
Παρουσίαση σε ενημερωτική εσπερίδα που αφορά τη σημασία της 
συμμετοχής των πολιτών στην προστασία του Ε.Π. Α.Μ.Θ. και της άγριας 

πανίδας του με θέμα: 

Χρυσούπολη, Σεπτέμβριος 2017 

Η σημαντικότητα άσκησης Δασικής Πολιτικής στη    
διαχείριση του φαινομένου της Λαθροθηρίας 

Εισηγητής: Αλκιβιάδης Τσιτσώνης                                                                                                              
Δρ. Δασολόγος με Α΄ βαθμό  

Αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Τ.Δ.Δ. του Δασαρχείου Καβάλας 

Άμισθος εξωτερικός συνεργάτης με: 

1) Το Τμήμα Δασολογίας & Φ.Π. του Α.Π.Θ. & 

2) Την Δασική ερευνητική υπηρεσία των Η.Π.Α./Northern Research Station 

3) Μέλος της  ICP Forests 

4) Μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  
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 Διαδρομή Ανάπτυξης Παρουσίασης 

• Η εισήγησή μου ακολουθεί μια ροή ανάπτυξης 
τεσσάρων [4] αξόνων-μερών με την εξής διαδοχή: 

1ο μέρος: Παρουσίαση-προβολή της δομής και των 
χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, ως βάση 
τεκμηρίωσης και αναγκαιότητας ενασχόλησης με το 
θέμα 

2ο μέρος: Προσέγγιση του φαινόμενου της λαθροθηρίας 
από δασική, κοινωνική, τοπική αλλά και παραβατική 
οπτική θεώρηση  

      (αίτια – αφορμές - συνθήκες-παράμετροι) 

3ο μέρος: Πολιτική θήρας & Δασική Πολιτική από το 
Δασαρχείο Καβάλας 

4ο μέρος: Επίλογος-συμπεράσματα-προτάσεις 
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1ο μέρος: Δομή και χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος, ως 
υποστηρικτικό υπόβαθρο ανάδειξης του θέματος   

 

• Ο ποταμός Νέστος 

• Φυσικό όριο ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Θράκη, σύνορο των Νομών Καβάλας 
και Ξάνθης, ο ποταμός Νέστος είναι ένας από τους πέντε μεγαλύτερους ποταμούς 
της Ελλάδας.  

• Πηγάζει από το όρος Ρίλα της Βουλγαρίας και μετά από μια πορεία 234 
χιλιομέτρων, 130 από τα οποία βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, εκβάλλει στο 
Θρακικό Πέλαγος.  

• Στη μακριά πορεία του δημιουργεί περιβάλλοντα ιδιαίτερου οικολογικού 
ενδιαφέροντος και ξεχωριστής ομορφιάς, τα οποία στηρίζουν σπάνια φυτά και 
απειλούμενα με εξαφάνιση ζώα.  

• Το Αισθητικό Δάσος που αναπτύσσεται στα Στενά του, το Μεγάλο Παραποτάμιο 
Δάσος στο δέλτα του, οι λιμνοθάλασσες, οι μικρές λίμνες, τα υγρολίβαδα, τα έλη 
και οι θίνες στις εκβολές του, καθιστούν τον Νέστο τεράστιο, φυσικό και 
αισθητικό, εθνικό κεφάλαιο.  

 

Γνωρίζοντας το παρανέστιο Δασικό οικοσύστημα  (ποταμός Νέστος-
Δελταϊκοί σχηματισμοί-παραποτάμιο δάσος-Εθνικό Πάρκο Α.Μ.Θ.) 
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Τα Στενά 

 • Ο Νέστος στην πορεία του από τη Σταυρούπολη ως τους Τοξότες, 
διασχίζοντας απόκρημνα βράχια, διαβρώνοντας ασβεστολιθικά και 
ιζηματογενή πετρώματα, σχηματίζοντας μαιάνδρους, δημιουργεί ένα 
τοπίο εντυπωσιακό.  

 

 

• Φράξοι, πλατάνια, λευκές λεύκες και εύθραυστες ιτιές, γαύροι,  
σφενδάμια και κρανιές, κουφοξυλιές, μυρτιές και τόσα άλλα είδη, 
συνθέτουν έναν τόπο μαγευτικό, στην αγκαλιά του οποίου βρίσκουν 
καταφύγιο απειλούμενα αρπακτικά, όπως ο χρυσαετός και σπάνια 
θηλαστικά, όπως η βίδρα.  
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Το Δέλτα και οι σχηματισμοί του 

 • Σχηματίστηκε όταν ο ποταμός μετέφερε και απέθεσε με τις πλημμύρες φερτές 
ύλες, επεκτείνοντας έτσι τη στεριά προς τη θάλασσα, έχει τη μορφή βεντάλιας. 
Την κορυφή της σηματοδοτεί η γέφυρα των Τοξοτών, ενώ η βάση της οριοθετείται 
από την παράκτια ζώνη απέναντι από τη Θάσο.  

 

• Η ανατολική πλευρά του δέλτα φθάνει ως τις λιμνοθάλασσες των Αβδήρων και η 
δυτική ως τις λιμνοθάλασσες της Νέας Καρβάλης.  Οι εννέα λιμνοθάλασσες 
(Βάσοβας, Ερατεινού, Αγιάσματος, Κοκκάλας, Χαϊδευτού, Κεραμωτής, Γεφυρακίου, 
Παλιάς Κοίτης του Νέστου, Μοναστηρακίου) που σχηματίζονται στο δυτικό τμήμα 
του δέλτα περιβάλλονται από εκτεταμένα αλοέλη και συγκαταλέγονται μεταξύ των 
παραγωγικότερων ιχθυοτροφείων της χώρας.  

 

• Το δέλτα, συνολικής έκτασης 550.000 στρεμμάτων, αποτελεί Υγρότοπο Διεθνούς 
Σημασίας (σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ), Τόπο Κοινοτικής Σημασίας του 
Δικτύου NATURA 2000, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας, σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ & το Ν. 3937/2011 «Περί 
Βιοποικιλότητας», ως ισχύει. 
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Το Εθνικό Πάρκο (Ε.Π.) Α. Μ. Θρ. 
• Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, ορίστηκε και 

θεσμοθετήθηκε το έτος 2008 με την Κ.Υ.Α 44549 (Φ.Ε.Κ. 497/Δ/17-10-
2008) και περιλαμβάνει τις προστατευόμενες περιοχές των υγροτόπων 
του Δέλτα Νέστου και των Λιμνών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας και της 
ευρύτερης περιοχής τους, με χερσαία και υδάτινη συνολική έκταση 
730.000 στρέμματα περίπου. 

