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α) Αξέχαστες στιγμές από τη Lugari Video
β) Ταινία: Παπιοκυνηγοί Νο9 - Μέρος Β΄

γ) Αγώνας κυνηγετικών ικανοτήτων με απονομή 
C.A.C. – Κεφαλάρι Κορινθίας

Οργάνωση: Κυνηγετικός Σύλλογος Κιάτου
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Η ΦΥΣΗ-ΓΙΑΤΡΟΣ
Εξόρµηση στα βουνά 
ίσον λιγότερες αλλεργίες

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α ΣΤΑ ΚΥΝΗΓΟΣΚΥΛΑ
Μια ζηµιά που θέλει χειρουργείο 
και µεγάλη προσοχή

Οι κυνηγοί 
γυρνούν 
την πλάτη

TO 1o DVD ΤΗΣ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗ
ΜΕ ΚΥΝΗΓΙ ΠΑΠΙΑΣ &

ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Οι κυνηγοί 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥ
Η πρόεδρος του ΚΟΕ δεν 
το βάζει κάτω και συνεχίζει

Λαγό ή αλεπού;
Οταν ο Ιχνηλάτης παίρνει τον «κακό το δρόµο»
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

∆ωρεάν κάθε Τετάρτη 
µε τον Ελεύθερο Τύπο
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e-mail: kinigi@e-typos.com
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Χρήστος Χατζιώτης, Γιώργος Ψωµαδέλλης

Art director Νικήτας Φραγκάκης

Υπεύθυνη διόρθωσης Κατερίνα Μπεχράκη
∆ιεύθυνση διαφήµισης Λουκάς Παπανικολάου 
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Φωτό Αρχείο Ελεύθερου Τύπου, Μανώλης Κατσίπης 
Power Vision, Shutterstock, Ιdeal image, 
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Υπεύθυνος κυκλοφορίας Κώστας Μπαλής

Εκτύπωση IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε.
∆ιανοµή ΕΥΡΩΠΗ

Παραπονεµένα λόγια
Η συµµετοχή στα κοινά του κυνηγίου για τους περισσοτέρους είναι µια 
άγνωστη υπόθεση. Για τους ασκούντες τη δηµοσιογραφία στα κυνηγετικά έντυπα 
το θέµα είναι περισσότερο πολύπλοκο αφού όντας έξω από τις διαδικασίες 
αντιµετωπίζουν τα διαδραµατιζόµενα στις Οργανώσεις ως αιτία τυπικής 
ενηµέρωσης και κάποτε ως υποχρέωση αποτύπωσης αυστηρής κριτικής.

Η δική µου συµµετοχή στις Κυνηγετικές Οργα-
νώσεις, κατά την τελευταία διετία, αποτέλεσε την 
παράβαση ενός παλαιού όρκου όταν η τότε εµπλο-
κή µου µε γέµισε µεν µε χρήσιµες εµπειρίες αλλά 
µε «ταΐσε» παράλληλα και µε το επιδόρπιο πολ-
λών, θλιβερών απογοητεύσεων. Αρκετά ωριµότε-
ρος πια, αισθάνθηκα την ανάγκη να αποκρούσω 
την περιπαικτική ατάκα παλαιών συνοδοιπόρων 
«όποιος είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια 
ξέρει», ανταπαντώντας µε την εκούσια συµµετο-
χή µου στα δρώµενα.

Συµµετέχοντας στο ∆.Σ. του Κ.Σ. Αµα-
ρουσίου, εκείνο που διαπίστωσα είναι πως 
σε ό,τι αφορά τη νοοτροπία των κυνηγών 
ελάχιστα πράγµατα έχουν αλλάξει κι αυτά, 
δυστυχώς, προς το χειρότερο. Αδρανοποί-
ησα, λοιπόν, τη δηµοσιογραφική γραφίδα 
και ονειροπολώντας θέλησα να ξαναπρο-
σπαθήσω να αλλάξω κάτι από τις «αρα-
χνιασµένες καταστάσεις» που υποτίθεται 
πως ευθύνονται για αρκετά αδιέξοδα του 
κυνηγίου.

Εχοντας προηγουµένως ασκήσει την 
καλοπροαίρετη κριτική µου στις Οργανώ-
σεις µας, υπέθεσα ότι ο ρόλος µου θα ήταν 
κάπως πιο εύκολος, περιστοιχισµένος από 
ανθρώπους - εθελοντές µε καινοτόµους 
ιδέες και διακατεχοµένους από φρεσκά-
δα και όρεξη για δουλειά. ∆ιότι µε δου-

λειά και κόπο αλλάζεις εκείνα τα «αραχνιασµένα» 
που σε ενοχλούν.

Με θλίψη διαπίστωσα για µία ακόµα φορά πως 
τα εκφραζόµενα διά τηλεφώνου ή µέσω επιστο-
λών και e-mails ιδεολογήµατα, οι καλοφτιαγµέ-
νες εύηχες φανφάρες και η «υψηλού επιπέδου» 
προς τις Οργανώσεις κριτική υποκρύπτουν και τη 
συλλογική αδιαφορία και τον ωχαδελφισµό των 
περισσοτέρων.

Οι συµµετέχοντες, ως εγγεγραµµένα 
µέλη, παραµένουν άφαντοι -όπως τότε- 
στους καφενέδες όπου «διαλογίζονται», επι-
κρίνοντας τους πάντες και τα πάντα. Ενώ 
οι Οργανώσεις προς τις οποίες εκτοξεύο-
νται ύβρεις, λάσπη και κατηγορητήρια είναι 
εγκαταλελειµµένες στον παλαιό -γνωστό 
για εµένα- µοναχικό τους δρόµο, αντιµετω-
πίζοντας µε ξύλινα σπαθιά σύγχρονους δρά-
κους και δονκιχωτικούς ανεµόµυλους. 

Τελικά, το παρελθόν και το παρόν είναι 
στοιχειωµένα στην ίδια εικόνα µε εναλλα-
γές προσώπων, χρωµάτων και µεταλλαγ-
µένων τοπίων, διανθισµένων από τα αθά-
νατα ιδεολογήµατα, τις φανφάρες και την 
αδιαφορία µας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
aantonakis@e-typos.com

Οι απόψεις των αρθρογράφων εκφράζουν τους ίδιους και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκην και απόψεις του περιοδικού.
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WOUXUN 
KGUVD1P

YAESU FT-250

Ποµποδέκτης 5 Watt 
υψηλών προδιαγραφών, 
µε δυνατό audio χωρίς 
παραµορφώσεις. 
Αδιάβροχο IPX7.
Μπαταρία 1.400 mAh NiMH

O νέος YAESU FT-250 
είναι ένας στιβαρός αδιάβροχος 
φορητός ποµποδέκτης υψηλών 
προδιαγραφών. 
5 Watts ισχύς εξόδου, 
µπαταρία 1400 mAh 
µε επιτραπέζιο φορτιστή, 
209 µνήµες, CTCSS/DCS, 
Wide/Narrow διαµόρφωση, 
MIL STD 810C/D.

ΝΕΟ µοντέλο VHF-UHF 
από τη Wouxun. 
Ποµποδέκτης εγκεκριµένου 
τύπου µε 2 χρόνια 
εργοστασιακή εγγύηση. 
Ισχύς 5W.
Μνήµες, DCS, CTCSS, DTMF. 
FM δέκτης ραδιοφώνου, VOX. 
Επιτραπέζιος φορτιστής.

Ποµποδέκτης 5 Watt 
υψηλών προδιαγραφών, 
µε δυνατό audio χωρίς 
παραµορφώσεις. 
Αδιάβροχο IPX7.
Μπαταρία 

www.houseofradio.gr
e-mail: sv1ats@otenet.gr

Όλα τα µηχανήµατα έχουν εγγύηση και υποστήριξη SERVICE
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
∆υοβουνιώτη 7, Κάτω Χαλάνδρι, 152 31, τηλ.: 210 6710190 – 210 6778927, fax.: 210 6754929

99€

79€

119€

135€

18€

79€

ΤΥΤ ΤΗ-F8

VHF 5 Watt.
Μπαταρία 1.600 
mAh Li-ion.
CTCSS/DTMF/
DCS/∆ιτονία/
Πεντατονία.
FM δέκτης 
ραδιοφώνου.

Αδιάβροχο.
VHF/UHF (U-V, V-V, U-U).
IP55 Waterproof.
Μπαταρία 1.700 mAh Li-ion.
200 Μνήµες. Ισχύς 5W.
FM ∆έκτης ραδιοφώνου.
Φακός.
DCS-CTCSS-DTMF, VOX.
Επιτραπέζιος φορτιστής.

YAESU
FT-270 

Φακοί Fenix από 
Αεροπορικό Αλουµίνιο Τ6 
Αδιάβροχοι IPX8
Το νέο µοντέλο ΤΚ15, έχοντας LED τεχνολογίας XP-J (R5), 
µας δίνει φωτισµό 337 Lumens και απόσταση φωτισµού περίπου 215 µέτρα. 
Έχει 4 επίπεδα φωτισµού.
Το βάρος του είναι µόλις 152 γραµµάρια χωρίς µπαταρίες και µε το έξτρα 
κιτ AR102 µπορούµε να τον ανοιγοκλείνουµε από τη σκανδάλη µας. 
Είναι οι ιδανικοί φακοί για επαγγελµατική χρήση (Security – Αστυνοµία – 
Στρατός – Υπηρεσίες) και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

ΝΕΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 
WOUXUN 
KG-UV6D 
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ΝΕΑ

Συνεχίζονται οι συνελεύσεις
Με την παρουσία αρκετών µελών ολοκληρώθηκε η Γενική 
Συνέλευση του  Κ.Σ. Κυπαρισσίας την Κυριακή 13 Μαΐου. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, συζητήθηκε έντονα η φιλοθη-
ραµατική πρόθεση του Συλλόγου για απελευθερώσεις και 
η ανάγκη εντατικής θηροφύλαξης. Επίσης, αποφασίστηκε 
να ξεκινήσουν οι ενέργειες για την εξεύρεση κατάλληλου 
χώρου, ώστε να αρχίσει η δηµιουργία σκοπευτηρίου για 
την εκπαίδευση όλων των µελών στην κυνηγετική σκοπο-
βολή και τον ασφαλή χειρισµό του όπλου. Την ίδια ηµέρα 
έκανε Γενική Συνέλευση και ο Κ.Σ. Εορδαίας.

Οι κυνηγοί των Κουφαλίων
Τις δραστηριότητές τους από τον Φεβρουάριο έως και τα 
τέλη του Απριλίου µάς έστειλαν µε δελτίο Τύπου οι υπεύ-
θυνοι του Οµίλου Φίλων Κυνηγών Κουφαλίων. Ο Οµιλος 
-εκτός των άλλων- συµµετείχε στη µεγάλη δεντροφύτευση 
της ευρύτερης περιοχής µε εκατοντάδες δενδρύλλια καρυ-
διάς, πεύκης, συκιάς και κουκουναριάς, ενώ στα τέλη του 
Απριλίου πραγµατοποίησε τις αρχαιρεσίες του. Ετσι, το νέο 
διοικητικό συµβούλιο έχει ως εξής: Πρόεδρος ο κ. Χρήστος 
Πατρώνας, αντιπρόεδρος ο κ. Γεώργιος Καπουνιαρίδης, γε-
νικός γραµµατέας ο κ. Πέτρος Αναστασιάδης, ταµίας ο κ. 
Χρήστος Παπαχριστούδης και µέλος ο κ. Βασίλειος Βασι-
λείου. Στην εξελεγκτική επιτροπή τη θέση του προέδρου 
κατέχει πλέον ο κ. Ιωάννης Σισιαρίδης, ενώ τα µέλη είναι 
οι κ.κ. Μιχαήλ Αλεξούδης και Ιωάννης Βασιλείου.

Καλό ταξίδι, Μύρωνα 
Με θλίψη πληροφορηθήκαµε τον πρόωρο χαµό ενός εκλε-
κτού συνοδοιπόρου και φίλου, κυνηγού, του Μύρωνα Πα-
τεράκη, δραστήριου µέλους του Κυνηγετικού Συλλόγου 
Πειραιά και εκ των ιδρυτικών µελών του Κόµµατος Ελ-
λήνων Κυνηγών. Ο Μύρωνας, που ήταν και «πρωταγω-
νιστής» των πρώτων αγώνων του ΚΕΚ µε ιδέες και δρά-
σεις, έφυγε από τη ζωή αφού έδωσε σκληρή και πολύµηνη 
µάχη µε σοβαρή ασθένεια. Η σύνταξη του περιοδικού εκ-
φράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς τους οικείους 
του και εύχεται να είναι ελαφρύ το χώµα της αττικής γης 
που πλέον τον σκεπάζει.

Ποιος συνάδελφος πουλάει 
µηχανοκίνητα οχήµατα;
Ετοιµος για την αγορά ενός φορτηγού ιδιωτικής χρήσε-
ως και ενός τετρακίνητου οχήµατος ATV (γουρούνα) είναι 
ο Κυνηγετικός Σύλλογος ∆ράµας. Ο διαγωνισµός θα διε-
νεργηθεί τη ∆ευτέρα 18 Ιουνίου. Για περισσότερες πληρο-
φορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται είτε 
στα γραφεία του Συλλόγου (Πάροδος 1ης Ιουλίου, ∆ρά-
µα) είτε στην ιστοσελίδα www.kynigidrama.gr. Εµείς, µε 
τη σειρά µας, ευχόµαστε όποιος κερδίσει το διαγωνισµό 
να είναι κυνηγός για να µείνουν τα χρήµατα των συναδέλ-
φων στη µεγάλη οικογένειά µας.

