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ΑΘΗΝΑ, 9-11-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος
μεταφέρει, με βαθιά θλίψη και οδύνη,
το άγγελμα πως ο Πρόεδρος της Κ.Σ.Ε. Νίκος Παπαδόδημας
έφυγε σήμερα για το μεγάλο ταξίδι ...
Χαρισματικός ηγέτης και άνθρωπος, μαχητής μέχρι τέλους, ακάματος, μεθοδικός, με
απαράμιλλο ήθος, ανιδιοτέλεια, συνέπεια και ευσυνειδησία, ευεργέτησε την κυνηγετική
οικογένεια, προσφέροντας απλόχερα τις πολύπλευρες γνώσεις του, την τεράστια εμπειρία του,
τον προσωπικό του χρόνο…τη ζωή του όλη.
Η αγάπη και ο θαυμασμός του για τη φύση μετουσιώθηκαν σε όραμα και αγώνες για την
προστασία της και τη διατήρηση του κυνηγίου στη χώρα μας.
Απαρνήθηκε ανώτερα αξιώματα και θέσεις καριέρας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην
Ευρώπη, για να υπηρετήσει το κυνήγι και το περιβάλλον. Με τις ικανότητες του, την
ακεραιότητα και την ευθύτητα που τον διέκρινε, κέρδισε την αποδοχή και την εκτίμηση όλων.
Αφοσιώθηκε, επί μακρόν, στο θεσμό των Κυνηγετικών Οργανώσεων δίνοντάς τους
οντότητα, στόχους και πνοή σε δύσκολους καιρούς. Αναβάθμισε το ρόλο τους, υπηρετώντας την
ενότητα, τη σύμπνοια και την ομοψυχία και καθοδηγώντας πάντα με σύνεση και διορατικότητα..
Ως Αντιπρόεδρος των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το κυνήγι
και τη διατήρηση του περιβάλλοντος (FACE), υποστήριζε πάντα την αρχή της αλληλεγγύης και
τόνιζε τη δύναμη της ομοφωνίας.

Υποστήριζε την ανάπτυξη της οικονομίας στις τοπικές κοινωνίες της ελληνικής υπαίθρου,
τις συλλογικές αξίες, την διατήρηση της κουλτούρας μας και την κοινωνική συνοχή.
Το έργο του, ανεξίτηλη σφραγίδα στο θεσμό, στέκεται περήφανα και επάξια στην
κορωνίδα της κυνηγετικής ιστορίας της χώρας μας.
Τα λόγια, οι σκέψεις και όλες οι τιμές φαντάζουν λίγα και φτωχά, για να περιγράψουν την
ευγνωμοσύνη, που του οφείλουμε.
Οι προσπάθειές και οι κόποι του δεν πρέπει να χαθούν στη λήθη.
Οι αξίες και τα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκε, επί πολλές δεκαετίες, θα μας
συνοδεύουν πάντα αποτελώντας την παρακαταθήκη και το ορόσημο για να συνεχίσουμε αυτά
που μας δίδαξε, συλλογικά και αφοσιωμένα, για την προάσπιση του κυνηγίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
και το προσωπικό της
Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος

*

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει Τρίτη 13-11-2018 στις 16:00, στο Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας (τέρμα

Μικράς Ασίας, Γλυφάδα)
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