 

• Το υγροτοπικό του σύμπλεγμα είναι ένα από τα σημαντικότερα της 
Ελλάδας, λόγω της μεγάλης έκτασής του και της μεγάλης βιολογικής, 
αισθητικής, επιστημονικής, γεωμορφολογικής και παιδαγωγικής του 
αξίας.  

 

• Σκοπός της κήρυξης είναι η προστασία, διατήρηση και 
διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς 
και πολύτιμου εθνικού, φυσικού πόρου σε χερσαία και 
υδάτινα τμήματα των ως άνω περιοχών.  

• Ειδικότερα επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία των μοναδικών 
τύπων οικοτόπων και των σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας που 
ενδημούν και αναπαράγονται στην περιοχή. 

• Θεσμοθετημένο όργανο διαχείρισης του Ε.Π. Α.Μ.Θρ. είναι ο Φορέας 
Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας- Ισμαρίδας. 
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Τα παραποτάμια δάση 

 •Τα παραποτάμια δάση αποτελούν σπουδαίο τμήμα της φυσικής μας κληρονομιάς. 

Συγκρατούν τις όχθες από τις καταστροφικές πλημμύρες, φιλτράρουν το νερό των 

ποταμών από ρύπους, μειώνουν την ταχύτητα του νερού βοηθώντας τον καλύτερο 

εφοδιασμό των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων, συμβάλλουν στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, καθώς στηρίζουν μεγάλο αριθμό φυτών και ζώων, ενώ 

ταυτόχρονα δημιουργούν τοπία ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. 

 

Οικοσυστήματα ιδιαίτερα ευαίσθητα σε κάθε εξωτερική, ανθρώπινη κυρίως 

επέμβαση, τα παραποτάμια δάση απειλούνται λόγω διευθέτησης των ποταμών και 

αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικά έργα, αλλά κυρίως με την εκχέρσωση και 

την απόδοση των εδαφών τους για γεωργική καλλιέργεια, σήμερα έχουν μείνει 

μόνο λείψανα των άλλοτε μεγαλειωδών δασών, περιορισμένα, συνήθως, σε στενές 

λωρίδες κατά μήκος των ποταμών.  

 

•Τα παραποτάμια δάση με βάση τα είδη δένδρων που μετέχουν στη σύνθεσή τους, 

διακρίνονται σε «μαλακόξυλα» (Salix sp., Populus sp. και Alnus sp.) και 

«σκληρόξυλα» (Fraxinus sp., Ulmus sp., και Quercus sp.. ). 

•Το μεγαλύτερο παραποτάμιο δάσος της Ελλάδας είναι αυτό του Νέστου 
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Ποταμός και τμήμα του Π. Δ. - Σύγκλιση τοπίου 

Φωτο/οπτική προβολή χαρακτηριστικών περιοχής 

Κατάκλιση παλιάς κοίτης ύστερα από πλημμύρα  
Κλειστή λεκάνη (γκιόλα) και αύλακας 
μεταφοράς ύδατος  

Τμήμα κεντρικής κοίτης του ποταμού & Π.Δ. 
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Το Μέγα Δάσος 

 • Γνωστό άλλοτε με την ονομασία «Κοτζά Ορμάν (Μέγα Δάσος)», το 
παραποτάμιο δάσος του Νέστου αποτελούσε ένα από τα 
μεγαλύτερα υδροχαρή δάση της Μεσογείου. Στις αρχές του 
περασμένου αιώνα είχε έκταση 120.000 στέμματα και 
καταλάμβανε σχεδόν το 1/4 της συνολικής έκτασης του δέλτα.  

• Οι διαδοχικές εκχερσώσεις από τη δεκαετία του 1920 και η 
ευθυγράμμιση της κοίτης του ποταμού τη δεκαετία του 1950 
ανακόπτουν τη λειτουργία του δελταϊκού συστήματος και έχουν ως 
αποτέλεσμα τη δραματική συρρίκνωση του μεγαλοπρεπούς 
άλλοτε δάσους.  

• Παρά το γεγονός ότι το αρχέγονο παραποτάμιο δάσος του Νέστου 
περιορίστηκε σε μόλις 1.500 στρέμματα, αποσπασματικά 
σωζόμενα εκατέρωθεν των αναχωμάτων του ποταμού, 
εξακολουθεί να κατέχει τα πρωτεία, ως το μοναδικό σε έκταση 
φυσικό παρόχθιο δάσος της Ελλάδας, με την υπηρεσία μας να έχει 
επιτύχει διπλασιασμό της έκτασης μέσω διαφόρων 
προγραμμάτων, επαναφοράς της αυτοφυούς βλάστησης. 

• όπως λόγου χάριν LIFE-Περιβάλλον, Ε.Ο.Χ., Ο.Π.Α.Π.  
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Η βλάστηση του παραποτάμιου δάσους 

 • Τα δένδρα και οι θάμνοι που αναπτύσσονται στο παραποτάμιο 
δάσος του Νέστου συνδυάζονται μεταξύ τους και δημιουργούν 
τους ακόλουθους τύπους βλάστησης (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ): 

• Αλοφυτική βλάστηση των αμμωδών και παράκτιων λασπωδών 
περιοχών  

• Μεσογειακά εποχικά έλη  
• Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή και πυκνή βλάστηση με 

μορφή παραπετάσματος από ιτιές και λευκή λεύκη  
• Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής  
• Ξηρά ποολίβαδα της ανατολικής Μεσογείου  
• Ποολίβαδα πολυετών ποωδών φυτών και βούρλων  
• Καλαμώνες  
• Αλλουβιακά δάση σκλήθρου  
• Μικτά δάση δρυός, φτελιάς και φράξου  
• Δάση στοές με λευκή ιτιά και λευκή λεύκη  
• Μεσογειακά παρόχθια δάση-στοές με πικροδάφνες 
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Η πανίδα του παραποτάμιου δάσους 

 •Στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου, κατά το παρελθόν, έβρισκαν τροφή και 
καταφύγιο άγρια ζώα που σήμερα έχουν εξαφανισθεί, όπως ζαρκάδια και ελάφια. 
Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, παρά τη συρρίκνωσή του, το δάσος εξακολουθεί να 
αποτελεί καταφύγιο για πολλά είδη ζώων, πολλά από τα οποία είναι σπάνια ή 
απειλούμενα. 