DE PROFUNDIS ΣΤΟΝ Κ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ κα-
ταφθάνουν συνεχώς αιτήσεις για 
φιλοθηραµατικές δράσεις του ∆.Σ. 
Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία των δυ-
σανασχετούντων, παραπονεµένων 
και εξαγριωµένων µελών στην πρό-
σφατη Γενική Συνέλευση ήταν µη-
δαµινή.

ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ εντύ-
πωση είναι το γεγονός ότι προτεί-
νονται ως δράσεις και κυνοφιλικοί 
αγώνες σε µια περίοδο κατά την 
οποία αυτοί απαγορεύονται, όπως 
και οι απελευθερώσεις ακατάλλη-
λων θηραµάτων εκτροφής που εί-
ναι και παράνοµες.
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Τα σκοπευτικά της Κύπρου
Εδώ και χρόνια οι Κύπριοι συνάδελφοι είναι µπροστάρηδες 
στη σκοποβολή και δεν χάνουν ευκαιρία να προπονηθούν 
ακόµη περισσότερο. Γι’ αυτό το λόγο, ο Πανσόλειος Κυ-
νηγετικός Σύλλογος διοργανώνει για το Σαββατοκύριακο 
9 και 10 Ιουνίου σκοπευτικούς αγώνες. Επειδή µας αρέσει 
να επικροτούµε κάθε τι καλό και -γιατί όχι- να παραδειγ-
µατιζόµαστε από αυτό, σας προτείνουµε να παρακινήσετε 
το ∆.Σ. του Συλλόγου που ανήκετε ώστε να δραστηριοποι-
ηθεί και να πραγµατοποιήσει κι αυτός σκοπευτικούς αγώ-
νες ανοιχτούς για το ευρύ κοινό. Σκοπός του όλου εγχει-
ρήµατος είναι όχι µόνο η εκπαίδευση των κυνηγών και η 
άµιλλα αλλά και η προώθηση του αθλήµατος της σκοπο-
βολής σε µη µυηµένους φίλους.

Η… κίνηση του Θερµαϊκού
Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το σεµινάριο πρόληψης 
και αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών από τον Οµι-
λο Φίλων Ακτής Θερµαϊκού και της Βάσης Ετοιµότητας 
Κιλκίς, το Σάββατο 12 Μαΐου. Επειδή όµως η εκπαίδευ-
ση των µελών του Οµίλου δεν έχει τέλος, όσοι επιθυµούν 
να µάθουν κάτι παραπάνω για τις ηπειρωτικές φυλές κυ-
νηγετικών σκύλων, µη χάσουν την ευκαιρία να φτάσουν 
σήµερα, Τετάρτη, στα γραφεία του Οµίλου. Στις 20:00 θα 
πραγµατοποιηθεί σεµινάριο µε κεντρικό οµιλητή τον κριτή 
κ. Ιωάννη Φραγγίδη. 

Μπράβο στους Ξανθιώτες
Με µεγάλη µας χαρά πληροφορηθήκαµε από τον Κυνηγε-
τικό Σύλλογο Ξάνθης πως κάθε χρόνο αυξάνονται οι επι-
σκέψεις των µικρών µαθητών στον πυρήνα προσαρµογής 
θηραµάτων του Συλλόγου. Σύµφωνα µε τους Ξανθιώτες, 
οι καθηγητές και οι δάσκαλοι των σχολείων είναι ενθου-
σιασµένοι µε τις εγκαταστάσεις και τη φιλοξενία, ενώ τα 
παιδιά χαίρονται που έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν 
από κοντά λαγούς, φασιανούς, πέρδικες έως και… αγρι-
ογούρουνα! Τα συγχαρητήριά µας στο ∆.Σ. αλλά και στα 
µέλη του Συλλόγου που προσπαθούν νυχθηµερόν για το 
καλό του κυνηγίου. 

ΤΟ ΘΕΜΑ µε τη Θηροφυλακή εί-
ναι τεράστιο και δυσεπίλυτο. ∆ιότι 
όσο αυξάνεται η οικονοµική κρίση 
τόσο αυξάνονται και οι λαθροθή-
ρες. Στα βόρεια της Αττικής οι πα-
ράνοµοι θηρευθέντες λαγοί πωλού-
νται αντί 100 ευρώ έκαστος.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΦΤΟΥΝ και του-
φεκιές χωρίς σταµατηµό σε αρκε-
τές περιοχές όπου ορισµένοι τσι-
φλικάδες έχουν µετατρέψει -στην 
αναµπουµπούλα- τις δασικές περι-
οχές σε προσωπικά φέουδά τους. 
Το φαινόµενο είναι πανελλαδικής… 
εµβέλειας!

∆ΥΣΤΥΧΩΣ, όµως, και παρ’ όλες 
τις προφυλάξεις, πρόσφατα η Κω-
παΐδα γέµισε από αγνώστου ταυ-
τότητας πεδινές πέρδικες οι οποίες 
αβίαστα απελευθερώθηκαν προ-
κειµένου να ικανοποιηθούν κάποιοι 
εκτροφείς. Κι όλα αυτά ελέω Θη-
ροφυλακής που έτυχε να απουσι-
άζει από το Μουρίκι.
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νεα

Πάμε για νέα Δ.Σ.
Γενική Συνέλευση μετ’ αρχαιρεσιών έχει ο ΚΟΕ την Κυρια-
κή 27 Μαΐου. Την ίδια ημέρα έχει αρχαιρεσίες και ο Κυνη-
γετικός Σύλλογος Χαλκίδας. Σε περίπτωση μη απαρτίας 
η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυ-
ριακή, 3 Ιουνίου.

Οι σκύλοι μάς έκαναν… ανθρώπους
Για περισσότερα από 32.000 χρόνια, τα σκυλιά ήταν οι πι-
στοί σύντροφοι των ανθρώπων, από την εποχή ακόμα που 
εκείνοι ζούσαν στις σπηλιές και τους ακολούθησαν και έξω 
από αυτές, όταν πια άρχισαν να εξελίσσονται δημιουρ-
γώντας καταυλισμούς, οικισμούς, χωριά και στη συνέχεια 
πόλεις. Αυτή η στενή σχέση  σκύλου και ανθρώπου ίσως, 
σύμφωνα με την ανθρωπολόγο του αμερικανικού Πανεπι-
στημίου Πεν Στέιτ, Πατ Σίπμαν, συνέβαλε τα μέγιστα στην 
εξέλιξη του τελευταίου. 
Συγκεκριμένα, η Πατ Σίπμαν ανέλυσε απολιθωμένα οστά 
σκύλων από διάφορες τοποθεσίες της Ευρώπης τα οποία 
χρονολογούνται  στην  περίοδο όπου ο σύγχρονος άνθρω-
πος και ο Νεάντερταλ συνυπήρχαν. Στη συνέχεια εστίασε 
στη σχέση των σκύλων της εποχής με τους ανθρώπους οι 
οποίοι φιλοτεχνούσαν κοσμήματα από δόντια σκύλων. Το 
γεγονός αυτό, σύμφωνα με την καθηγήτρια, αποτελεί έν-
δειξη του σεβασμού και της αγάπης που έτρεφαν οι άν-
θρωποι προς τα σκυλιά, τα οποία τους συντρόφευαν και 
τους βοηθούσαν τόσο στην εύρεση θηραμάτων όσο και 
στη μεταφορά υλικών και προμηθειών. Ηταν ουσιαστι-
κά ένα από τα πρώτα «εργαλεία» που χρησιμοποίησε ο 
σύγχρονος άνθρωπος και το οποίο του έδωσε συγκριτι-
κό πλεονέκτημα έναντι του ανθρώπου του Νεάντερταλ. 
Το αντάλλαγμα που λάμβαναν οι τετράποδοι πιστοί φίλοι 
ήταν ζεστασιά, τροφή και συντροφιά. Με λίγα λόγια, μας 
έκαναν πιο… ανθρώπινους. 

O «Economist», η κρίση και  
ο άτολμος κυνηγός Κάμερον
Με ένα άκρως κυνηγιάρικο εξώφυλλο, το οποίο όμως είχε 
και υπονοούμενα, σχολίασε τη στάση του πρωθυπουργού 
του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον, σε πρόσφατο 
τεύχος του το περιοδικό «Economist». Ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός εικονίζεται με κυνηγετική περιβολή εποχής, δύο κυ-
νηγόσκυλα στο πλευρό του και το όπλο ανά χείρας αλλά σε 
στάση ανάπαυσης. Και μπορεί σε πρώτο πλάνο να επικρα-
τεί απόλυτη ηρεμία, στο βάθος όμως ένα σπίτι έχει τυλιχτεί 
στις φλόγες. Ο τίτλος του εξωφύλλου κυνικός: «Κρίση; Ποια 
κρίση;». Ουσιαστικά το περιοδικό καυτηριάζει τη χλιαρή στά-
ση του Κάμερον απέναντι στην οικονομική κρίση υπονοώ-

ντας ότι ενώ ο 
κόσμος καίγεται 
εκείνος αγρόν 
αγοράζει ή για 
να είμαστε πιο 
ακριβείς, έχει 
πάει για κυνή-
γι. Στο σχόλιο 
του εξωφύλλου 
διαβάζουμε: «Η 
πιο ριζοσπαστι-
κή κυβέρνηση 
της Δύσης έχει 
μπελάδες. Πρέ-
πει να ανακαλύ-
ψει εκ νέου την 
τόλμη και την 
τιμιότητά της».

Οι κυνηγοί στη Βρετανία  
και ο μόλυβδος
Στην αντεπίθεση πέρασε η κυνηγετική οργάνωση της Βρε-
τανίας BASC, μετά την αποκάλυψη των σχεδίων της Wild-
fowl & Wetlands Trust (WWT) να ξεκινήσει καμπάνια για 
την πλήρη απαγόρευση της χρήσης μολύβδινων σκαγίων 
στο Ηνωμένο Βασίλειο (με το θέμα είχαμε ασχοληθεί εκτε-
νώς σε προηγούμενο τεύχος), γεγονός που έχει προξενή-
σει προβληματισμό στη Γηραιά Αλβιώνα. Ο εκπρόσωπος 
της BASC Σάιμον Κλαρκ δήλωσε πως η WWT δεν είχε κα-
μία δουλειά να ξεκινήσει μια τέτοια καμπάνια. Αντιθέτως 
θα έπρεπε να περιμένει να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα 
των ερευνών της ανεξάρτητης αρχής LAG (σ.σ. φορέας η 
αποστολή του οποίου είναι μεταξύ άλλων η συγκέντρωση 
στοιχείων και η εξακρίβωση του μεγέθους του προβλήμα-
τος από τη χρήση μολύβδινων σκαγίων) και μετά να προχω-
ρήσει στην οποιαδήποτε ενέργεια. Αντ’ αυτού όμως, όπως 
επισημαίνει ο εκπρόσωπος της BASC, η WWT προτίμησε 
να εξαπολύσει μια εκστρατεία εκφοβισμού και να «αδειά-
σει» κανονικά την LAG πριν ακόμα εκείνη παρουσιάσει τα 
στοιχεία που έχει συγκεντρώσει στο υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων. Οπως φαί-
νεται, το θέμα θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα.



Εχεις άποψη 
για το κυνήγι; 

Πες τη
στο

Το «Τύπος - Κυνήγι» είναι εδώ 
για να φιλοξενήσει την άποψή σας, ανοίγοντας το διάλογο µε τους χιλιάδες αναγνώστες του.

Επικοινωνήστε µαζί µας και πείτε µας την άποψή σας µε 5 τρό́πους

1. Με γράµµα: «Τύπος - Κυνήγι», Αγίας Λαύρας 2 και Σαρανταπό́ρου, 14121, Νέο Ηράκλειο.

2. Με τηλέφωνο: 210 8113000

3. Με fax: 210 8113001

4. Με e-mail: kinigi@e-typos.com

5. Από́ κοντά: Από́ τις 11 το πρωί µέχρι τις 5 το από́γευµα στα γραφεία µας.

Προβληµατίζεστε για το µέλλον 
της αγαπηµένης µας δραστηριό́τητας; 

Σας ευχαριστούν αλλά και σας εξοργίζουν 
καθηµερινά δεκάδες µικρά αλλά και µεγάλα 
ζητήµατα για το κυνήγι; 

Εχετε γνώµη για τις Οργανώσεις µας, τη νοµοθεσία, 
τη δεοντολογία, τις δράσεις και τα θηράµατα, την προστασία 
της φύσης, την κυνοφιλία, τις κυνηγετικές τεχνικές και παραδό́σεις; 

Εχετε προτάσεις για τη θεµατολογία και το ύφος του περιοδικού µας; 

Γιατί αρκετά έµειναν οι κυνηγοί στη σιωπή!  

Πες τη
στο

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ



Ο 
πρόεδρος του Συλλόγου, κ. 
Απόστολος Χρ. Αντωνάκης, 
αφού καλωσόρισε τους πε-
ρίπου 80 παρευρισκομένους 
στη Γενική Συνέλευση του 

Αμαρουσίου, μίλησε για τα αμέτρητα 
μέλη που… έλαμψαν διά της απου-
σίας τους, ενώ έβαλαν με περσινή 
τους απόφαση το Σύλλογο σε -επι-
βεβλημένες- περιπέτειες. 

