπ 

παξεπξέζεζαλ ν Γεληθόο Γηεπζπληήο Γαζώλ & Αγξνηηθώλ Υπνζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ 

θ. Ν. Θενδσξίδεο θαη ε Γ/ληξηα Γαζώλ Γσδεθαλήζνπ θα Αηθ. Μπαιαηζνύθα, κεηαμύ άιισλ ζνβαξώλ ζεκάησλ, 

ζπδεηήζεθε επηζηακέλα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Ο Πξόεδξνο ηεο Α΄ ΚΟΚΓ αλέπηπμε μαλά ηα επηρεηξήκαηα θαη 

θαηέζεζε θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ελ ιόγσ ΚΑΕ. Δπηπιένλ ηνπο έζεζε ππόςε ηε δεκνζηόηεηα πνπ 

πήξε ην ζέκα ζηνλ θπλεγεηηθό ηύπν θαη ηόληζε ηδηαίηεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ γεληθόηεξα ηέηνηεο 

πξνζεγγίζεηο.  

Ζ Γ/ληξηα Γαζώλ Γσδεθαλήζνπ δεζκεύηεθε ζηε ζπλάληεζε όηη ζα επαλεμεηαζηεί ε επέθηαζε ηνπ ΚΑΕ 

«Αγ.Πάληεο – Κνξαθηά - Άξγνο – Αγ. Βαζίιεηνο» Καιύκλνπ. Μάιηζηα, ζε πην πξόζθαηε επηθνηλσλία, καο 

εθθξάζηεθε ε πξόζεζε ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Γσδεθαλήζνπ λα κελ ππάξμεη επέθηαζε ηνπ ΚΑΕ θαη αλαδεηνύληαη 

άιιεο δηαρεηξηζηηθέο ιύζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζα είκαζηε ελήκεξνη. 

Πξόθεηηαη θπζηθά γηα έλα παξάδεηγκα επηηπρνύο παξέκβαζεο, αιιά δελ ππάξρεη εθεζπραζκόο γηαηί ηέηνηα 

δεηήκαηα πξνθύπηνπλ δηαξθώο, θαζώο ε εκπεηξία καο δηδάζθεη όηη νη απαγνξεύζεηο ζήξαο ζεσξνύληαη 

ζεκαληηθό «έξγν» από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο. Όπιν καο είλαη ε θαζεκεξηλή δνπιεηά ζηνπο βηνηόπνπο, ζηελ 

έξεπλα θαη ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. 