(α΄ μέρος: Ιχθυοπανίδα) 
  Στα νερά του ποταμού ζουν 21 είδη ψαριών. 
 
Κάποια από αυτά είναι προστατευόμενα από την ελληνική ή τη διεθνή 
νομοθεσία καθώς κινδυνεύουν ή απειλούνται οι πληθυσμοί τους. Δεκατέσσερα 
είδη είναι αυτόχθονα και 6 είδη είναι ενδημικά της ευρύτερης περιοχής.  
 
 Από τα υπόλοιπα, 3 είδη έχουν μεταφερθεί από γειτονικούς ποταμούς και 4 
είδη (ηλιόψαρο, ψευδορασπόρα, Αμερικάνικη πέστροφα, κουνουποφάγος) είναι 
ξενικά. 
  
 Στις λιμνοθάλασσες και στις εκβολές του ποταμού έχουν καταγραφεί 36 είδη 
ψαριών.  
  Από αυτά, 10 είδη είναι μόνιμοι κάτοικοι των υφάλμυρων νερών,  
    17 είναι είδη που μεταναστεύουν από τη θάλασσα και ζουν στις λιμνοθάλασσες  
    και τα υπόλοιπα 9 είδη βρέθηκαν τυχαία στην περιοχή. 
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β΄ μέρος: Πανίδα 
• Τα πουλιά που βρίσκουν στο παραποτάμιο δάσος καταφύγιο, χώρους για να 

τραφούν και να διαχειμάσουν αγγίζουν τα 150 είδη και τα περισσότερα 
προστατεύονται από την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία.  

• Ένας μεγάλος αριθμός περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των 
Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας, 103 είδη προστατεύονται από 
τη Σύμβαση της Βέρνης «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού 
περιβάλλοντος της Ευρώπης» και 75 είδη περιλαμβάνονται στην Οδηγία 
79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών».  

• Κομψά παρυδάτια πουλιά, όπως ο αργυροτσικνιάς, ο μικροτσικνιάς και η 
χαλκόκοτα, σπάνια υδρόβια, όπως η λαγγόνα, η χουλιαρομύτα, η νανόχηνα, 
η βαλτόπαπια και ο μαυροπελαργός, αλλά και απειλούμενα αρπακτικά, 
όπως ο θαλασσαετός, ο κραυγαετός, η αετογερακίνα, ο βασιλαετός, ο 
στικταετός και ο ψαραετός αλλά και ο κολχικός φασιανός που φωλιάζει, 
συνθέτουν έναν μοναδικό φτερωτό κόσμο. 

 
• Στο δάσος αφήνουν τα πατήματά τους, τσακάλια, νυφίτσες, ασβοί, κουνάβια 

και αγριόγατες.  
• Συνολικά, έχουν καταγραφεί 13 είδη μεγάλων θηλαστικών, 6 από τα οποία 

περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 
Ελλάδας ως «απειλούμενα», ενώ η βίδρα περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και αποτελεί είδος προτεραιότητας. 
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γ΄ μέρος: Αμφίβια-Ερπετά-Ασπόνδυλα 
• Ένας μεγάλος, αριθμός αμφίβιων, ερπετών και ασπόνδυλων 

συνηγορούν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ξεχωριστής 
ομορφιάς και αξίας.  

• Κοινά και σπάνια βατράχια  
• (π.χ. μπομπίνα, δενδροβάτραχος, πηλοβάτης, χωματόφρυνος, 

ευκίνητος βάτραχος, βάτραχος των ρυακιών),  
• Τρίτωνες και σαλαμάνδρες,  
• διάφορα είδη χελωνών  
• (π.χ. ελληνική χελώνα, βαλτοχελώνα, ποταμοχελώνα),  
• φιδιών και σαυρών  
• (π.χ.λαφιάτης, σαπίτης, σαΐτα, οχιά, ασινόφιδο, νερόφιδο, ποταμόφιδο)  
• (π.χ.αμμόσαυρα, πρασινόσαυρα, βαλκανόσαυρα, σαμιαμίδι,)  
• σπάνια έντομα,  
• πολύχρωμες πεταλούδες και κολεόπτερα  
      
     συνθέτουν μια πολυπληθή και πολύβουη κοινωνία, κάθε μέλος της 

οποίας έχει τον δικό της πολύτιμο και αναντικατάστατο ρόλο. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ???? 

 Για όλα …φταίει η …. «κουτσομπόλα» των επιστημών, ήτοι 
η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, γιατί φανερώνει ψέματα & αλήθειες!!!! 

 
    Τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να μελετήσει και  

….αξιολογήσει κανείς  με ..κόπο, για να εξάγει το 
«πραγματικό», το «ζητούμενο» ή το ….«ποθούμενο»!!!   
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 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ VS ΝΕΣΤΟΣ ???? 
(Μα καλά, τι σχέση μπορεί να υπάρχει??) 

Πηγή: Στατιστική: Τα Ψέματα και οι Αλήθειες, Λαζαρίδης Ι., 2013 

 



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (*) 

Επιλογές Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

Έγκυρες από πριν 158 49.4 55.2 55.2 

τιμές με το που έφτασα στην περιοχή 74 23.1 25.9 81.1 

δεν είμαι σίγουρος για το πότε 54 16.9 18.9 100.0 

Σύνολο 286 89.4 100.0 

Ε. Τ. 34 10.6 

Σύνολο 320 100.0 

Χρονικός προσδιορισμός γνώσης του προστατευτικού χαρακτήρα περιοχής 

Μορφωτικό επίπεδο επισκεπτών 

Επιλογή Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

Υ. Ε. 13 4.1 4.1 4.1 

  Δ. Ε. 87 27.2 27.2 31.3 

  Α. Ε. Ι. , Τ. Ε. Ι. 161 50.3 50.3 81.6 

  MSc, PhD 59 18.4 18.4 100.0 

  Σύνολο 320 100.0 100.0 

(*) Προσέγγιση Αναψυχικής Φέρουσας Ικανότητας της περιοχής των εκβολών του Νέστου:  

 Επιλογή Δεικτών Ποιότητας. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ, 2009 
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Εθνικότητα επισκεπτών: Έλληνες 55% - Ξένοι 45% 
 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (*) 