«Για έναν ολόκληρο χρόνο από 
την ημέρα της εκλογής μας, ως Δ.Σ. 
ασχοληθήκαμε κυρίως με την προ-
ώθηση της γενικής απαίτησης της 
περσινής Συνελεύσεως που μας 
έδωσε την εντολή να αναθέσουμε 
στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών τη 
διερεύνηση των οικονομικών στοι-
χείων του Συλλόγου από τις προ-
ηγούμενες διοικήσεις. Αυτή η θλι-
βερή, ψυχοφθόρος και δαπανηρή 
διαδικασία περατώθηκε σε αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί δεν 
υπήρχαν στοιχεία και τα απαιτού-
μενα παραστατικά. Πλέον έχει ήδη 
δοθεί εντολή από την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών να ξεκινήσει η 
προανάκριση, στην οποία θα κληθεί 
να καταθέσει όχι μόνο το παρόν Δ.Σ. 

αλλά και προγενέστερα ημών. 
Επιλέξαμε, λοιπόν, να πραγματο-

ποιήσουμε τη Γενική Συνέλευσή μας 
στον ίδιο χώρο όπου είχε γίνει και 
πέρσι, με σκοπό να δούμε το ενδια-
φέρον των μελών μας. Οταν όμως 
πέρσι η συγκεκριμένη αίθουσα παλ-
λόταν και τα μέλη ζητούσαν παμψη-
φεί την “κάθαρση” μέσω των ορκω-
τών λογιστών, θεωρούμε πως φέτος 
η σημερινή εικόνα είναι κατάντημα, 
καθώς απουσιάζουν όλοι όσοι πριν 
από ένα χρόνο μάς έβαλαν σε αυτή 
την ψυχοφθόρο διαδικασία. Πιθα-
νόν, είναι οι ίδιοι που ενώ αισθά-
νονται το δικαίωμα να μας ασκούν 
κριτική, επειδή φέτος δεν απελευ-
θερώσαμε θηράματα, σήμερα επέ-
λεξαν να μη χάσουν την κυριακάτι-
κη βόλτα τους κι άλλοι να φτάσουν 
μέχρι την… Κωπαΐδα για να εκπαι-
δεύσουν παρανόμως τα σκυλάκια 
τους στα ορτύκια, που αυτή την επο-
χή φωλιάζουν!».

Εκτός αυτού, ο κ. Αντωνάκης έκα-
νε λόγο για το «δίχτυ κοινωνικής 
αλληλεγγύης» μεταξύ των Συλλό-
γων της πατρίδας μας που λειτουρ-
γούν υπό την αιγίδα της Κυνηγετι-

κής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και 
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για να 
υποστηριχθούν οι νεοάστεγοι και 
οι αναξιοπαθούντες συνάνθρωποί 
μας. «Στα γραφεία του Συλλόγου, 
αντί για τρόφιμα και είδη πρώτης 
ανάγκης, προς τους συνανθρώπους 
μας, υπάρχουν μόνο αιτήματα για 
απελευθερώσεις λαγών και περδί-
κων. Είναι λυπηρό οι κυνηγοί του 
Αμαρουσίου να απουσιάζουν τόσο 
από τις Συνελεύσεις όσο και από τα 
κοινωνικά έργα στήριξης του συ-
νανθρώπου σε μια εποχή ιδιαιτέ-
ρως σκληρή και πρωτόγνωρη για 
την ελληνική κοινωνία».

Δυστυχώς, στη συνέχεια δεν έλει-
ψαν η ένταση και οι διαξιφισμοί για 
υποθέσεις που αφορούσαν στα πα-
λαιότερα Διοικητικά Συμβούλια. Μέ-
χρι πότε όμως θα πρέπει, αλήθεια, 
να απολογείται το νέο Δ.Σ. για τα 
πεπραγμένα του παρελθόντος; Μή-
πως έπρεπε ήδη να έχει γυρίσει σε-
λίδα και να αφήσει τη Δικαιοσύνη 
να ασχοληθεί με τις ενδεχόμενες 
παράνομες πράξεις προγενέστερων 
Διοικητικών Συμβουλίων; Είναι δυ-
νατόν ένας Σύλλογος να προκόψει 
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Την Κυριακή 20 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμαρουσίου. Στη μεγάλη αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημαρχείο της πόλης, το Δ.Σ. υποδέχθηκε 
τα -λιγοστά δυστυχώς- μέλη που άφησαν την κυριακάτικη βόλτα τους για 
να παραβρεθούν στη Συνέλευση. Τουλάχιστον αυτοί που ήρθαν σίγουρα δεν 
έχασαν τη μέρα τους αφού -εκτός των άλλων- για πρώτη φορά κράτησαν 
στα χέρια τους φυλλάδια με αναλυτικούς πίνακες που παρουσίαζαν τους 
προϋπολογισμούς και απολογισμούς, όπως προβλέπεται από τα καταστατικά. 
Γιατί, δυστυχώς, ο Κ.Σ. Αμαρουσίου ήταν ένας Σύλλογος που, μέχρι πρότινος, 
λειτουργούσε με πολλές παραλείψεις και λανθασμένες πρακτικές.

 Της Ειρήνης Φ. Κουτσαύτη

Απόντες οι κυνηγοί 
του Αμαρουσίου
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Λίγες οι παρουσίες και πολλές οι άδειες καρέκλες στο Δημαρχείο του Αμαρουσίου.

Το Δ.Σ. του Κ.Σ. Αμαρουσίου. Από το προεδρείο απουσιάζει το μέλος κ. Βαγγέλης Πόγκας, 
που για προσωπικούς του λόγους καθυστέρησε κατά τη λήψη των φωτογραφιών.

Στο βήμα των χαιρετισμών -αλλά και των δυναμικών παρεμβάσεων- ο πρόεδρος της Δ’ ΚΟΣΕ, κ. Νίκος Σταθόπουλος 
(αριστερά), ο πρόεδρος του Κ.Σ. Αμαρουσίου, κ. Απόστολος Χρ. Αντωνάκης (μέση), και ο εκδότης των «Κυνηγετικών 
Ειδήσεων» και πρόεδρος του ΚΕΚ κ. Γιώργος Τσαγκανέλιας. 



κυνηγώντας συνεχώς τα φαντάσμα-
τα του παρελθόντος;

Παρουσίες 
Εκτός από τους κυνηγούς - μέλη που 
φρόντισαν να παραστούν στη Γενι-
κή Συνέλευση, στις πρώτες θέσεις 

το «παρών» έδωσαν ο κ. Γιώργος 
Λούτσης, εκπροσωπώντας τη Δασι-
κή Υπηρεσία (Δασαρχείο Πεντέλης), 
αλλά και ο νομικός Σύμβουλος του 
Κ.Σ. κ. Δημήτρης Πανάγου. Τον 
κυνηγετικό Τύπο εκπροσώπησε ο κ. 
Γιώργος Τσαγκανέλιας εκδότης 
των «Κυνηγετικών Ειδήσεων», ενώ 

παρέστη ο γενικός γραμματέας του 
«Ωρίωνα» κ. Νίκος Παπαιωάννου 
και οι δύο πάντα παρόντες στις συ-
νελεύσεις του Συλλόγου.

Ομως, σε μια τόσο κομβική στιγ-
μή-σταθμό για την αλλαγή πορείας 
του Συλλόγου Αμαρουσίου δεν θα 
μπορούσε να απουσιάζει η προϊστα-
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Η θΕσΗ ΤΟυ ΠΡΟΕδΡΟυ ΤΟυ ΑμΑΡΟυσΙΟυ
Σε δήλωση του ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Από-
στολος Χρ. Αντωνάκης, τόνισε: «Ηταν μια δύσκολη 
Γενική Συνέλευση αλλά και ημέρα-σταθμός που 
ο ιστορικός Κ.Σ. Αμαρουσίου γυρίζει σελίδα προ-
σπερνώντας το στοιχειωμένο παρελθόν του. Σε 
αυτή την προσπάθεια του Δ.Σ. είχε αρωγό και συ-
μπαραστάτη τη Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερε-
άς Ελλάδος. Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η παρου-
σία του κ. Νίκου Σταθόπουλου, προέδρου της Δ’ 
ΚΟΣΕ, ο οποίος όποτε απαιτήθηκε έδωσε λύσεις σε 
ζωτικά θέματα που μας αφορούσαν. Μετατράπη-
κε σε “ταχυδρόμο” διαθέτοντας το Σαββατοκύριακό 

του για την ταχύτατη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων 
του Συλλόγου μας και γι’ αυτό, αλλά και για πολ-
λά άλλα, τον ευχαριστούμε θερμά. Οπως επίσης 
και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. της Δ’ ΚΟΣΕ, καθώς και 
τους υπαλλήλους που εργάζονται σε αυτήν, αφού 
όλοι μαζί συνέβαλαν, στο μέτρο που αναλογούσε 
στον καθένα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι ανα-
μόρφωσης και αναβάθμισης του Κ.Σ. Αμαρουσί-
ου που έπρεπε να ξεπεράσει τους κινδύνους που 
απειλούσαν την εύρυθμη λειτουργία του. Η δική 
μου αποστολή νιώθω πως επί της ουσίας έχει ήδη 
ολοκληρωθεί…». 

Μετά την ένταση και τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης έρχονται οι στιγμές της ηρε-
μίας: Ο κ. Γιώργος Τσαγκανέλιας με τους κ.κ. Θανάση Κατσούλη, Γιάννη Καραγιάννη, Σπύρο Τζε-
λέπη, Απόστολο Αντωνάκη, την ειδική γραμματέα του Συλλόγου κ. Σούλα Παπουτσάκη, τον κ. 
Γιάννη Μπακάλη και τον κ. Κώστα Τσιτριμπίνη. 

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Κων-
σταντίνος Λένος μαζί με 
τον ομοσπονδιακό θηρο-
φύλακα κ. Αλέκο Κόκκα-
λη και το μέλος, ιατρό κ. 
Μάκη Γεωργούλια.

Μαζί πρώην και νυν μέλη του Δ.Σ. Οι κ.κ. Σπύρος Τζελέ-
πης, Γιάννης Καραγιάννης, Α. Αντωνάκης, Γιάννης Μπα-
κάλης, Κώστας Τσιτριμπίνης και Βαγγέλης Κόκκαλης.

Το μέλος του Συλλόγου κ. 
Κωνσταντίνος Κόκκαλης με 
τον κ. Αντωνάκη.



μένη αρχή, που δεν είναι άλλη από 
τη Δ’ ΚΟΣΕ, και ο πρόεδρός της κ. 
Νίκος Σταθόπουλος. Ο κ. Σταθό-
πουλος, δε, με προσωπική του μέρι-
μνα, φρόντισε να έχει εγκαίρως το 
Δ.Σ. του Συλλόγου αυστηρά ελεγ-
μένους τους απολογισμούς και τους 
προϋπολογισμούς του από την Ομο-
σπονδία για να μπορεί και τυπικά να 
πραγματοποιηθεί η προγραμματι-
σμένη Γενική Συνέλευση.

«Οι μεγάλοι Σύλλογοι είναι βασικά 
κύτταρα για να λειτουργεί όχι μόνο 
η Ομοσπονδία αλλά και το κυνήγι», 
δήλωσε ο κ. Σταθόπουλος. «Ενας 
από αυτούς τους Συλλόγους είναι 
και το Μαρούσι. Τα τελευταία όμως 
χρόνια, ο συγκεκριμένος Σύλλογος 
ήταν ο φόβος μας. Τώρα πια έχει ξε-
κινήσει να είναι η ελπίδα μας, πως 
μαζί και με άλλους θα αποτελέσει 
την κυνηγετική άνοιξη. Το μεγάλο 
στοίχημα και για την Ομοσπονδία και 
για το Σύλλογο -εξ ου και ο αγώνας 
για να ελεγχθούν τα βιβλία από τη Δ’ 
ΚΟΣΕ- ήταν σήμερα να υπάρχουν δι-
αθέσιμοι σε όλους τους παρευρισκο-
μένους ο απολογισμός και ο προϋ-
πολογισμός. Κάτι τέτοιο δεν υπήρχε 

για πάρα πολλά χρόνια. Τα γερά θε-
μέλια όμως πλέον έχουν μπει και οι 
ελπίδες μας είναι πολλές, μιας που 
πιστεύουμε ότι το Μαρούσι έχει τη 
δυνατότητα να πάει πολύ ψηλά».

