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Η μάστιγα της λαθροθηρίας 

 

Η λαθροθηρία είναι η εκμετάλλευση της 

άγριας ζωής μέσω της παράνομης 

διακίνησης και της θανάτωσης των ζώων 

υπό προστασία με στόχο το κέρδος. 

Δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό προϋπήρχε 

και εξακολουθεί να βασανίζει τις 

ανθρώπινες κοινωνίες μέχρι και σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η σκληρή αυτή πρακτική ολοένα και 

περισσότερο εξαπλώνεται για διάφορους 

λόγους αποτελώντας παγκόσμια απειλή για 

πολλά είδη πανίδας και χλωρίδας. Αρχικά, 

το εμπόριο σπάνιων ζώων είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένο σε συγκεκριμένες περιοχές του 

πλανήτη και συνδέεται με την απόκτηση 

πολλών χρημάτων, όπως συμβαίνει σε 

αγορές της Κίνας. Αυτό εξαρτάται από την 

ζήτηση που υπάρχει στην αγορά. 

Ειδικότερα, προϊόντα όπως το 

ελεφαντόδοντο και τα κέρατα ρινόκερου, 

είναι από τα πιο περιζήτητα. Επίσης, 

ορισμένες θρησκείες ανέκαθεν 

χρησιμοποιούσαν σπάνια ζώα ως μέρος 

του θρησκευτικού τελετουργικού, δράση 

που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα σε 

κάποιους πολιτισμούς. Ακόμα, οι 

διατροφικές συνήθειες που επικρατούν σε 

εξωτικές περιοχές και όχι μόνο, 

περιλαμβάνουν πιάτα με βασικό συστατικό 

σπάνια είδη ζώων. 

 

Οι επιπτώσεις της λαθροθηρίας 

εντοπίζονται σε πολλούς τομείς. Διάφορα 

είδη ζώων κινδυνεύουν ή χάνουν τη ζωή 

τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 

σπάνια είδη του Αμαζονίου. Άλλοτε 

απομακρύνονται με βίαιο τρόπο από το  

 

περιβάλλον διαβίωσής τους και 

αιχμαλωτίζονται κάτω από άσχημες και 

κακοποιητικές συνθήκες. Επιπλέον, η 

εξαφάνιση των ζώων αυτών μπορεί να 

ταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος. 

Από την άλλη, το παραπάνω φαινόμενο 

μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε 

ανθρώπινες συγκρούσεις εξαιτίας της 

καταπάτησης των νόμων που 

προστατεύουν τα ζώα. 

 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό πως το 

πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί 

άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, οι νόμοι πρέπει 

να γίνουν πιο αυστηροί, ενώ παράλληλα 

χρειάζεται οι άνθρωποι να ενημερωθούν 

μέσω της εκπαίδευσης  για τους κινδύνους 

που κρύβονται και να ευαισθητοποιηθούν. 

Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο τα ζώα υπό 

εξαφάνιση να προστατευτούν σε ειδικά 

σχεδιασμένα καταφύγια και να εξαλειφθεί η 

παράνομη πώληση ζώων. 

 

Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι η λαθροθηρία αποτελεί μεγάλο 

πρόβλημα και η αντιμετώπισή της έχει 

μεγάλη σημασία τώρα περισσότερο από 

ποτέ. Για τον λόγο αυτό, ένα σημαντικό 

βήμα που μπορεί να γίνει από όλους μας 

είναι η σωστή πληροφόρηση και βελτίωση 

της καταναλωτικής συμπεριφοράς. 
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