Προηγούμενες αναψυχικές εμπειρίες: ΝΑΙ το 86,3% των επισκεπτών/χρηστών  

Έτη αναψυχικής εμπειρίας:  
1-3 έτη 48.6 48.6 

4-5 έτη 23.2 71.7 

6-8 έτη 10.9 82.6 

9-10 έτη 12.0 94.6 

Επισκέψεις κατά 

 την τελευταία 5ετία 

καμία 22.8 22.8 

1 φορά 38.8 61.6 

δύο φορές 23.9 85.5 

τρεις φορές 10.5 96.0 

τέσσερις φορές 4.0 100.0 

Συγκριτικά δημογραφικά χαρακτηριστικά ετών 2003-2006 & 2007  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μορφωτικό επίπεδο: Απόφοιτοι Α. Ε. Ι. 76,2% & 50,3% αντίστοιχα 
Κάτοχοι μεταπτυχιακών-PhD τίτλων: άνευ & 18,4% αντίστοιχα  
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμοι (73,3%) & Έγγαμοι (31,9%), με τέκνα (61%) 
Επαγγελματική δραστηριότητα: Δ.Υ. : 39,6% & 52,8%   
Τόπος κατοικίας Ελλήνων: Πρωτεύουσα: 24,5 & 15,9%, Θεσσαλονίκη: 14,3 & 19,4%, Ν. 
Καβάλας: 13,2 & 2,2%, Όμοροι νομοί: 10,3 & 11,3% αντίστοιχα.  
Σύνθεση ομάδας επίσκεψης: Οικογένεια:48,7  &31,9%, Μόνος: άνευ & 26,9%, Με 
φίλους: άνευ & 23,1%, Με οικογένεια & φίλους: άνευ & 15,0% .  
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 2ο μέρος: Προσέγγιση του φαινόμενου της λαθροθηρίας από δασική, 

κοινωνική και τοπική και παραβατική οπτική θεώρηση    (αίτια –
αφορμές-συνθήκες-παράμετροι) 

 
• Λάθρα (λόγ. < αρχ. επίρρ. λάθρ(ᾳ) `κρυφά΄)+ θήρα = λαθροθηρία 

• λαθρο- < ελληνιστική κοινή λαθρο- < αρχαία ελληνική λαθραῖος < 
λάθρα < λανθάνω < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) -  (κρύβομαι) 

• α' συνθετικό λέξεων που εκφράζουν κάτι που γίνεται στα κρυφά, 
οπότε στην περίπτωσή μας υποδηλώνει: 

• 1) το παράνομο κυνήγι (Wikipedia) 

• 2) η παράνομη ενέργεια, δραστηριότητα του αυτού που την 
επιδιώκει (Δικτυακή Ελληνική Πύλη) 

• 3) παράνομο ή λαθραίο κυνήγι (Lexigram.gr)  

• όπου «παράνομο» λογίζεται ότι ξεπερνά τα όρια των νόμων και των 
θεσμών, που είναι αντίθετο προς τα νόμιμα!!! 

Ετυμολογία του όρου «Λαθροθηρία» 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%BF-
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%BF-
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%B1%E1%BF%96%CE%BF%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CF%81%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CF%89
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%81%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%86%CE%AC
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%B1


 
 Η σχέση των ανθρώπων προς τα ζώα στην Ορθοδοξία 

 

• Η μέριμνα του Θεού δεν σταματά για τα ζώα στην δημιουργία τους. Αυτός ως ο δωρητής 
της ζωής έχει την δύναμη της διατήρησής τους ή του πλήρους αφανισμού τους: 
«αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν». 
(Ψαλ. 103, 29). Στην Παλαιά Διαθήκη, είδαμε να μεριμνά και γι’ αυτά στον κατακλυσμό, 
διατάσσοντας τον Νώε «και από πάντων των κτηνών και από πάντων των ερπετών και από 
πάντων των θηρίων και από πάσης σαρκός, δύο-δύο από πάντων εισάγεις εις την 
κιβωτόν…» 

Πηγές: Αγία Γραφή, The Pemptousia Journal,  www.analogiajournal.com, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, Συναξαριστής,   

   Μετά τη Δημιουργία όλα τα ζώα έρχονται έμπροσθεν του διορισμένου βασιλέα της κτίσεως, 
για να τους δώσει το όνομά τους. «Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα 
και βόας απάσας, έτι δε και τα κτήνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθύας 
της θαλάσσης» (Ψαλ. 8,7-9). 

     Στη ζωή των αγίων μας έχουμε ζώα που τους προσέφεραν πάρα πολλές υπηρεσίες,    
        διακονήματα δηλαδή και ανέπτυξαν σχέσεις αλληλοσεβασμού (π.χ. Οι Άγιοι Γεράσιμος με    
         το λιοντάρι στην έρημο, Σεραφείμ του Σάρωφ με την αρκούδα, Τύχων με τις χήνες   κ.α.)  

  Παρουσιάζεται κάτω από το πρίσμα της δημιουργίας του κόσμου. Διαβάζουμε σχετικά στη   

     Γένεση: «και εποίησεν ο Θεός τα θηρία της γης κατά γένος, και τα κτήνη κατά γένος αυτών    
     και   πάντα τα ερπετά της γης κατά γένος αυτών, και είδεν ο Θεός ότι καλόν». 
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http://www.analogiajournal.com/


• 1η περίπτωση: Αφορά αυτούς που ασκούν τη θήρα ως 
δραστηριότητα παράνομα (με ή χωρίς άδεια), ήτοι: 

• 1α] ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΘΗΡΑΣ, δηλ. αυτοί που είτε δεν θέλουν να 
πειθαρχήσουν ή δεν μπορούν να την ασκήσουν νόμιμα μη 
συμμορφούμενοι με την προβλεπόμενη διαδικασία αλλά 
τους αρέσει το κυνήγι. 

• 1β] ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΘΗΡΑΣ, αυτοί δηλαδή που ενώ έχουν άδεια 
θήρας, δεν ακολουθούν τις οδηγίες των ετήσιων 
ρυθμίσεων θήρας που εκδίδονται από τις Αρχές και 
ενεργούν αυτοβούλως και φυσικά όχι μόνο παράνομα 
αλλά και επικίνδυνα (Thomas L.,1996, Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής του I. U. C. N.). 