Ο πρόεδρος της Δ’ ΚΟΣΕ δεν 
θα μπορούσε να μη σχολιάσει και 
το θέμα των μειώσεων των αδει-
ών, κάτι που συζητήθηκε έντονα στα 
κυνηγετικά πηγαδάκια, πριν από την 
έναρξη της Συνέλευσης. «Το Μαρού-
σι είχε τη μικρότερη έως και την ελά-
χιστη μείωση και ποσοστιαία αλλά 
και με απόλυτους αριθμούς, όσον 
αφορά στους Συλλόγους της Αττι-
κής. Κι αυτό κάτι σημαίνει, κάτι έχει 
αλλάξει. Δυστυχώς, η μείωση είναι 
δεδομένη σε όλους τους Κ.Σ. της 
χώρας. Πανελλαδικά έχει αγγίξει 
σχεδόν το 7% για τη σεζόν που πέ-
ρασε. Τα πράγματα όμως είναι ακό-
μη πιο δύσκολα για την Αττική, μιας 
που -εκτός των άλλων- η Ρυθμιστι-
κή του κυνηγίου βγαίνει αρκετά κο-
ντά στην έναρξη, στις ημέρες δηλα-
δή που οι περισσότεροι παίρνουν την 
καλοκαιρινή άδειά τους και έχουν τη 
συνήθεια να ανανεώνουν την άδεια 
στη γενέτειρά τους». ¶
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Περί των οίκονομίκων

Ο ταμίας του Συλλόγου, υποστράτηγος ε.α., Βασίλης Δερμετζίδης, διάβασε από μικροφώνου τους προϋπολογισμούς και τους 
απολογισμούς, αφού πρώτα τόνισε πως δεν έχει υπάρξει κανένα έξοδο που να μη συνοδεύεται από απόδειξη και αιτιολογία. 
Για την ιστορία, η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τους προϋπολογισμούς και τους απολογισμούς. 

Απολογισμός 
1/8/2010-31/12/2010

Εσοδα:  896.209,14
Εξοδα:  538.093, 35
Υπόλοιπο:  358.115,79

Προϋπολογισμός 2011
Εσοδα:  952.780,79
Εξοδα:  952.780,79
Υπόλοιπο: 0,00

Απολογισμός 2011
Εσοδα:  937.369,04
Εξοδα:  612.611,53
Υπόλοιπο: 324.757,51

Προϋπολογισμός 2012
Εσοδα:  919.422,51
Εξοδα:  919.422,51
Υπόλοιπο:  0,00

ποσά σε ευρώ

Ο κυνηγός-θρύλος κ. Θανάσης Κατσούλης  
με τους φίλους του κ.κ. Παναγιώτη Κουλοχέρη 
και Σπύρο Δέδε.

Ο αντιδήμαρχος Αμαρουσίου κ. Βασίλης Κόκκα-
λης μαζί με τον κ. Ν. Σταθόπουλο, τον αδελφό 
του κ. Αλέκο Κόκκαλη, τον κ. Γιώργο Αρκουμά-
νη και τους κυνηγούς από τον Μαραθώνα κ.κ. 
Φάνη Λέπουρα και Δημήτρη Μασούρα.

Το παλαιό μέλος του Δ.Σ. κ. Γιώργος Αρκουμάνης 
(μπροστά) με τον κ. Ηλία Κατσαρδή, το μέλος της 
ελεγκτικής επιτροπής κ. Σπύρο Τζελέπη και τον πρώ-
ην ταμία του Συλλόγου, κ. Αντώνη Ικοντα.

Ο κ. Νίκος Σταθόπουλος και δίπλα του ο νομι-
κός σύμβουλος του Συλλόγου κ. Δημήτρης Πα-
νάγου.



14 eλευθεροσ tυποσ  Κυνήγι

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δυναμική παρουσία, φανατική ζωόφιλη, λάτρις  
των γαβγισμάτων -είτε προέρχονται από… ράτσα είτε από ημίαιμα-  
δηλώνει πως θα παλεύει για τα δικαιώματα των σκύλων «μέχρι 
θανάτου». Ο λόγος για την πρόεδρο του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος.

 Στην Ειρήνη Φ. Κουτσαύτη

Ιωάννα Γαλανού 
«Γεννήθηκα  
να αγαπώ τα σκυλιά»

«Ισως για 
αυτή μου την 

αδέκαστη στά-
ση, οι άντρες 
κυνόφιλοι να 

με δέχονται 
ως "τιμονιέρη" 

του ΚΟΕ»

Ο
ι περισσότεροι κυνόφιλοι 
που έχουν ένα σκύλο ρά-
τσας στην Ελλάδα γνωρί-
ζουν καλά το έργο και τις 
ημέρες του Κυνολογικού 

Ομίλου της χώρας μας. Μόλις 4 
ημέρες πριν από τις επερχόμενες 
αρχαιρεσίες του, ζητήσαμε να συ-
ναντήσουμε την επί σειράν ετών 
πρόεδρό του. Κι εκείνη μας δέχτη-
κε χωρίς δισταγμό. Μας άνοιξε το 
σπίτι της, δείχνοντάς μας έναν πα-
ράδεισο με πολλών ειδών ζώα που 
η ίδια έχει μαζέψει από το δρόμο, 
και μας άνοιξε την καρδιά της για 
τις δύσκολες ημέρες που περνά η 
ελληνική κυνοφιλία. 

e Σε μόλις 4 ημέρες από 
σήμερα, την Κυριακή 27 
Μαΐου, ο ΚΟΕ έχει τις 
αρχαιρεσίες του. Επειτα 
από 28 συναπτά έτη στον 
Ομιλο, γιατί θα πρέπει να σας 
υποστηρίξει κάποιος με την 
ψήφο του;
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να σας πω 
ότι ποτέ δεν έχω κυνηγήσει ψή-
φους, άρα μάλλον δεν είμαι το κα-
τάλληλο πρόσωπο για να απαντήσω 

στην ερώτησή. Η πορεία που έχω 
διαγράψει από το 1984 έως σήμε-
ρα, καθώς και η προσφορά μου στα 
κυνολογικά δρώμενα, είναι το μο-
ναδικό κριτήριο αξιολόγησης για το 
αν πρέπει ή δεν πρέπει να με ψηφί-
σει κάποιος. 

e Πώς πιστεύετε ότι κυνόφιλοι 
κυνηγοί, που κατά βάση είναι 
άνδρες, δέχονται το γεγονός 
πως μια γυναίκα είναι εδώ και 
χρόνια στο τιμόνι του ΚΟΕ;
Για να με ψηφίζουν τόσα χρόνια 
-όσοι από αυτούς με ψηφίζουν- 
μάλλον αποδέχονται και επικρο-
τούν τον τρόπο που λειτουργώ και 
αντιμετωπίζω τα πράγματα. Ισως 
να τους καλύπτει το γεγονός ότι 
δεν έχω καμία επαγγελματική σχέ-
ση με το αντικείμενο, άρα ούτε κα-
νένα προσωπικό συμφέρον. Οσοι με 
ξέρουν καλά, μπορεί να εκτιμούν ότι 
είμαι βαθιά φιλόζωη. Πριν από 4 μή-
νες πέθανε ο Γερμανικός Ποιμενικός 
μου, 14½ ετών, και τώρα έχω στο 
σπίτι μου μόνο έναν ημίαιμο σκύλο, 
την Κομοδινίτσα, με μπόλικες μπερ-
δεμένες κυνηγετικές ρίζες, πέντε χε-
λώνες και κάποιες γάτες. 

Η φιλοσοφία της ισονομίας είναι 
η βασική αρχή της ζωής μου. Δεν 
έχω ούτε βλάψει αλλά ούτε και «ευ-
νοήσει» κανέναν. Αντιμετωπίζω και 
σέβομαι τους πάντες ανεξαιρέτως. 
Είμαι απόλυτη ως άνθρωπος, με ό,τι 
κι αν σημαίνει αυτό. Δεν παρεκκλί-
νω ποτέ από τους κανόνες γιατί πι-
στεύω πως αν κάνεις κάτι πέρα από 
αυτούς -σε οποιονδήποτε τομέα- 
κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά 
σου. Προσωπικά έχω «κόψει» γέν-
να φίλου μου όταν ήμουν γενεαλό-
γος, γιατί ήταν εκπρόθεσμος για μία 
ημέρα. Ισως και για αυτή μου την 
αδέκαστη στάση, οι άντρες κυνό-
φιλοι να με δέχονται ως «τιμονιέ-
ρη» του ΚΟΕ.

ε Ποια είναι σήμερα 
τα μεγαλύτερα προβλήματα 
του ΚΟΕ;
Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ο 
καινούργιος νόμος για τα δεσποζό-
μενα και αδέσποτα ζώα. Πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι πλήττει κατά μεγάλο 
ποσοστό την οργανωμένη κυνοφι-
λία και ειδικότερα τον Κυνολογικό 
Ομιλο Ελλάδος. Ο νομοθέτης χρη-
σιμοποίησε τις πιο ακραίες θέσεις 
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Η Ι. Γαλανού με  
την αγαπημένη της Ζarina.
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χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
με αποθέωση το θέμα της απαγό-
ρευσης συμμετοχής σε κυνολογικές 
εκδηλώσεις σκύλων που έχουν υπο-
στεί κοπή αφτιών ή/και ουρών. 

Οντως, οι περισσότερες χώρες 
είτε έχουν ήδη απαγορεύσει είτε κι-
νούνται προς την απαγόρευση κο-
πής αφτιών και ουρών. Ομως, δεν 
έχει υπάρξει ούτε μία χώρα στον κό-
σμο που να θέσπισε την απαγόρευ-
ση και από την ίδια μέρα να πέταξε 
στα σκουπίδια τους σκύλους που 
ήδη είχαν υποστεί επεμβάσεις κο-
πής. Εχουμε την παγκόσμια πρωτιά! 
Είναι ειλικρινά ντροπή για την Ελλά-
δα και το λέω με πλήρη συναίσθηση. 
Δεν γνωρίζω ποιους συμβουλεύτη-
καν και ποιοι ήταν αυτοί που επη-
ρέασαν τόσο τα γρανάζια του κρά-
τους αλλά θα έπρεπε να ελέγχουν 
καλύτερα τους «συμβουλάτορές» 
τους και να ενημερώνονται επίση-
μα για τα ισχύοντα στους Ευρωπαί-
ους εταίρους μας.

Εκτός αυτού, ο νόμος χτυπά και 
την ερασιτεχνική εκτροφή. Σύμφω-
να με το νόμο, ένας απλός κυνόφι-
λος έχει το δικαίωμα να είναι κά-
τοχος δύο σκύλων αναπαραγωγής 
και να δηλώνει έως δύο γέννες το 
χρόνο. Αυτό είναι άλλο ένα καλοζυ-
γισμένο χτύπημα κάτω απ’ τη μέση 
στον Ομίλο, αφού ελέγχονται μόνο 
οι εγγεγραμμένοι στον ΚΟΕ σκύ-
λοι. Αρα, ο καθένας δικαιούται να 
έχει όσους θηλυκούς σκύλους επι-
θυμεί, να τους κάνει «κουταβομηχα-
νές», να μη δηλώνει φυσικά τις γέν-
νες και να μην τσιπάρει τα κουτάβια 
- γιατί ο «νομοθέτης» θεωρεί πως 
με το τσιπάρισμα θα πάψει παράλ-
ληλα και η ανεξέλεγκτη κουταβο-
παραγωγή. Στη συνέχεια, ο κουτα-
βοπαραγωγός θα πουλά ελεύθερα 
τα κουτάβια και οι καινούργιοι ιδι-
οκτήτες θα τσιπάρουν μόνοι τους… 
«σκύλους που μάζεψαν στο δρόμο». 
Με λίγα λόγια, όλοι όσοι δεν βρί-
σκονται υπό τη σκέπη του ΚΟΕ, εί-
ναι «ευλογημένοι» και μπορούν να 
κάνουν ό,τι θέλουν.

e Υπάρχει όμως και η αντίθετη 
φωνή μερίδας κυνοφίλων που 
ισχυρίζεται πως σύμφωνα με 
την παλαιότερα νομοθεσία θα 
έπρεπε να έχουν σταματήσει οι 

Στη γενική συνέλευση  
του F.C.I. στο  Παρίσι το 2011.
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«Με το νέο 
νόμο όλοι όσοι 
δεν βρίσκονται 
υπό τη σκέπη 
του ΚΟΕ είναι 
ευλογημένοι 
και μπορούν 
να κάνουν 
ό,τι θέλουν»

ακρωτηριασμοί των σκύλων 
εδώ και χρόνια. 
Ας μας δείξουν το νόμο αυτό για-
τί ο ισχύων από 27/02/1992 νόμος 
2016, στο άρθρο 10, με τίτλο «Χει-
ρουργικές Επεμβάσεις», αναφέρει: 
«Οι χειρουργικές επεμβάσεις που 
προορίζονται για να τροποποιήσουν 
την εξωτερική εμφάνιση του ζώου 
συντροφιάς ή που προορίζονται για 
άλλους μη θεραπευτικούς σκοπούς 
πρέπει να απαγορευτούν» (το γαλ-
λικό κείμενο του νόμου αναφέρει 
«doivent être interdites»). Είναι νο-
μικά παραδεκτό πως εκείνος ο νό-
μος είχε ασάφεια και τώρα, μόλις 
τον περασμένο Φεβρουάριο, τέθηκε 
σε ισχύ ο νέος που πραγματικά απα-
γορεύει την κοπή αφτιών και ουρών. 
Σας δηλώνω ανοιχτά ότι μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2012 δεν υπήρχε κα-
μία απαγόρευση κοπής αφτιών και 
ουρών και παρακαλώ πολύ να το 
γράψετε έτσι ακριβώς.

e Τελικά, ο ΚΟΕ είχε 
ενημέρωση για τον καινούργιο 
νόμο για τα δεσποζόμενα και 

τα αδέσποτα ζώα;
Εδώ υπάρχει άλλο ένα σκοτεινό ση-
μείο: Οταν άρχισαν οι επεξεργασί-
ες για τη σύνταξη του νόμου, κανείς 
δεν συμβουλεύτηκε τον Κυνολογικό 
Ομιλο Ελλάδος. Μόλις κοινοποιή-
θηκε η κίνηση αυτή, λάβαμε ως Δι-
οικητικό Συμβούλιο άμεσα επίση-
μη θέση. Μάλιστα, κάποιες από τις 
προτάσεις μας «εισακούστηκαν» και 
παρέμειναν μέχρι το τελικό κείμενο 
της ψήφισης. Παρά το γεγονός ότι 
η αρμόδια επιτροπή επέφερε στο 
κείμενο συνεχώς αλλαγές μέχρι και 
την παραμονή της ψήφισης, όταν 
μάλιστα προστέθηκε το περιβόη-
το «απαγορεύεται η συμμετοχή σε 
κάθε είδους εκθέσεις». Γι’ αυτή την 
απαγορευτική «ιδέα» της τελευταί-
ας στιγμής υπάρχουν πολλά σενάρια 
για το πώς «φωτίστηκε» ο νομοθέ-
της σχετικά με την ποικιλία των κυ-
νολογικών εκδηλώσεων του ΚΟΕ. 

e Στις συζητήσεις για το νόμο 
υπήρχε έντονη παρουσία 
από φιλοζωικά σωματεία. 
Ποια πιστεύετε ότι είναι η 

άποψή τους για την ελληνική 
οργανωμένη κυνοφιλία;
Μου έχει δημιουργηθεί η εντύπωση 
πως θεωρούν τον ΚΟΕ «ελιτίστικο» 
σωματείο, περιττό για την Ελλάδα. 
Υπήρξε μάλιστα φιλόζωη κυρία πα-
ράγοντας-εκπρόσωπος ΜΚΟ που 
είπε σε πολιτικό πρόσωπο, μέσα 
στη Βουλή, πως θα έπρεπε να στα-
ματήσουν οι γέννες των καθαρόαι-
μων μέχρι να τελειώσει το «απόθε-
μα» αδέσποτων σκύλων. 

