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ΚΟΙΝ : Κ.Σ.Ε – Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου, είναι ένας από τους Παλιότερους Συλλόγους
της Αττικής αλλά και ολόκληρης της Χώρας ,αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί και απαριθμεί 3500
κυνηγούς -μέλη του , όπου τα περισσότερα μέλη είναι και Ιδιοκτήτες Κυνηγετικών Σκύλων
αλλά και ζώων συντροφιάς.
Η Κυβέρνηση για άλλη μια φορά σε συνεργασία Οικολόγων-Οικολογούντων και
Φιλοζωικών Οργανώσεων προσπαθεί να «περάσει» Νέο Νομοσχέδιο ¨ έκτρωμα ¨ για τους
σκύλους και τα ζώα συντροφιάς, με την υποχρεωτική στείρωση τους είτε είναι ζώα
συντροφιάς είτε είναι ζώα εργασίας όπως οι Κυνηγετικοί σκύλοι-φίλοι μας και ζώα που
χρησιμοποιούνται από πολλές Υπηρεσίες όπως ΕΜΑΚ-ΣΤΡΑΤΟΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΣυνοδοί για ΑΜΕΑ .
Για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση ουδέποτε ζήτησε την βοήθεια ή ζήτησε την γνώμη
των Κυνηγετικών Οργανώσεων μέσω της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας για ένα θέμα
που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Κυνήγι ή δεν έλαβε σοβαρά υπόψη της τις θέσεις που σας
έχουν κατατεθεί στα αρμόδια Υπουργεία και τα Κυβερνητικά Στελέχη από την Κυνηγετική
Συνομοσπονδία και την Κυνοφιλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ). Βλέπουμε για άλλη μια
φορά να βάλλεται η Κυνηγετική Οικογένεια και το Κυνήγι με τέτοιο τρόπο, πλάγιο ,ύπουλο, με
άλλη μια ρατσιστική αντιμετώπιση των Κυνηγών, βάζοντας μας στο περιθώριο όπως έπραξαν
και με την άδικη απαγόρευση μετακίνησης για κυνήγι από 6 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τη
λήξη του Κυνηγίου 28 Φεβρουαρίου 2021 .
Με ποιο δικαίωμα Κύριοι θα υποχρεώσετε τους Ιδιοκτήτες των Σκύλων για να
στειρώσουν τα αγαπημένα τους σκυλιά , να ακρωτηριάσουν όπως λέγατε πριν κάποια Χρόνια
για συγκεκριμένες φυλές-ράτσες σκύλων που στην παγκόσμια κυνοφιλία έχουν περάσει με
συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Πώς να γίνει ευνουχισμός των αγαπημένων μας
σκύλων χωρίς να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα για την υγεία του σκύλου μας;
Μήπως με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων ζώων που κυκλοφορούν,
όταν εσείς όλοι διαφημίζατε επί χρόνια και ωθούσατε τον κόσμο να αποκτήσουν κάποιο
κατοικίδιο χωρίς κανένα έλεγχο. Ακόμα και τώρα βλέπουμε την ρατσιστική σας αντιμετώπιση
απέναντι στους κυνηγούς και το Αντικυνηγετικό αίσθημα που διακρίνει μερικούς που έχουν
ΕΞΟΥΣΙΑ και το επιδεικνύουν . Το κυνήγι Κύριοι είναι ΑΘΛΗΜΑ και υπάρχει από
εμφανίσεως του ανθρώπου. Προάγει τον άνθρωπο στο «Καλόν».

Βλέπουμε να παραβιάζετε την Ιδιοκτησία ,την Περιουσία και εισβάλλετε στην
Οικογενειακή ζωή του κάθε Πολίτη στερώντας του το Δικαίωμα της Ελευθερίας και της
Ελεύθερης Βούλησης. Κάθε Πολίτης Κυνηγός είναι Υπεύθυνος , έχει Συνείδηση και είναι
Υπεύθυνος των Πράξεων του.