 

2ο μέρος 
Προσέγγιση του φαινόμενου της λαθροθηρίας από δασική, κοινωνική και 

τοπική και παραβατική οπτική θεώρηση (αίτια -αφορμές) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ:  
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• 2η & πιο σύνθετη περίπτωση:  

    Αφορά αυτούς που ασκούν τη θήρα παράνομα, ενεργώντας 
«ανταγωνιστικά» ή εκδικητικά απέναντι στην κοινωνία και το κράτος για 
κάποιο συγκεκριμένο λόγο, ήτοι: αυτούς που επειδή είτε θίγεται μια δική 
τους δραστηριότητα είτε ενοχλούνται από τα εφαρμοζόμενα μέτρα & 
πρακτικές διαχείρισης στο πεδίο, ενεργώντας αντεκδικητικά επιλέγουν 
αυτό τον τρόπο αντίδρασης είτε τέλος δεν αισθάνονται βολικά από την 
αυξητική τάση επισκεψιμότητας του χώρου (Wikipedia, Collection of 
reasons, 2017).  

 3η περίπτωση: 

 Η ύπαρξη ενός εν δυνάμει πεδίου συγκρούσεων συμφερόντων, δράσεων 
και διαχειριστικών επιλογών με διοικητικές & κοινωνικές προεκτάσεις και 
συνέπειες (Vining J., 1990).   

      4η περίπτωση: Συνδυαστική ανάπτυξη δράσεων με διαφορετικό 
προσανατολισμό, όπως όταν μια ομάδα  όπως λ.χ. κτηνοτρόφοι, δεν 
επιθυμούν την παρουσία «παρατηρητών».  

       
 (Rangeland Ecology & Management, Volume 70, Issue 2, March 2017). 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ (συνέχεια):  
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(συνδυαστικά ή ανεξάρτητα από την 1η όμοια):  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424/70/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424/70/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424/70/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424/70/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424/70/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424/70/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424/70/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15507424/70/2


Περιπτωσιολογική ανάλυση του όρου «λαθροθηρία» (*) με κέντρο 
βάρους τον «ανθρώπινο» παράγοντα 

• Ως λαθροθηρία «εννοιολογικά» θα μπορούσε να θεωρηθεί όχι 
μόνο η θανάτωση με όπλο αλλά και:  

1) η «συλλογή» ειδών της πανίδας  του χερσαίου 
οικοσυστήματος 

2) Η «συνειδητή επιλογή» μείωσης των ζημιών λόγω 
υπερβολικής πυκνότητας πληθυσμού κάποιου είδους  

3) Η σύλληψη & απομάκρυνση ειδών του οικοσυστήματος 
4) Η επιλογική… «συλλογή» ειδών εντόμων, ερπετών, αμφιβίων 
5) Η … «κλοπή» από τις φωλιές αυγών ή μικρών 
6)  Η «παγίδευση»,  «δηλητηρίαση» και το παράνομο εμπόριο 
7) Ο έλεγχος-μέσω θανάτωσης- του πληθυσμού των θηρευτών 
8) Άλλες περιπτώσεις απομάκρυνσης ειδών του οικοσυστήματος 
 
 
• (*) https://bd.eionet.europa.eu/activities, IUCN-CMP: classification of Salafsky et al.2007  

• Λίστα αναφοράς «Απειλών», «Πιέσεων», «Δραστηριοτήτων» , Τελική Έκδοση, 2011  21 

https://bd.eionet.europa.eu/activities


Γενικά Αίτια-Αφορμές που συμβάλλουν στην εμφάνιση του 
φαινομένου με παραμετρική  προσέγγιση 

Α. Φυσικές-περιβαλλοντικές παράμετροι: 

1) Η διατήρηση και διαχείριση της ποικιλότητας και της πολυώροφης 
διαφοροποίησης του μωσαϊκού και των χαρακτηριστικών του 
οικοσυστήματος (με βάση όσα εκτέθηκαν στο 1ο μέρος της εισήγησης) 

2)  Η ύπαρξη του κολχικού φασιανού που θέτει τα δικά της  βιοτοπικά  
προαπαιτούμενα διαχείρισης, θέτοντας φραγμούς στην όχληση και τις 
ενέργειες που επιφέρει η άσκηση της θήρας (Gatti et al., 1989). 

3) Η δέσμευση της Πολιτείας για υιοθέτηση και εφαρμογή 
συγκεκριμένων στρατηγικών προστασίας και διαχείρισης τέτοιων 
προστατευόμενων περιοχών, προς τις οποίες πρέπει και οφείλουμε ως 
Κράτος μέλος της Ε.Ε. και της διεθνούς Κοινότητας, μετά την αποδοχή 
της συνθήκης Ramsar να συμμορφωθούμε. 

4) Ο διαφορετικός τρόπος αντίληψης και θεώρησης της εφαρμοζόμενης 
Δασικής, Κοινωνικής και εν τέλει Εθνικής Πολιτικής (Schreyer  et al., 
1984, Owens P.L., 1985).   
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Β. Κοινωνικο-οικονομικές παράμετροι: 

 • η εγγενής ροπή προς την παραβατικότητα συγκεκριμένων ομάδων του 
ενεργού πληθυσμού (Todd and Graefe, 1988). 

• Η τάση ή η …«κλίση» κάποιων ανθρώπων να αρέσκονται γενικά στη χρήση 
των όπλων (Bryan H., 1979). 

• Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε κατηγορίες πληθυσμού με διαφορετικά 
ενδιαφέροντα ή διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο εφαρμογής της 
εκάστοτε διαχειριστικής πολιτικής  προστασίας και ανάδειξης 
προστατευόμενων περιοχών (De Wall and Harry, 1981). 

• Η εκδήλωση ζημιών σε παρακείμενες καλλιέργειες από είδη της πανίδας 
της περιοχής (π.χ. φασιανός, αγριογούρουνο κλπ.) που εγκαταβιούν στο 
βιότοπο (Driver and Bassett, 1975). 

• Η αξία πολλών θηρεύσιμων ειδών ως «διατροφική» επιλογή (Haines et al., 
2012)  

• Η χρήση του νερού των λιμνών για άλλους σκοπούς όπως λ.χ. άρδευση 
(Ramsar Handbook, 2000) 

• Η άσκηση «βοσκής» και η συνεύρεση των σκυλιών που ακολουθούν τα 
κοπάδια με την ορνιθοπανίδα της περιοχής (Tucker & Evans, 1997). 
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Άμεσες - έμμεσες συνέπειες και επιπτώσεις που επιφέρει η 

λαθροθηρία στο οικοσύστημα του Νέστου   
• Ενδεχόμενο μείωσης, μέχρις αφανισμού σε τοπικό επίπεδο, για κάποια 

είδη της εκεί εγκαταβιούσας ορνιθοπανίδας. 