ε Μια μερίδα Ελλήνων 
κυνηγών και κυνοφίλων 
ισχυρίζεται πως ο ΚΟΕ δεν 
τους υποστήριξε στη μάχη για 
τις κομμένες ουρές. Τι έχετε 
να πείτε γι’ αυτό;
Οι κουβέντες του καφενείου ποτέ 
δεν με απασχόλησαν. Οι θέσεις του 
ΚΟΕ είναι αναρτημένες στην ιστο-
σελίδα του, (www.koe.gr), εδώ και 
πολύ καιρό. Στο υπόμνημά μας, που 
το υποβάλαμε πριν από την ψήφιση 
του νόμου, στην Επιτροπή Παρα-
γωγής και Εμπορίου, στους αρμό-
διους υπουργούς και τους εισηγη-

Με τους σκύλους της, Ζarina και Ιvan.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
τές των κομμάτων -συγκεκριμένα 
στην εισήγησή μας για το άρθρο 
7-, αναφέρουμε σαφώς ότι ο ΚΟΕ 
δεν ζητά μόνο να συμμετέχουν σε 
κυνολογικές εκδηλώσεις οι σκύλοι 
που υπέστησαν κοπή αφτιών ή/και 
ουρών πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος. 
Eξηγήσαμε ότι σε αρκετές χώρες 
που απαγορεύεται η κοπή αφτιών 
ή/και ουρών, κατ’ εξαίρεση, επιτρέ-
πεται η κοπή ουρών στις κυνηγετι-
κές φυλές που το πρότυπό τους το 
απαιτεί, αφού είναι γνωστό ότι οι 
σκύλοι με μακριές ουρές τραυμα-
τίζονται μέσα στα θαμνώδη εδάφη 
κατά τη διάρκεια κυνηγίου ή αγώ-
νων. Τα θέμα το ανέπτυξα και στη 
Βουλή, όταν κλήθηκα να εκπροσω-
πήσω τον ΚΟΕ στη συνεδρίαση της 
αρμόδιας επιτροπής. 

Κανένας σοβαρός άνθρωπος 
που γνωρίζει ανάγνωση δεν μπο-
ρεί να ισχυρίζεται ότι ο ΚΟΕ δεν 
υποστήριξε τους σκύλους με κομ-
μένα αφτιά ή/και ουρές, όπως άλ-
λωστε υποστήριξε και όλα τα θέμα-
τα που αφορούν στην οργανωμένη 
κυνοφιλία και που πλήττονται από 
το νέο νόμο. Αν κάποιος επιμένει 
να παράγει ή να αναπαράγει συκο-
φαντικούς και ανυπόστατους ισχυ-
ρισμούς, είναι τουλάχιστον κακε-
ντρεχής.

e Αλλο ένα βασικό πρόβλημα 
που πλήττει το προφίλ 
του ΚΟΕ στα κυνηγετικά 
πηγαδάκια είναι η απαγόρευση 
ή μη της συμμετοχής των 
κριτών στους ανεπίσημους - 
άτυπους αγώνες κυνηγετικών 
σκύλων. Τι ισχύει τελικά;
Δεν νομίζω ότι πλήττει το προφίλ 
του ΚΟΕ ένας κανονισμός της FCI 
για τον οποίο ο ΚΟΕ έχει λάβει ήδη 
μια επίπληξη. Αυτό έγινε καθώς κά-
ποιοι Ελληνες κριτές έκριναν στην 
Τουρκία, σε Ομιλο που δεν τελεί 
υπό την αιγίδα της FCI. Οι κριτές 
του ΚΟΕ λαμβάνουν την άδειά τους 
μέσω των διαδικασιών που ορίζει η 
Διεθνής Κυνολογική Ομοσπονδία 
και οφείλουν να γνωρίζουν τους κα-
νονισμούς αυτούς. Δεν επιτρέπεται 
σε κανέναν κριτή να κρίνει σε ανε-
πίσημο αγώνα και αν το κάνει, αί-
ρεται η άδειά του. Κι ερωτώ: Γιατί 
να πραγματοποιείται ένας ανεπίση-
μος αγώνας; Υπάρχει κάποιος ιδιαί-
τερος λόγος;

ε Ενας από τους λόγους είναι 
πως πρέπει να αγωνίζονται -ή 
έστω να παρουσιάζονται- ήδη 
ακρωτηριασμένοι σκύλοι.
Δηλαδή, εννοείτε ότι οι «άτυποι 
αγώνες» άρχισαν πριν από 4 μή-

νες; Ενα από τα προβλήματα του 
χώρου είναι πως οι κουβέντες που 
ακούγονται στα πηγαδάκια σπανί-
ως μετουσιώνονται σε επώνυμες 
καταγγελίες με φωτογραφίες - ντο-
κουμέντα. Τώρα, όσον αφορά στο 
προηγούμενο ερώτημά σας, οι κρι-
τές του ΚΟΕ έχουν το δικαίωμα επι-
λογής. Θέλουν να κρίνουν ως επίση-
μοι κριτές στους επίσημους αγώνες 
ή μόνοι τους σε ανεπίσημους;

e Συνήθως, όταν κάποιος 
παραπονιέται για κάποιο 
πρόβλημα πρέπει να έχει να 
προτείνει και λύσεις. Εσείς 
έχετε ακούσει ποτέ προτάσεις 
από τους παραπονουμένους 
για το οποιοδήποτε θέμα; 
Θα ήμουν πολύ ανοιχτή στο να 
λάβω και να υποστηρίξω προτάσεις 
κυνηγών και κυνοφίλων για το μέλ-
λον της κυνοφιλίας στη χώρα μας. 
Επιθυμώ διακαώς τη συνεργασία 
αλλά δυστυχώς είναι ευκολότερες 
οι εκ του μακρόθεν θλιβερές «δια-
πιστώσεις λαθών». 

E Είστε συχνά στο εξωτερικό 
για να προωθήσετε την 
ελληνική κυνοφιλία. Ποια 
είναι η άποψη των κυνοφίλων 
του εξωτερικού για εμάς; 

Μαζί με τους Νίκο Στεφανάτο 
και Χρήστο Ψυχάρη.
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ΔιαΔρομές

Η κ. Ιωάννα Γαλανού είναι:

Ιδρυτικό μέλος του ΚΟΕ. Από το 1984 έως και  ●
σήμερα είναι το μόνο μέλος που παραβρίσκε-
ται σε όλα τα Δ.Σ.

Πρόεδρος του ΚΟΕ από το 1996. ●

Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Ομίλου Γερ- ●
μανικού Ποιμενικού από ιδρύσεως του Ομί-
λου έως και το 2005.

Από τον Απρίλιο του 2002 έως και σήμερα  ●
εκλέγεται στο 5μελές Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού 
Τομέα της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπον-
δίας (FCI). Εδώ και καιρό κατέχει τη θέση τού 
ταμία.

Κριτής Μορφολογίας Γερμανικού Ποιμενι- ●
κού και εκπρόσωπος του ΚΟΕ στην Επιτροπή 
Σκύλων Εργασίας της FCI.

Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Σκύλων Εργα- ●
σίας σε όσα Παγκόσμια Πρωταθλήματα (IPO 
FCI) έχουμε συμμετάσχει ως χώρα.

Είμαστε οι «απόκληροι» και σ’ 
αυτό τον τομέα, όπως και στην 
πολιτική;
Αντιθέτως! Μάλιστα, σε όλους 
τους ξένους κριτές έχουν προκα-
λέσει θετικές εντυπώσεις το αθλητι-
κό πνεύμα και η ευγένεια των Ελλή-
νων κυναγωγών. Επίσης, το επίπεδο 
της ελληνικής εκτροφής σε πολλές 
φυλές είναι πολύ υψηλό. Γι’ αυτό 
το λόγο έχουν σημειωθεί και πολ-
λές διακρίσεις τόσο στη μορφολο-
γία όσο και στην εργασία, σε διε-
θνές επίπεδο.

E Ποια είναι η άποψή σας για 
το κυνήγι; Είστε κυνηγός;
Την ίδια ερώτηση μου την είχε κάνει 
ο αγαπημένος μου φίλος και μέλος 
του Δ.Σ. του ΚΟΕ κ. Γιώργος Παπά-
ζογλου πριν από 16 χρόνια σε γενι-
κή συνέλευση. Τότε του είχα απα-
ντήσει ότι δεν είμαι κυνηγός, είμαι 
όμως ψαράς. Το ότι δεν είμαι κυ-
νηγός δεν σημαίνει φυσικά ότι εί-
μαι αντικυνηγός! Δεν θα μπορού-
σα, άλλωστε, αφού κι εγώ θηρεύω 
στη θάλασσα. Είμαι όμως εναντί-
ον κάθε τι λαθραίου, είτε στο κυ-
νήγι είτε στο ψάρεμα. Εχω έντο-
νη οικολογική συνείδηση, λατρεύω 
και σέβομαι τη φύση, κάνω φανα-
τικά ανακύκλωση, αλλά δεν ανήκω 

σε κλαμπ κυριών που διατείνονται 
ότι είναι «οικολόγοι», όμως τρέφο-
νται με κρέας και φορούν δερμάτι-
να. Υποκλίνομαι όμως σε όποιον δη-
λώνει οικολόγος και το υποστηρίζει 
χωρίς ημίμετρα.

E Τόσα χρόνια προσφέρετε 
εθελοντική εργασία στην 
κυνοφιλία, χάνοντας ελεύθερο 
χρόνο από τη ζωή σας. 
Πιστεύετε ότι αξίζει αυτός  
ο κόπος;
Εξαρτάται. Ο ΚΟΕ είναι για μένα 
«ναρκωτικό», από το οποίο δεν 
ξέρω αν θέλω και αν μπορώ να απε-
ξαρτηθώ. Οντας χαρακτήρας από-
λυτος, τελειομανής, άρα και συγκε-
ντρωτική, ρυθμισμένη στα πάντα 
μου, γνωρίζω καλά ότι το μεγάλο… 
χάος της ζωής μου είναι ο ΚΟΕ. Ερ-
χονται συχνά στιγμές που λέω μέσα 
μου: «Φτάνει, η ζωή είναι ωραία εκεί 
έξω…», αλλά συνεχίζω, μάλλον επει-
δή οι καλές στιγμές είναι έντονες 
και επειδή γεννήθηκα έτσι, να αγα-
πώ πάρα πολύ τα σκυλιά. 

Μια τέτοια στιγμή που με έκα-
νε να σκεφθώ ότι αξίζει αυτό που 
κάνω ήταν το 2006, όταν ο κ. Κώ-
στας Χασιώτης με το Μαλινουά 
του κατέκτησε την πρώτη θέση, την 
πρώτη φορά που η Ελλάδα συμμε-

τείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
της ΙΡΟ της FCI! Ημουν η αρχηγός 
της ομάδας και δεν νομίζω να έχω 
ζήσει συγκλονιστικότερη κυνοφιλι-
κή στιγμή στη ζωή μου. Ολος ο κό-
πος, ο μόχθος, οι γκρίνιες που ακού-
γονται, τα παράπονα, τα ξενύχτια 
και οι στεναχώριες έσβησαν την 
ίδια στιγμή που ακουγόταν ο εθνι-
κός μας ύμνος και έβλεπα μέσα από 
θολά μάτια όλους τους ανθρώπους 
της αποστολής να χορεύουν και να 
κλαίνε αγκαλιασμένοι. ¶

Kρατώντας την ελληνική σημαία, με την Εθνική Ελλάδος στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα Πρακτικού Κυνηγιού στις Σέρρες το 2009.