Κύριοι θέλετε να ψηφίστε ένα Νομοσχέδιο έκτρωμα, ένα Νομοσχέδιο Κόλαφος κατά
των Κυνηγών αλλά και της Ελληνικής Κυνοφιλίας , με τις Αρχαιοελληνικές φυλές σκύλων
όπως του Ελληνικού Ποιμενικού και των Ελληνικών Φυλών Ιχνηλατών που με τόσος κόπο
έχουν εδραιωθεί στην Παγκόσμια Κυνοφιλία και ξεχωρίζουν παγκοσμίως, θέλετε να τις
εξαφανίσετε , να τις αφανίσετε με το Νομοσχέδιο που θέλετε να ψηφίσετε.
Σας καλούμε να σκεφτείτε καλά πριν ψηφίσετε το Νομοσχέδιο αυτό. Μην βάζετε
«Απέναντι» τους Κυνηγούς και τις Οικογένειες τους. Ζητάμε την ΑΜΕΣΗ απόσυρση του
Νομοσχεδίου «ΑΡΓΟΣ» και καλούμε όλους τους Κυνηγούς και όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων
να μη δεχτούν αυτό τον «Ακρωτηριασμό» ,αυτή τη μορφή βίας με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο
και αυτή την κακοποίηση των σκύλων συντρόφων μας. Ζητάμε να το ξανασκεφθείτε . Μην
εξυπηρετείτε αυτούς που μέσα από διάφορες οργανώσεις κλπ δραστηριότητες κάτω από τον
¨μανδύα¨ των φιλόζωων και εργαλοποιώντας τον φίλο – σύντροφο σκύλο μας και με τις
κατάλληλες μεθοδεύσεις ¨πλουτίζουν¨.
Μη «ΧΡΕΩΝΕΣΘΕ» πολιτικά τις όποιες «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ» για χάριν ορισμένων
μεθοδικά ενεργώντας για προσωπικά οφέλη.
Ήδη έχετε χρεωθεί την απαγόρευση του κυνηγίου για την Κυνηγετική Περίοδο 2020-2021και
έχετε εκτεθεί απέναντι στους 300.000 Κυνηγούς της χώρας. (Σύμφωνα και με δηλώσεις του
Καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Βλάχου ,κακώς απαγορεύθηκε το κυνήγι, με μεγάλες συνέπειες στην
κοινωνία και την γεωργία ).
Αλήθεια Κύριοι της Πολιτικής Προστασίας γενικά , όταν περπατάμε στο δάσος κ. Υφυπουργέ
Πολιτικής Προστασίας προσβαλλόμεθα από Κορωνοϊό; Έχετε δίπλα σας συνεργάτες άτομα
που γνωρίζουν το θέμα. Ρωτήσατε ποιες είναι οι απόψεις τους ακόμη και στην Περιφέρεια
Αττικής .
Τέλος επί του θέματος του Κυνηγίου και του Νομοσχεδίου «ΑΡΓΟΣ» καλούμε και
παρακαλούμε τον κ. Πρωθυπουργό να ενημερωθεί από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία
Ελλάδος πλήρως και να μην προχωρήσει η ψήφιση αυτού του Νομοσχεδίου.
Οι κυνηγοί είμεθα «ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ» ισορροπημένοι και ΑΘΛΗΤΕΣ. Προσφέρουμε
στο Κράτος μας Οικονομικά πάρα πολλά με τις άδειες θήρας μας και Προστατεύουμε τα δάση,
την φύση και την ατομική μας υγεία .Υπάρχουν βέβαια και οι αντιφρονούντες των κυνηγών.
Μην τους ακούτε (Φιλοζωικές κλπ) . Αυτοί νοιάζονται για ίδια οφέλη και μόνον.
Μην μας βάζετε «Απέναντι» σας. Είμεθα καλύτεροι από τους φιλοζωούντες ,έχουμε
δικαιώματα όπως όλες οι Κοινωνικές ομάδες.
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κ. Αθ. Μπούρας
Γ΄ Αντιπρόεδρος Βουλής
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κ. Γ. Βλάχος
Βουλευτής Α΄Αν. Αττ.
attiki@gvlahos.gr
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Βουλευτής Β1 Β.Τ.Αθηνών
d.kairidis@parliament.gr
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