• Πιθανή διαφοροποίηση της ισορροπίας του «φύλου» και των ηλικιακών 
κλάσεων & Υποβάθμιση της γενετικής ποικιλότητας των ειδών. 

• Αποδυνάμωση των δυνατοτήτων άσκησης θήρας στις επιτρεπόμενες 
περιοχές από τους νόμιμους χρήστες λόγω «διαταραχών» του βιολογικού 
κύκλου στα θηρεύσιμα είδη 

• Συνεχής όχληση όλων των ειδών ανεξάρτητα από τη θηρευτική τους αξία 
(Δασαρχείο Καβάλας & Ε.Κ.Β.Υ., 2005). 

• Κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων των ιδίων ή τρίτων (περιηγητών-
επισκεπτών-ή απλά διερχομένων) καθόσον σε αρκετές περιπτώσεις 
διεξάγεται σε μια επιτρεπτό «χρονικό φάσμα» και συνήθως χωρίς την 
τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας ή συγκρούσεις μεταξύ κατηγοριών 
χρηστών 

      (Jacob and Schreyer, 1980; Hammitt, 1988; Ramsar Handbook, 2000 ; Haines et al., 2012). 
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Η …σχέση των λαθροθήρων [και όχι μόνον] με το δάσος & το 
Δέλτα του Νέστου  
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(….ενδείξεων συνέχεια) 
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(…..και συνέχεια) 
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3ο μέρος: Πολιτική θήρας & Δασική Πολιτική 
από το Δασαρχείο Καβάλας 

 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 10ΕΤΙΑΣ 
 

 
ΝΕΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ/ΑΔΕΙΕΣ ΘΗΡΑΣ 
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Πολιτική θήρας & Δασική Πολιτική από το Δασαρχείο Καβάλας 
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Στατιστικά στοιχεία δασικών ανομημάτων (παραβάσεων θήρας)  

 

29 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Ή  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑ)  

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

1 2 3 4 5 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΟΥ: 

Παραβίαση κανόνων προστασίας 

του καταφυγίου άγριας ζωής 
17 90 103 55 55 320 

5.3% 28.1% 32.2% 17.2% 17.2 % 100.0% 

Παράνομες δραστηριότητες (θήρα, 

υλοτομία, αμμοληψία κλπ.) 
46 52 72 130 20 320 

14.4% 16.3% 22.5% 40.6% 6.3% 100.0% 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (συνέχεια) 

Επίδραση (Μείωση) της αξίας επίσκεψης από καταστάσεις ή ενέργειες 

 aΑξιολόγηση σε 5ριθμη κλίμακα διαβάθμισης όπου: «1» = δε μειώνει στο ελάχιστο την αξία της επίσκεψης, «2» = κάπως τη 

μειώνει, «3» = τη μειώνει σε κάποιο μεγαλύτερο βαθμό,  «4» = τη μειώνει σημαντικά, «5» = τη μειώνει υπερβολικά. 

Φέρουσα Ικανότητα-Χωρητικότητα [μοντέλο] :5.120 επισκέψεις/ημέρα 

Ερευνητικό πρόγραμμα Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π., του Α.Π.Θ. για το Νέστο, 2004. 30 



• ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΟΥ:  
• Παραβίαση κανόνων προστασίας του καταφυγίου άγριας ζωής: 0,281 
• Παράνομες δραστηριότητες (θήρα, υλοτομία, αμμοληψία κλπ.): 0,310 
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ανεπαρκής επιτήρηση (ασφάλεια) και αστυνόμευση: 0,283 
• Ανεπάρκεια στην ασφάλεια επισκεπτών: 0,137 
     είναι αυτοί που συνεισφέρουν με τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση του συνολικού 

δείκτη, αποτελώντας συνεπώς εν δυνάμει δείκτες. 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (συνέχεια) 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ (Μείωση της αξίας επίσκεψης) ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :Επιμέρους Δείκτες  

Ενδεχόμενο μελλοντικής επίσκεψης ως προς την παραπάνω επίδραση 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  Ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 

(ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΟΥ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 2 3 

Παραβίαση κανόνων προστασίας                                      

του καταφυγίου άγριας ζωής 15 139 166 320 

4.7% 43.4% 51.9% 100.0% 

Παράνομες δραστηριότητες                                          

(θήρα, υλοτομία, αμμοληψία κλπ.) 24 111 185 320 

7.5% 34.7% 57.8% 100.0% 

Αξιολόγηση σε 3ριθμη κλίμακα διαβάθμισης όπου: «1» =θετικά, «2» =ουδέτερα, «3» = αρνητικά. 
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• Τι είναι & τι πραγματεύεται η Δασική Πολιτική; 
 

 
3ο μέρος: Πολιτική θήρας & Δασική Πολιτική από πλευράς μας 

 
 

Δασική Πολιτική (Δ.Π.)  
 

 Αρχές, μέθοδοι και μέσα οργάνωσης της οικονομίας των δασικών 
πλουτοπαραγωγικών πόρων ευρέων γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας του 
συνόλου της. 
  Σπουδή των σχέσεων δάσος-λαός.  
 Λογίζεται ως πολιτική για την «κοινωνία» και όχι για τη Δασική Διοίκηση  
 
  Δασική συνεταιριστική και πιστωτική πολιτική.  
 
 Οικονομική αξιολόγηση της σημασίας του δάσους και των δασικών εκτάσεων 
σαν πηγή πρώτων υλών, ενέργειας, αναψυχής και εισοδήματος.  
 
 Επιλογή στόχων και λήψη αποφάσεων της εθνικής δασοπονίας.  
 
 Δασική Νομοθεσία ως και συγκριτική δασική νομοθεσία των δασικών 
αναπτυγμένων χωρών και ιδιαίτερα της Ε.Ε..  
 
  Δασική Λογιστική. 32 



 
Τι είναι & τι πραγματεύεται η Δασική Πολιτική; (συνέχεια) 

 
• Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της δασοπονίας της χώρας.  

 

• Προβλέψεις τάσεων εξέλιξης της δασικής παραγωγής και 
κατανάλωσης, στα πλαίσια κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών σε 
εθνικό επίπεδο.  

 

• Οικονομική αξιολόγηση της σημασίας του δάσους και των δασικών 
εκτάσεων σαν παράγοντα προστασίας των αναπτυξιακών έργων, της 
ατμόσφαιρας, του υδατικού και  βιοτοπικού δυναμικού της χώρας.  