Με τον Best in Show, ΚΟΕ, τον Μάιο του 2012.
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Γ
ια το νόμο 4039/2012 για 
τα αδέσποτα και οικόσιτα 
ζώα συντροφιάς που ψηφί-
στηκε πρόσφατα γράψαμε 
πολλά και ιδιαίτερα για τη 

διαδικασία της ηλεκτρονικής σή-
μανσης στα σκυλιά, τους περιο-
ρισμούς που θα αντιμετώπιζαν οι 
ιδιοκτήτες στην περίπτωση που δεν 
τα τσίπαραν, αλλά και τις προβλε-
πόμενες ποινές. 

Στην προσπάθειά μας να μάθου-
με για τη λειτουργικότητα του νό-
μου στο συγκεκριμένο θέμα, επι-
κοινωνήσαμε με κυνηγούς, με τον 
Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλο-
γο και με το αρμόδιο τμήμα του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπου δεν μπορέσαμε 
να μιλήσουμε (μέχρι τη στιγμή που 
πήγαινε το περιοδικό στο τυπογρα-
φείο) με κάποιον αρμόδιο. Τα συ-
μπεράσματα μας θα μπορούσαν να 
συμπυκνωθούν σε μια φράση: «Κα-
λές οι προθέσεις και οι νόμοι, αλλά 
το θέμα είναι να εφαρμόζονται». 

Οι κυνηγοί 
απρόθυμοι…
Κάνοντας ένα ρεπορτάζ μεταξύ κυ-
νηγών και ιδιοκτητών σκύλων είδα-
με πως δεν έχουν πάρει καθόλου 
ζεστά το θέμα τσιπάρισμα, καθώς 
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νομοθεσια

Τέλη Γενάρη ψηφίστηκε ο νόμος για τα οικόσιτα και αδέσποτα 
ζώα συντροφιάς που ορίζει ως υποχρεωτική την ηλεκτρονική 
σήμανση. Οσοι δεν τσιπάρουν τα σκυλιά τους είναι παράνομοι 
και κινδυνεύουν με πρόστιμα και άλλες ποινές. Τι έχει γίνει όμως 
τέσσερις μήνες μετά; Είμαστε όλοι εντός του νομικού πλαισίου; 

 Ρεπορτάζ: Θεανώ Καρούτα

Υποχρεωτικό τσιπάρισμα; 
Ο νόμος-φάντασμα...



όπως μας είπαν είτε είναι μεγάλο 
το κόστος για μια ήδη επιβαρυμένη 
τσέπη είτε δεν έχουν πειστεί πως 
πρόκειται για κάτι απαραίτητο. Κά-
ποιοι από αυτούς είχαν τσιπάρει τα 
σκυλιά τους πριν από την ψήφιση 
του νόμου, ενώ όσοι έχουν μεγα-
λωμένα σκυλιά στην πλειονότητά 
τους δεν τα τσίπαραν και δεν σκο-
πεύουν να το κάνουν. Μόνο ένα μι-
κρό ποσοστό έχει μέσα στα άμεσα 
σχέδιά του την ηλεκτρονική σήμαν-
ση. Ας δούμε όμως τρεις, αρκετά 
χαρακτηριστικές, απόψεις:

⇥ Ο 32χρονος κ. Γιώργος 
Πουριάζης, ο οποίος 

κυνηγά μπεκάτσες στα περίχωρα 
της Θεσσαλονίκης, μας είπε: «Εχω 
δύο Πόιντερ, το ένα είναι κουτάβι 
ενώ το άλλο 8 χρόνων. Το κουτά-
βι το τσίπαρα τον Νοέμβρη προτού 
ψηφιστεί ο νόμος. Δεν διαφωνώ 
με αυτό το μέτρο, είναι ίσως ο μό-
νος τρόπος να βρω το σκυλί μου, 
αν μου το κλέψουν. Το άλλο όμως 
έχει μεγαλώσει αρκετά και δεν σκο-
πεύω να το τσιπάρω. Ας μην ξε-
χνάμε πως η διαδικασία κοστίζει 
αρκετά και από τη στιγμή που δεν 
θα τσίπαρα και τα δύο, προτίμησα 
το κουτάβι». 

⇥ Από τον κ. Χρήστο Σα-
μαρτζή, 41 ετών και φα-

νατικό της τσίχλας, είδαμε μια άλλη 
οπτική: «Δεν συμφωνώ με το μέτρο 
του τσιπαρίσματος και δεν θα το 
κάνω, καθώς δεν πιστεύω ότι είναι 
τόσο αθώο και απαραίτητο όσο πα-
ρουσιάζεται. Σήμερα προσπαθούν 
να μας πείσουν ότι το τσιπ είναι ο 
μοναδικός τρόπος να βρεις το σκυ-
λί σου, έπειτα από κάποια χρόνια 
θα μας πείσουν ότι κάτι αντίστοι-
χο είναι απαραίτητο για να βρεις 
το παιδί σου. Μπορεί να ακούγε-
ται συνωμοσιολογικό, αλλά προ-
σωπικά με ανησυχούν οι προεκτά-

σεις που μπορεί να έχει η αποδοχή 
τέτοιων πρακτικών».

⇥ Μια διαφορετική προ-
σέγγιση του θέματος μοι-

ράστηκε μαζί μας -με την έκπληξή 
του- ο συνταξιούχος κ. Γιώργος 
Σιαμήτρας, λάτρης του τριχωτού 
από τη Λεπτοκαρυά Πιερίας: «Εχω 
ένα κυνηγόσκυλο και είμαι πολύ 
τακτικός με την ιατρική του παρα-
κολούθηση και τη φροντίδα του. 
Παρ’ όλα αυτά δεν έχουμε ενημε-
ρωθεί από κάποιον τι πρέπει να γί-
νει με τη σήμανση. Ούτε ο κτηνία-
τρος μας είπε τι και πότε πρέπει να 
κάνουμε. Ακόμα και το ότι ψηφί-
στηκε τέτοιος νόμος, τώρα το μα-
θαίνω από εσάς. Ωραία το περάσα-
νε από τη Βουλή, δεν θα έπρεπε το 
κράτος να βρει ένα τρόπο να ενη-
μερώσει και εμάς»; 

…οι κτηνίατροι 
απαισιόδοξοι
Ο αντιπρόεδρος του Πανελλή-
νιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, 
κ. Σωτήρης Σωτηρίου, μας επι-
βεβαίωσε την απροθυμία των κυ-
νηγών λέγοντάς μας πως οι ιδιο-
κτήτες που πάνε τα σκυλιά τους 
για τσιπάρισμα είναι πολύ λιγότε-
ροι απ’ ό,τι αναμενόταν. «Είναι μάλ-
λον ακόμα ένας νόμος που δεν θα 
εφαρμοστεί ποτέ», μας δήλωσε και 
συνέχισε: «Η ηλεκτρονική βάση δε-
δομένων φτιάχτηκε από το υπουρ-
γείο και τέθηκε σε λειτουργία, αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι ο νόμος λει-
τουργεί. Αυτό είναι μόνο ένα σκα-
λοπάτι στον τομέα της απαραίτητης 
μηχανοργάνωσης. Το ζητούμενο εί-
ναι να πετύχει το κράτος να ενσω-
ματώσει την ηλεκτρονική σήμαν-
ση στη συνείδηση των κυνοφίλων 
ως κάτι αναγκαίο και σωστό. Σή-
μερα ελάχιστοι είναι αυτοί που έρ-

χονται για τσιπάρισμα στα κτηνια-
τρεία. Κάποιοι λίγοι θορυβήθηκαν 
και ήρθαν απευθείας μετά την ψή-
φιση του νόμου, όμως έκτοτε είναι 
σίγουρα η μειονότητα». 

Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Σωτηρί-
ου δεν ρίχνει το φταίξιμο στους 
«απείθαρχους» κυνηγούς και κυ-
νόφιλους, καθώς όπως μας είπε: 
«Κατ’ εμέ, το πρόβλημα δεν ξεκινά-
ει από τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων 
ζώων. Το γεγονός ότι δεν λειτουρ-
γεί, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, ο 
νόμος οφείλεται κατά την άποψή 
μου σε τρία σημεία: το πρώτο είναι 
το απαγορευτικό κόστος, ιδίως για 
όσους έχουν περισσότερα από ένα 
σκυλιά. Το δεύτερο είναι ο ανεπαρ-
κής ελεγκτικός μηχανισμός από τη 
μεριά του κράτους. Τρίτο, το γεγο-
νός πως αρκετοί δεν έχουν καμία 
ενημέρωση για το θέμα. Ο έλεγχος 
όμως είναι το σημαντικότερο, και 
λέγοντας έλεγχο εννοώ σε πολλά 
επίπεδα, όχι μόνο στον κυνηγότοπο 
(που δεν ξέρω και κατά πόσο είναι 
εφικτό να γίνεται) αλλά και ευρύ-
τερα. Το κράτος θα έπρεπε να γνω-
ρίζει πόσα σκυλιά έχει ο καθένας, 
πώς τα περιποιείται και σε τι συν-
θήκες διαβιούν». 

Ο κ. Σωτηρίου αναγνωρίζει πως 
από το νέο νόμο θα μπορούσαμε να 
ωφεληθούμε, όμως δεν παραβλέ-
πει ότι μέσα στη δεινή οικονομική 
κατάσταση, οι κυνόφιλοι δεν διευ-
κολύνονται στο να είναι νομοτα-
γείς: «Η αλήθεια είναι πως ο νόμος 
αυτός θα μπορούσε να λειτουργή-
σει και να συμβάλει στην αντιμετώ-
πιση προβλημάτων όπως τα αδέ-
σποτα που συνεχώς αυξάνονται και 
συνεπώς οι ασθένειες που αυτά με-
ταδίδουν. Δυστυχώς, πιστεύω ότι 
σταδιακά θα διαπιστώσουμε πως 
πρόκειται για ακόμα ένα νόμο που 
θα μείνει στα χαρτιά». ¶
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Και το Κρατος αλλού
Κάθε νομοθετική ρύθμιση που προάγει την κυνοφιλία στη 
χώρα αντιμετωπίζεται με ενθουσιασμό από κάθε ορθολογι-
κό κυνόφιλο. Απαιτείται βέβαια να είναι μια ρύθμιση ουσια-
στική και πάνω από όλα εφαρμόσιμη στα ελληνικά δεδομένα. 
Στην προκειμένη περίπτωση αυτό που βλέπουμε είναι έναν 
ανεπαρκή κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό αλλά και μεγάλη πλη-
θυσμιακή ομάδα -τους ιδιοκτήτες σκύλων- που «προτιμά» την 

παρανομία αφήνοντας τα σκυλιά τους ατσιπάριστα. Τα συμπε-
ράσματα που εξάγουμε είναι δύο: Πρώτον, το κράτος πρέπει να 
αναλογιστεί τις δικές του ευθύνες για την αδυναμία του να πεί-
σει τους πολίτες να είναι νομοταγείς. Δεύτερον, είμαστε αντιμέ-
τωποι με ένα νόμο που δείχνει ξεκάθαρα πως υπάρχει ανάγκη 
να αναθεωρηθεί, τέσσερις μόλις μήνες μετά την ψήφισή του. 
Δεν μένει παρά να περιμένουμε τη συνέχεια.

Το ζητούμε-
νο είναι να 
πετύχει το 
κράτος να εν-
σωματώσει την 
ηλεκτρονική 
σήμανση στη 
συνείδηση των 
κυνοφίλων ως 
κάτι αναγκαίο 
και σωστό
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ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ

Λαγωνικό ή  αλεπουδιάρης;



Σ
ε προηγούµενο άρθρο εί-
χαµε αναλύσει εκτενώς το 
πώς γίνεται η σωστή επι-
λογή του λαγόσκυλου από 
την πρώτη στιγµή που θα το 

αντικρίσουµε στο κουµάσι. Επίσης, 
αναλύσαµε το πώς οργανώνουµε 
τα πρώτα βήµατα της εκπαίδευσης 
µέχρι τα δυο του χρόνια που θα µπο-
ρεί να κυνηγά πλέον λαγούς χωρίς 
να έχει την ανάγκη «δασκάλου». Τι 
κάνουµε όµως όταν το λαγόσκυ-
λο αντί για τους πολυπόθητους 
«αφτιάδες» αρχίζει να κυνηγά τις 
παµπόνηρες αλεπούδες; Σύµφωνα 
µε το Βορειοελλαδίτη εκπαιδευτή 
και εκτροφέα Ελληνικών Ιχνη-
λατών, κ. Βλάση Βλασσακού-
δη, τα πάντα ξεκινούν από τη σω-
στή επιλογή του λαγόσκυλου. «Ως 
γνωστόν, υπάρχουν φυλές, όπως 
τα Φοξ Τεριέ, τα Μπιγκλ κ.ά., που 
έχουν εκ των πραγµάτων φτιαχτεί 
και δουλευτεί εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια στα κυνηγοτόπια για να κυ-
νηγούν τις αλεπούδες. Γιατί λοιπόν 
να µας φανεί παράξενο αν τα συ-
γκεκριµένα σκυλιά κάποια στιγµή 
ξεφύγουν για να τις κυνηγήσουν; 
Επίσης, ο κυνηγός πρέπει να γνω-
ρίζει πως αν κυνηγά µε σκυλί που 
ανοίγεται πολύ, είναι σχεδόν σίγου-
ρο ότι θα συναντήσει αλεπούδες 
µέσα στα λαγκάδια και τα πυκνά 
όπου θα χωθεί».

