
 
 

 

Αθήνα, 28 Νοεμβπίος 2022 
Επίκαιπη Επώηηζη 

ππορ Υποςπγό Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων 

Θέμα: Η επικήπςξη ηηρ αλεπούρ δεν είναι δειγμαηοληψία αλλά πογκπόμ 

Τν 1958 ν Μάν Τζεηνύλγθ δηέηαμε λα εμνλησζνύλ ηα ζπνπξγίηηα επεηδή «έηξσγαλ πάξα 

πνιιά ζηηεξά». Απηό πξνθάιεζε κηα από ηηο ρεηξόηεξεο πεξηβαιινληηθέο 

θαηαζηξνθέο ζηελ ηζηνξία ηεο Γεο. Σύκθσλα κε ηνλ Μάν, ηα ζπνπξγίηηα ήηαλ παξάζηηα 

θαη εκπόδηδαλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο. Ωζηόζν 

παξαηεξήζεθε όηη ε πξνζβνιή ησλ ζηηεξώλ από έληνκα ζηα ρσξάθηα είρε απμεζεί 

θαηαθόξπθα. Γηόηη ηα ζπνπξγίηηα έηξσγαλ ηα έληνκα όπσο ηηο αθξίδεο θαη κεηά ηελ 

εμόλησζή ηνπο, νη αθξίδεο έθαλα πάξηη ζηα ζηηνρώξαθα. Τα επόκελα ηξία ρξόληα, καδί 

κε ηα ζπνπξγίηηα 45 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη πέζαλαλ από ιηκό ελώ εθδειώζεθαλ 

πεξηζηαηηθά θαληβαιηζκνύ.  

Σην ζήκεξα, κε πξόζρεκα ηελ επηηήξεζε ηεο ιύζζαο, (πνπ δελ ππάξρεη) ν ππνπξγόο 

δίλεη εληνιή λα εμνλησζνύλ νη αιεπνύδεο θαη’ επαλάιεςε. Δλώ γίλνληαη ελαέξηνη 

εκβνιηαζκνί γηα ηε ιύζζα, ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ επηηξέπεη ηαπηόρξνλα θαη 

ηελ εθηέιεζή ηνπο επ’ ακνηβή ρσξίο λα κπαίλεη θαλέλα όξην ζηνλ αξηζκό ησλ 

ζεξεπκέλσλ αιεπνύδσλ. 

Γηα δύν κήλεο (από 18.11.2022) νη θπλεγνί ζα ζθνηώλνπλ όζεο βξίζθνπλ κπξνζηά ηνπο 

γηα λα πάξνπλ 50 επξώ. Τν δίκελν απηό αξρίδεη ε αλαπαξαγσγηθή ηνπο πεξίνδνο, κε ό,ηη 

απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη αθόκε θαη γηα ηελ εμάιεηςή ηεο. Από ην 2014 δελ ππάξρεη 

απνδεδεηγκέλν θξνύζκα ιύζζαο ζηε ρώξα θαη ην δηάζηεκα ησλ 10 πεξίπνπ ρξόλσλ είλαη 

αξθεηό γηα λα ζπκπεξάλνπλ νη επηζηήκνλεο, όηη έρεη απνκαθξπλζεί ν θόβνο ηεο ιύζζαο. 

Γηα λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εκβνιηαζκώλ πνπ 

γίλνληαη από αέξνο ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ άιιεο πξαθηηθέο θαη όρη ην αλειεέο 

θπλήγη ηνπο.  

Επωηάηαι ο ςποςπγόρ: 

Βάζεη πνηώλ επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ πξνρσξήζαηε ζηελ παξαπάλσ απόθαζε; 

Γλσξίδεηε όηη ε απζαίξεηε παξέκβαζε ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα ηεο άγξηαο δσήο έρεη 

πνιύ αξλεηηθέο επηπηώζεηο θαη ζηνλ άλζξσπν; 

Ο επωηών Βοςλεςηήρ 

Κπίηων Απζένηρ 

 

https://www.ethnos.gr/tag/1515/katastrofhperiballontos
https://www.ethnos.gr/tag/1515/katastrofhperiballontos
https://www.ethnos.gr/tag/1515/katastrofhperiballontos
https://www.ethnos.gr/tag/1994/gh
                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

225

Ημερομ. Κατάθεσης:

28/11/2022

Ώρα κατάθεσης:

09:55'