 

• Εθνικό δασικό προϊόν στα πλαίσια της δασοπονίας.  

• Αρχές προγραμματισμού και χρηματοδότηση των διαφόρων τομέων 
της δασοπονικής δραστηριότητας.  

• Δασική Διοικητική. 

F.A.O.: Developing effective forest policy, Resolution No 26, 1987.       
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3ο μέρος: Πολιτική θήρας & Δασική Πολιτική από πλευράς μας (συνέχεια)  
 

 
Η Δασική Πολιτική ως διαχειριστικό εργαλείο & πολιτικό μοτίβο δύναται:  

1) να καθορίζεται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο 
2) Να σχεδιαστεί ή προκύψει εξαιτίας συγκεκριμένων συμπεριφορών  

 

Οι άνθρωποι όχι σπάνια διαμαρτύρονται και διατείνονται ότι η Πολιτεία δεν «έχει» ή 
δεν ασκεί Δ.Π. , όταν οι αποφάσεις και το ισχύον πλαίσιο διαπιστώσουν ότι 
δομούνται για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων μόνο σκοπών ή διαφορετικά όταν 
αναδεικνύουν «ασάφειες» ή χειρότερα οδηγούν σε «αντιφατικές» θέσεις.  

 
Σε κάθε περίπτωση η Δ.Π. χρειάζεται και πρέπει  να αποδίδει πρακτικές καθοδήγησης 
και ένα αίσθημα εφαρμοστικής ευθύτητας σε ένα βάθος χρόνου για να θεωρείται 
χρήσιμη.  
 

Πηγή:www.fao.org , www.moa.gov.cy , Εγχειρίδια Δ.Π. του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του Α.Π.Θ.  

Η Δ.Π. προτίθεται να καθοδηγεί και οριοθετεί αποφάσεις «παροντικές» και 
«μελλοντικές» διαχειριστικές και τεχνικές αποφάσεις και πράξεις.  
Συνδυάζει συνήθως δύο [2] βασικά στοιχεία, ήτοι: 
i) Ένα πλαίσιο φιλοδοξιών, στόχων και στρατηγικών 
ii) Ένα περίγραμμα διαδοχής πράξεων και ενεργειών για την επίτευξή τους. 

Η Εθνική Δ.Π. δεν ενδείκνυται να τίθεται «μονομερώς» από την Πολιτεία. Το ιδεατό 
θα ήταν να προκύψει ύστερα από συμφωνία όλων των ενδιαφερόμενων μερών και να 
υιοθετηθεί τελικά από την εκάστοτε Κυβέρνηση. (*)     

34 



 
3ο μέρος: Πολιτική θήρας & Δασική Πολιτική από το 

Δασαρχείο Καβάλας 
 

1) Έκδοση ετήσιας Δ.Α.Δ. Θήρας 

2) Υλοποίηση τακτικού & στοχευμένου προγράμματος ελέγχου προστασίας 
θηραματικού πλούτου 

3) Επιδίωξη συνεχούς συνεργασίας με Κ.Σ., Έλεγχος αυτών & θηροφυλάκων 

4)  Μελέτες διαχείρισης βιοτόπων 

5) Επανεξέταση των δεδομένων & του πλαισίου λειτουργίας του Κ.Α.Ζ. 

6) Τακτικές & περιφερειακές ενημερώσεις (κυρίως μέσω του υλωρικού προσωπικού) 
φορέων & κοινωνικών ομάδων 

7) Διηνεκής επιδίωξη για συμμετοχή σε προγράμματα (ευρωπαϊκά & διεθνή) που 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με θέματα Κ.Α.Ζ. και γενικότερα προστασίας του 
χώρου 

8) Διαχείριση Ενδιαιτημάτων και Προστασία Αρπακτικών Πουλιών στο Δέλτα και τα 
"Στενά" του Νέστου»  [επαναπλημμύρα, ταΐστρα, μονοπάτια, παρατηρητήριο] 

9) Κανονισμός Λειτουργίας του χώρου - Προτάσεις για επικαιροποίησή του 

10) Αποκατάσταση & ανάδειξη του Π.Δ. Νέστου (Σχέδιο Διαχείρισης Π.Δ. με ΕΚΒΥ). 

 

 
Πολιτική θήρας  
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Πολιτική θήρας:  

Εκτελεστικές ή διοικητικές αδυναμίες  που διαπιστώθηκαν ή καταγράφτηκαν 
  1) Υποστελέχωση (ως προς το εξειδικευμένο προσωπικό) των δύο [2] Κ.Υ. 

επισκεπτών Νέστου 

2) Η ύπαρξη αυτοσχέδιων μονοπατιών  

3) Η αδυναμία διασφάλισης ελεγχόμενης πρόσβασης 

4) Η μάλλον ανεπαρκής συχνότητα υλοποίησης του προγράμματος 
περιπολιών ελέγχου 

5) Καθυστέρηση ή δυσκολία ως προς την αναβάθμιση των υπηρεσιών που 
έχουν να προσφέρουν τα Παρατηρητήρια Άγριας ζωής 

6) Έλλειψη συντονισμού & μέσων για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση και 
ενημέρωση του κοινού 

7) Υστέρηση όσον αφορά την πλατφόρμα-«προπαγάνδα» για ροή και 
αξιολόγηση πληροφοριών που σχετίζονται με τη διερεύνηση 
«καταγγελιών» (η επικοινωνιακή οπτική της Δασικής Πολιτικής)     

8) Δεν είναι πάντοτε εύκολη ή εφικτή η επικαιροποίηση της «ιστοσελίδας» 
της υπηρεσίας. 

9) Εγγενής δυσκολία στη συμμετοχή «καινοτόμων» προτάσεων διαχείρισης 
των «συνδυαστικών» δράσεων.   
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• 1) Δημοσιοποίηση των σχετικών Δ.Α.Δ. 

• 2) Αξιοποίηση όλων των συνεργαζόμενων με την υπηρεσία μας φορέων, όπως λ.χ. 
οι ΔΑ.Σ.Ε., οι έμποροι ξυλείας και οι μικροϋλοτόμοι δικαιούχοι δευτερευουσών 
καρπώσεων 

• 3) Προσπάθεια ενίσχυσης & θωράκισης της ευρύτερης περιοχής με την εκπόνηση 
ειδικών «μελετών» και επιδίωξη ένταξης σε προγράμματα προστασίας και 
διατήρησης του Π.Δ. και του Δέλτα Νέστου (INTERREG) 

• 4) Προβολή του χαρακτήρα και της αξίας του οικοσυστήματος (βλ. πίνακα 
μεθεπόμενης σελίδας), ώστε να πεισθεί η «κοινή γνώμη» για την αναγκαιότητα 
εξάλειψης ή τουλάχιστον ελαχιστοποίησης παραβατικών συμπεριφορών, ώστε να 
επιδιωχθεί στη συνέχεια η ισχυροποίηση όχι μόνο των δεικτών ευαισθητοποίησης 
αλλά και του επίπεδου συνεργασίας με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς ή 
υπηρεσίες, το κοινό και τον τοπικό πληθυσμό. 