Πάνω απ’ όλα 
η αγέλη
Σύµφωνα µε τον κ. Βλασσακούδη, 
αν ο σκύλος έχει καλή επαφή µε 
τον κυναγωγό του, γνωρίζει τα κα-
λέσµατα και έχει εκπαιδευτεί στο 
να επιστρέφει µε την πρώτη φωνή, 
τότε τα προβλήµατα µπορούν να 
αντιµετωπιστούν σχετικά εύκολα. 
«Αν όµως δεν έχει µάθει ότι το αφε-
ντικό της αγέλης είναι ο κυνηγός, 
τότε θα υπάρχει βασικό πρόβληµα 
συνεννόησης και τα πράγµατα θα 
δυσκολέψουν αρκετά. Ενας κυνα-
γωγός που έχει κακή σχέση µε το 
σκύλο του είναι πραγµατικά δύ-
σκολο να επικαλύψει µε τη φωνή 
του την έντονη µυρωδιά της αλε-
πούς». 

Μία ίσον καµία
Κι όµως, όταν το λαγόσκυλο φύ-
γει 1-2 φορές µυρίζοντας ίχνη της 
αλεπούς δεν σηµαίνει αυτοµάτως 
ότι έχει «καεί». «Μία ίσον καµία», 
λέει ο κ. Βλασσακούδης. «Το ίδιο 
ισχύει όταν ο Ιχνηλάτης σηκώσει 
την πρώτη φορά λαγό. Η µία φορά 
µπορεί να είναι µέχρι και τυχαία. Για 
να κρίνουµε ότι ένας Ιχνηλάτης έλ-
κεται περισσότερο από τη µυρωδιά 
της αλεπούς απ’ ό,τι απ’ το λαγό, θα 
πρέπει αυτό να συµβεί επανειληµ-
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Κυνηγάτε λαγούς; Αν ναι, τότε σίγουρα 
θα γνωρίζετε πως µια από τις µεγαλύτερες 
αγωνίες ενός γνήσιου λαγά είναι τι θα γίνει 
αν το σκυλί του ξεφύγει από τον ντορό του 
«αφτιά» και ακολουθήσει εκείνον της αλεπούς. 
Υπάρχει ελπίδα διόρθωσης για τον Ιχνηλάτη ή 
µήπως µιλάµε για ένα τετελεσµένο γεγονός;

 Της Ειρήνης Φ. Κουτσαύτη

Κυνηγάτε λαγούς; 
θα γνωρίζετε πως µια από τις µεγαλύτερες 
αγωνίες ενός γνήσιου λαγά είναι τι θα γίνει 
αν το σκυλί του ξεφύγει από τον ντορό του αν το σκυλί του ξεφύγει από τον ντορό του 
«αφτιά» και ακολουθήσει εκείνον της αλεπούς. 
Υπάρχει ελπίδα διόρθωσης για τον Ιχνηλάτη ή 
µήπως µιλάµε για ένα τετελεσµένο γεγονός;

ε προηγούµενο άρθρο εί-
χαµε αναλύσει εκτενώς το 
πώς γίνεται η σωστή επι-
λογή του λαγόσκυλου από 
την πρώτη στιγµή που θα το 

αντικρίσουµε στο κουµάσι. Επίσης, 
αναλύσαµε το πώς οργανώνουµε 
τα πρώτα βήµατα της εκπαίδευσης 
µέχρι τα δυο του χρόνια που θα µπο-
ρεί να κυνηγά πλέον λαγούς χωρίς 
να έχει την ανάγκη «δασκάλου». Τι 
κάνουµε όµως όταν το λαγόσκυ-
λο αντί για τους πολυπόθητους 
«αφτιάδες» αρχίζει να κυνηγά τις 
παµπόνηρες αλεπούδες; Σύµφωνα 
µε το Βορειοελλαδίτη 
και εκτροφέα Ελληνικών Ιχνη-
λατών, κ. Βλάση Βλασσακού-

, τα πάντα ξεκινούν από τη σω-
στή επιλογή του λαγόσκυλου. «Ως 
γνωστόν, υπάρχουν φυλές, όπως 
τα Φοξ Τεριέ, τα Μπιγκλ κ.ά., που 
έχουν εκ των πραγµάτων φτιαχτεί 
και δουλευτεί εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια στα κυνηγοτόπια για να κυ-
νηγούν τις αλεπούδες. Γιατί λοιπόν 
να µας φανεί παράξενο αν τα συ-
γκεκριµένα σκυλιά κάποια στιγµή 
ξεφύγουν για να τις κυνηγήσουν; 
Επίσης, ο κυνηγός πρέπει να γνω-
ρίζει πως αν κυνηγά µε σκυλί που 
ανοίγεται πολύ, είναι σχεδόν σίγου-
ρο ότι θα συναντήσει αλεπούδες 
µέσα στα λαγκάδια και τα πυκνά 
όπου θα χωθεί».

 Της Ειρήνης Φ. Κουτσαύτη

Σ
ε προηγούµενο άρθρο εί-

Σ
ε προηγούµενο άρθρο εί-

Σ χαµε αναλύσει εκτενώς το Σ χαµε αναλύσει εκτενώς το Σ πώς γίνεται η σωστή επι-Σ πώς γίνεται η σωστή επι-Σ λογή του λαγόσκυλου από Σ λογή του λαγόσκυλου από Σ την πρώτη στιγµή που θα το Σ την πρώτη στιγµή που θα το Σ
αντικρίσουµε στο κουµάσι. Επίσης, 
αναλύσαµε το πώς οργανώνουµε 
τα πρώτα βήµατα της εκπαίδευσης 
µέχρι τα δυο του χρόνια που θα µπο-
ρεί να κυνηγά πλέον λαγούς χωρίς 
να έχει την ανάγκη «δασκάλου». Τι 
κάνουµε όµως όταν το λαγόσκυ-
λο αντί για τους πολυπόθητους 
«αφτιάδες» αρχίζει να κυνηγά τις 
παµπόνηρες αλεπούδες; Σύµφωνα 
µε το Βορειοελλαδίτη 
και εκτροφέα Ελληνικών Ιχνη-
λατών, κ. Βλάση Βλασσακού-
δη, τα πάντα ξεκινούν από τη σω-
στή επιλογή του λαγόσκυλου. «Ως 
γνωστόν, υπάρχουν φυλές, όπως 
τα Φοξ Τεριέ, τα Μπιγκλ κ.ά., που 
έχουν εκ των πραγµάτων φτιαχτεί 
και δουλευτεί εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια στα κυνηγοτόπια για να κυ-
νηγούν τις αλεπούδες. Γιατί λοιπόν 
να µας φανεί παράξενο αν τα συ-
γκεκριµένα σκυλιά κάποια στιγµή 
ξεφύγουν για να τις κυνηγήσουν; 

αν το σκυλί του ξεφύγει από τον ντορό του 
«αφτιά» και ακολουθήσει εκείνον της αλεπούς. 
Υπάρχει ελπίδα διόρθωσης για τον Ιχνηλάτη ή 
µήπως µιλάµε για ένα τετελεσµένο γεγονός;

 Της Ειρήνης Φ. Κουτσαύτη Της Ειρήνης Φ. Κουτσαύτη

Ο κυνηγός 
πρέπει να 

γνωρίζει πως 
αν κυνηγά 

µε σκυλί που 
ανοίγεται πολύ, 

είναι σχεδόν 
σίγουρο ότι θα 

συναντήσει 
αλεπούδες µέσα 

στα λαγκάδια.

Λαγωνικό ή  αλεπουδιάρης;



μένως για 3-4 φορές και να δείξει 
εμφανή αδιαφορία για τα ίχνη του 
“αφτιά”. Τότε θα μπορούμε να πού-
με ότι τον “χάνουμε” από τα ίχνη 
του λαγού και θα πρέπει να ξεκι-
νήσουμε να του κόβουμε το κακό… 
συνήθειο». 

Το λαγόσκυλο  
πάει στους λαγούς
Το να πειστεί ένας Ιχνηλάτης να επι-
στρέψει στους λαγούς είναι κυρίως 
ευθύνη του κυνηγού. Κάτι τέτοιο 
μπορεί να γίνει με σχετικά απλά βή-
ματα, τα οποία ωστόσο είναι χρο-
νοβόρα και θέλουν πολλή υπομο-
νή. «Αν βρισκόμαστε σε περίοδο 
κυνηγίου, φροντίζουμε να μην πυ-
ροβολήσουμε κάποια αλεπού. Αν 
κάνουμε κάτι τέτοιο, είναι σαν να 
επιβραβεύουμε το λαγόσκυλο για 
το λάθος που έκανε. Κυνηγάμε απο-
κλειστικά τους λαγούς και εφόσον 
βγαίνουμε με ομάδα σκυλιών, τον 
βάζουμε να ακολουθεί τους σκύ-
λους - δασκάλους που δεδομένα 
δεν κυνηγούν άλλα είδη ζώων. Αν 
δούμε ότι ο νεαρότερος σκύλος επι-
διώκει να παρασύρει τον έμπειρο 
προς ίχνη αλεπούς, τότε διαπιστώ-
νουμε ότι παθιάζεται με το συγκε-
κριμένο κυνήγι και μόνο σ’ αυτή την 
περίπτωση μπαίνουμε στη διαδικα-
σία του κολάρου».

Η χρήση του κολάρου πρέπει να 
γίνεται σε συγκεκριμένη στιγμή. 

Οταν ο σκύλος έχει πάρει τη μυρω-
διά της αλεπούς, για να επιστρέψει 
χρησιμοποιούμε το κολάρο ποινής 
και παράλληλα τον καλούμε με δυ-
νατή φωνή. «Σε περίπτωση που δεν 
φοράει το κολάρο τα πράγματα εί-
ναι άσχημα γιατί το σκυλί θα αφή-
σει πολύ δύσκολα την αλεπού, εκτός 
αν -όπως προείπαμε- έχει πάρει σω-
στά τα μαθήματα της εκπαίδευσής 
του και έχει διατηρήσει μια έντονη 
σχέση με τον κυναγωγό. Επομένως, 
όταν τον φωνάξει θα γνωρίζει πως 
υπάρχει λόγος που πρέπει να αφή-
σει τη δυνατή μυρωδιά και να γυ-
ρίσει πίσω στο αφεντικό του», λέει 
ο εκπαιδευτής.

Κι όμως το πρόβλημα του κολά-
ρου δεν είναι το ίδιο ως μέθοδος 
εκπαίδευσης αλλά η χρήση του. «Το 
κολάρο ποινής δεν πρέπει να χρησι-
μοποιείται από κυναγωγούς που δεν 
έχουν περάσει από τα χέρια τους 
αρκετοί Ιχνηλάτες. Κατά καιρούς, 
έχω συναντήσει πολλά σκυλιά που 
θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε 
εξαιρετικά λαγόσκυλα αλλά κατα-
στράφηκαν από την αλόγιστη χρή-
ση του κολάρου. Αυτή η μέθοδος 
εκπαίδευσης χρειάζεται να χρησιμο-
ποιείται περιορισμένα και με σύνεση 
για να μη φέρει τα αντίθετα αποτε-
λέσματα. Σαφέστατα, το χρησιμο-
ποιούμε μόνο όταν είμαστε απόλυτα 
σίγουροι πως ο σκύλος κυνηγά αλε-
πού και όχι λαγό!», τονίζει ο έμπει-
ρος ζωοτέχνης. 
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ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ

ΠρΟσωΠΙΚή εμΠεΙρΙΑ 
Τι έκανε όμως στην πράξη ο κ. Βλασσακού-
δης όταν ήρθε στα χέρια του ένα νεαρό λα-
γόσκυλο που τρελαινόταν με τη μυρωδιά 
των αλεπούδων και αγνοούσε τους λαγούς;
«Πριν από πολλά χρόνια αγόρασα ένα νεαρό λα-
γόσκυλο. Στο πρώτο του κιόλας εκπαιδευτικό το 
είδα να βρίσκεται στα χνάρια πέντε αλεπούδων, 
μιας που στα μέρη μου υπάρχουν κατά εκατοντά-
δες! Κι όμως, αυτός ο σκύλος με ελάχιστη χρήση 
του κολάρου ποινής εξελίχθηκε σ’ ένα από τα κα-
λύτερα λαγόσκυλα που έχουν περάσει ποτέ από 
τα χέρια μου. 
Θυμάμαι πως δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω 
το κολάρο πάνω από δύο φορές μέσα σε μια κυ-
νηγετική περίοδο. Το πρώτο εκπαιδευτικό του συ-
γκεκριμένου σκύλου έγινε τον Μάιο και όταν είδα 
τους ντορούς που έπαιρνε, δεν το έβγαλα εκτός 
εκπαιδευτηρίου έως και τον επόμενο Σεπτέμβριο. 
Επειτα από τέσσερις μήνες τον κυνήγησα σε ελεύ-
θερο κυνηγότοπο και φρόντισα από τις πρώτες 
φορές να “ματωθεί” στο λαγό. Στην 4η κατά σειρά 
έξοδό του, όταν κατάλαβα ότι πήγαινε σε αλεπού, 
χρησιμοποίησα για πρώτη φορά το κολάρο και το 
ίδιο έκανα και στο επόμενο κυνήγι του που έγινε 
ύστερα από περίπου 20 ημέρες.
Για τους επόμενους 6-7 μήνες ο σκύλος δεν ήταν 
αδιάφορος για τις μυρωδιές της αλεπούς, αλλά 
μόνο και μόνο με τη φωνή μου ή με τον προει-
δοποιητικό ήχο του κολάρου ερχόταν κατευθείαν 
στα πόδια μου. Επειτα από μια κυνηγετική σεζόν 
έφτασε σε σημείο να αδιαφορεί τελείως για τον 
ντορό της αλεπούς. Με την ίδια λογική κινήθηκε 
έως και το 13ο χρόνο της ζωής του, όταν και τον 
έχασα λόγω ηλικίας».
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Πώς αΠοφεύγούμε 
τις αλεΠούδες;

Το βασικό που πρέπει να 
κάνει ένας κυνηγός για να 
αποφύγει τις δυσάρεστες 
επαφές της αλεπούς με το 
νεαρό κυνηγόσκυλο είναι 
να ξεκινήσει την εκπαίδευ-
ση μέσα στο εκπαιδευτήριο 
και στη συνέχεια μ’ έναν 
έμπειρο σκύλο-δάσκαλο 
που δεν έχει την τάση να 
ψάχνει άλλα θηρεύσιμα 
είδη. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 
δεν θα αποκλειστεί μεν η 
επαφή του νέου ζώου με 
τις αλεπούδες αλλά θα εί-
ναι πολύ πιο εύκολο για 
τον κυναγωγό να το συνε-
τίσει στο μέλλον, μιας που 
το λαγόσκυλο θα γνωρίζει 
ήδη ποιο είναι το επιθυμη-
τό είδος κυνηγίου.