• 5) Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα εκτροφής και ασθενειών 
φτερωτών & τριχωτών θηραμάτων καθώς και σε εκείνα της απελευθέρωσης 
θηραμάτων (φασιανού, πεδινής πέρδικας, λαγού). 

 
3ο μέρος: Πολιτική θήρας & Δασική Πολιτική από πλευράς μας 

 
 

Στοχευμένες Δράσεις-Ενέργειες Δασικής Πολιτικής  
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Στοχευμένες Δράσεις-Ενέργειες Δασικής Πολιτικής (συνέχεια) (*)  

 5) Επιδίωξη συνεχούς επιμόρφωσης όσων ασχολούνται με τη 
διαχείριση ανάλογων «φαινομένων» μέσα από τη αξιοποίηση της 
διαδρομής ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, με άξονες: 
α) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ 
Όλων των κοινωνικών ομάδων του ενεργού πληθυσμού 

β) Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ -  COACHING AND MENTORING 
Δράση που μπορεί να καταστεί υλοποιήσιμη σε συνεργασία με τους 
τοπικούς Κ.Σ. αλλά και την Κ.Ο.ΜΑ.Θ., με στόχο την διαμόρφωση,  
προβολή & υποστήριξη μιας «άλλης» προσέγγισης και πολιτικής 
διαχείρισης παραβατικών συμπεριφορών. 

γ) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ, 
Ως παράγοντα πρόκλησης παραβατικών συμπεριφορών με την 
προώθηση και ανάπτυξη τεχνικών εκτόνωσης-κίνητρα συνεργασίας με 
τις Αρχές –δημιουργία καναλιών ενημέρωσης & πληροφόρησης. 

 
3ο μέρος: Πολιτική θήρας & Δασική Πολιτική από πλευράς μας 

 

 
με οδηγό σχετικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (*)  
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Δασική Πολιτική  

 
 

Σημαντικότητα πηγών πληροφόρησης 
 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Βαθμός σημαντικότητας 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ

Ο
  

(%
) 

1 2 3 4 5 

Ε. Ο. Τ. 26.9% 29.7% 29.7% 9.1% 4.7% 100.0 

Δημόσιες Υπηρεσίες 20.9% 32.8% 25.0% 14.4% 6.9% 100.0 

Επιμελητήρια 25.0% 34.7% 25.0% 10.9% 4.4% 100.0 

Ο. Τ. Α. 14.4% 27.2% 22.2% 26.9% 9.4% 100.0 

Φορέας Διαχείρισης (Δασαρχείο Καβάλας) 3.1% 8.8% 14.7% 53.8% 19.7% 100.0 

Διαδίκτυο 8.8% 14.7% 34.7% 31.3% 10.6% 100.0 

Μ. Μ. Ε. (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Τύπος) 7.5% 13.8% 30.3% 32.5% 15.9% 100.0 

Περιοδικά περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 8.4% 16.9% 24.4% 39.1% 11.3% 100.0 

Φίλοι ή γνωστοί 5.3% 11.9% 24.1% 33.8% 25.0% 100.0 

Τουριστικά γραφεία ή Γραφεία ενοικίασης 

αυτ/των 
33.8% 34.4% 17.5% 8.4% 5.9% 100.0 

Περιβαλλοντικές οργανώσεις 11.3% 11.9% 37.5% 29.1% 10.3% 100.0 

Πολιτιστικοί, αθλητικοί κλπ. σύλλογοι 25.9% 31.3% 35.0% 5.6% 2.2% 100.0 

Αξιολόγηση σε 5ριθμη κλίμακα διαβάθμισης όπου: (1) = καθόλου σημαντική, (2) = μάλλον όχι 
σημαντική, (3) = ουδέτερη, (4) = μάλλον σημαντική, (5) = πολύ σημαντική.  
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• Α. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

• Υφίσταται το πρόβλημα της παραβατικής πρακτικής (λαθροθηρία) 

• Δεν έχουν διερευνηθεί ενδελεχώς οι παράμετροι πρόκλησής του σε σχέση με τον 
ανθρώπινο παράγοντα 

• Επέρχονται άμεσες ή / και έμμεσες συνέπειες ως προς την βιοκοινοτική ισορροπία του 
οικοσυστήματος 

• Αναδεικνύονται αδυναμίες ως προς την συνεχή, επαρκή και σταθερή επιτήρηση & 
διατήρηση του προστατευτικού χαρακτήρα του ευρύτερου χώρου 

• Συνεργιακή δυστοκία των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων 
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4ο ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Διότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αποτυχίας πολύ καλά-κατά τα άλλα- καταρτισμένων σχεδίων (master 
plans), επειδή δεν επιτεύχθηκε αρμονική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στα 
προαναφερθέντα ζητήματα!!!! 

 

 Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΜΕΤΡΑ 
• Διαχρονικά επαναλαμβανόμενα προγράμματα επιμόρφωσης σε συνδυασμό με την  

ανάπτυξη συνεργατικών τακτικών, όπως: 
• Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ & Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ απέναντι σε κοινωνικές ομάδες σαφούς επιλεκτικού προσανατολισμού 
• Σε συνδυασμό με την  ευρεία εφαρμογή του εργαλείου της «δασικής-περιβαλλοντικής 

προπαγάνδας», μέσα από τη σπουδή των σχέσεων «δάσος – περιβάλλον - λαός» 
• Κίνητρα για ενασχόληση με οικοτουριστική ανάπτυξη ως εναλλακτική οικονομική-

επαγγελματική προοπτική 

 
 

Σαφείς & ξεκάθαροι σκοποί και στόχοι, κατευθύνσεις της ασκούμενης Δ.Π. σε βάθος χρόνου, οι οποίοι να 
έχουν ωστόσο προκύψει μέσα από ευρείες διαβουλεύσεις!!  

 



 
Σας ευχαριστώ για το χρόνο και την 

…υπομονή!!! 
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