Οι «λεπτομέρειες» 
που μετράνε
● Ο κυνηγός πρέπει να παρατη-
ρήσει αν ο σκύλος ιχνηλατούσε το 
λαγό και πέρασε τυχαία δίπλα από 
φρέσκο ντορό της αλεπούς και γι’ 
αυτό το λόγο τον ακολούθησε ή 
αν ιχνηλάτησε εξαρχής την αλε-
πού. Αν έγινε το δεύτερο, τότε μι-
λάμε για ένα σκύλο που αγωνιά για 
να τη βρει και μάλλον ο ιδιοκτή-
της έχει καθυστερήσει τη διόρθω-
ση της τάσης του να κυνηγά άλλα 
θηράματα.
● Ενας άπειρος κυνηγός θα χρεια-
στεί αρκετό καιρό για να καταλάβει 
ότι ο σκύλος του φεύγει προς την 
αλεπού. «Είναι πολύ πιο εύκολο να 
μεταστρέψουμε τη ροπή του λαγό-
σκυλου προς την αλεπού όταν είναι 
νεαρό σε ηλικία και δεν έχει “ματω-
θεί”. Καλό είναι όταν ένας κυνηγός 

έχει τέτοιο πρόβλημα να ζητήσει 
άμεσα βοήθεια από έναν πραγμα-
τικά έμπειρο συνάδελφο κυνηγό ή 
από έναν εκπαιδευτή της εμπιστο-
σύνης του».
● Ακόμη κι ένας Ιχνηλάτης που έχει 
«ξεφύγει» από τα πατήματα του λα-
γού, μπορεί να εκπαιδευτεί και να 
εξελιχθεί σε ένα πολύ καλό λαγό-
σκυλο αλλά χρειάζεται μεγάλη υπο-
μονή από τον κυναγωγό του. «Βέ-
βαια, πρέπει να κρίνουμε σωστά αν 
αξίζει να περάσουμε τουλάχιστον 
μία κυνηγετική σεζόν για να γυρί-
σουμε το λαγόσκυλο από την αλε-
πού ξανά στο λαγό. Μην ξεχνάμε 
ότι τα πιο δημιουργικά χρόνια του 
λαγόσκυλου είναι περίπου έως την 
ηλικία των 8 ετών. Αν λοιπόν ο Ιχνη-
λάτης δουλεύει κατ’ αυτόν τον τρό-
πο έως τα 5-6 του χρόνια, αξίζει τον 
κόπο να τον διορθώσουμε;», ανα-
ρωτιέται ο εκπαιδευτής. ¶



 Η 
εξάρθρωση της επιγονατίδας 
του σκύλου είναι μια πάθη-
ση που αποτελεί άγχος για 
πολλούς κυνηγούς, καθώς 
ακόμα και αν θεραπευτεί 

είναι αμφίβολο το κατά πόσο θα 
επιτρέψει στο σκυλί να επανέλθει 
πλήρως στις δραστηριότητές του. 
Η Κτηνιατρική δεν έχει ακόμα ολο-
κληρωμένη εικόνα για το εάν πρό-
κειται για κληρονομική πάθηση και 
σε ποιο βαθμό, ενώ η δυσκολία να 
διαγνωστεί όσο το ζώο βρίσκεται 
σε μικρή ηλικία δυσχεραίνει την 
κατάσταση και επιβαρύνει σταδι-
ακά την υγεία του. 

Ενα ακόμα ερώτημα που αναζητά 
απάντηση είναι το εξής: Υπάρχουν 
φυλές που παρουσιάζουν μεγαλύ-
τερη ευπάθεια σε ορθοπαιδικά προ-
βλήματα, όπως οι εξαρθρώσεις, σε 

σχέση με άλλα; Τα στοιχεία μιας με-
γάλης αμερικανικής βάσης δεδομέ-
νων δείχνουν πως τελικά υπάρχουν. 
Συγκεκριμένα κτηνιατρικές εξετά-
σεις σε 45.756 σκυλιά από όλες 
σχεδόν τις ράτσες καταδεικνύουν 
πως η εξάρθρωση επιγονατίδας συ-
ναντάται σε κάποιες φυλές περισ-
σότερο από άλλες. 

Οι εξετάσεις και ο πίνακας στη 
σελίδα 29 με τα στατιστικά στοι-
χεία, που παρουσιάζουν τη σχέση 
φυλής και επιγονατιδιακής εξάρ-
θρωσης, προέρχονται από το Or-
thopedic Foundation for Animals 
(OFA) (www.offa.org). Ενα μη κερ-
δοσκοπικό κυνοφιλικό ίδρυμα των 
ΗΠΑ που δημιούργησε ο κυνηγός 
John M. Olin το 1966, όταν το κυ-
νηγόσκυλό του εμφάνισε δυσπλα-
σία ισχίων. 

Η κτηνιατρική 
ανάλυση
«Η εξάρθρωση επιγονατίδας είναι 
τις περισσότερες φορές μια πάθη-
ση που συμβαίνει στο σκυλί εκ γε-
νετής. Κατ’ αυτήν, η επιγονατίδα 
εξαρθρώνεται είτε στη διάμεση είτε 
στην εσωτερική ή στην εξωτερική 
επιφάνεια του γονάτου, όπως και 
στην πλευρική του επέκταση». Τι 
σημαίνει όμως στην πράξη αυτό; 
Ποια είναι η έκταση του προβλήμα-
τος; Ποια συμπτώματα θα μας μαρ-
τυρήσουν πως το κυνηγόσκυλό μας 
πάσχει; Ποια είναι η θεραπεία και 
πώς θα επηρεαστεί η καθημερινό-
τητα του σκύλου μας στη συνέχεια; 
Απάντηση στις ερωτήσεις αυτές 
μας έδωσε η κτηνίατρος κ. Αγά-
πη Παναγιωτίδου. Μας είπε, λοι-
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ

Τα προβλήματα στην επιγονατίδα είναι ένα φαινόμενο που 
ταλαιπωρεί αρκετά τα κυνηγόσκυλα λόγω της έντονης δραστηριότητάς τους, 
ιδιαίτερα στα ανώμαλα εδάφη της πατρίδας μας. Ειδικά η εξάρθρωση θέλει 
μεγάλη προσοχή στην αντιμετώπισή της καθώς εύκολα μπορεί να οδηγήσει και 
σε παύση της κυνηγετικής δράσης του αγαπημένου μας φίλου, ενώ, σύμφωνα 
με διεθνή στοιχεία, υπάρχει και γενετικό υπόβαθρό της σε σχέση με τη φυλή. 

 Της Θεανώς Καρούτα 

Εξάρθρωση 
επιγονατίδας 
Απειλή για τα κυνηγόσκυλα



eλευθεροσ tυποσ  Κυνήγι 27



Εμπρόσθια όψη 
φυσιόλόγικησ 
αρθρωσησ

πόν, σχεικά: «Πρέπει να τονίσουμε 
ότι το γόνατο είναι ιδιαίτερα πολύ-
πλοκος μηχανισμός, είναι μια εξαι-
ρετική άρθρωση, η οποία όμως εύ-
κολα μπορεί να καταστραφεί. Οταν 
λέμε εξάρθρωση της επιγονατίδας 
εννοούμε ότι η επιγονατίδα βγαίνει 
από την αύλακα όπου κινείται πά-
νω-κάτω κατά το άνοιγμα ή και το 
κλείσιμο του γόνατου και μετατοπί-
ζεται προς τα έσω ή προς τα έξω ή 
και προς τις δύο κατευθύνσεις (αμ-
φοτερόπλευρη). Πρόκειται στην ου-
σία για τρεις διαφορετικές εμφανί-
σεις του ίδιου προβλήματος, με την 
εξωτερική εξάρθρωση να εμφανίζε-
ται πιο συχνά στις μεγαλόσωμες και 
μικρόσωμες φυλές και την αμφοτε-
ρόπλευρη στις νανόσωμες. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις 
το νόσημα είναι συγγενές, αφορά 
σε κληρονομικότητες και οφείλε-
ται σε διάφορες ανατομικές πα-
ραμορφώσεις, όπως το στρεβλό 
ισχίο, η αβαθής αύλακα ή η μεγά-
λη γωνία περιστροφής της κνήμης, 
μπορεί όμως να προκληθεί και από 
κάποιον τραυματισμό. Τα εξαρθρή-
ματα της επιγονατίδας ταξινομού-
νται σε τέσσερις κατηγορίες.
● Εχουμε το εξάρθρημα του πρώ-
του βαθμού όπου η επιγονατίδα 
εξαρθρώνεται σπάνια αλλά ξανα-
μπαίνει στη θέση της. 
● Στο δεύτερο βαθμό το εξάρθρη-
μα προκαλείται αυτόματα την ώρα 
που ο σκύλος βαδίζει και έπειτα από 
έναν ήπιο χειρισμό επανέρχεται. 
● Στον τρίτο, κατά βάση η επιγονα-
τίδα είναι εξαρθρωμένη και μετακι-
νείται αριστερά-δεξιά συνέχεια.

● Τέλος, στον τέταρτο η επιγονα-
τίδα είναι μονίμως εξαρθρωμένη 
και δεν επανέρχεται καθόλου στη 
θέση της». 

Υπάρχει πρόληψη; 
Σύμφωνα με την κ. Παναγιωτίδου, 
οι πλέον ασφαλείς τρόποι να απο-
φύγουμε να εμφανίσει το σκυλί μας 
τέτοια προβλήματα είναι να εξετά-
σουμε την κληρονομικότητα και την 
ανατομικότητα. Αν οι πρόγονοι δεν 
παρουσιάζουν εξαρθρώσεις ή άλλα 
γονιδιακά ορθοπαιδικά προβλήμα-
τα, τότε μειώνονται οι πιθανότητες 
να εμφανιστούν και στο σκύλο μας. 
Οσο για την ανατομικότητα, μπο-
ρούμε να υποψιαστούμε αν δού-
με στρεβλό ισχίο, που στην πράξη 
σημαίνει πως τα άκρα «πηγαίνουν» 
προς τα έξω ή προς τα μέσα. Προ-
βληματισμό θα μας δημιουργήσουν 
επίσης η εμφάνιση χωλότητας στο 
βάδισμα, συνεχής ή διαλείπουσα, το 
πρησμένο γόνατο, ο έντονος πόνος 
σε κάποιες κινήσεις, η ανικανότητα 
του ζώου ή η απροθυμία να πηδή-
ξει και να τρέξει, καθώς και ανωμα-
λίες που φαίνονται με το μάτι στα 
πίσω πόδια του. 

Πάμε για χειρουργείο
Η θεραπεία στις εξαρθρώσεις εί-
ναι κατά βάση χειρουργική και στα 
πρώτα στάδια, που είναι πιο ελα-
φριά, μπορεί να έχει πλήρη επιτυ-
χία και αποκατάσταση της υγείας 
και της κινητικότητας του ζώου. Σε 
μια επέμβαση στα πρώτα στάδια θα 

Σύνδεσμος επιγονατίδας

Μηριαίο οστό

Επιγονατίδα

Αύλακας κίνησης 
επιγονατίδας

Στα κυνηγόσκυλα και γενικά τα σκυλιά επιδό-
σεων το χειρουργείο ίσως είναι η μόνη λύση 
για να διατηρήσουν την απόδοσή τους.
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κΤηΝιαΤρικα
ΧιασΤόι: για πόδόσφαιρισΤΕσ 
και κυΝηγόσκυλα

Ενα συγγενές ανατομικό πρόβλημα στην ίδια πε-
ριοχή είναι και η ρήξη των χιαστών, που είναι ένα 
πολύ διαδεδομένο πρόβλημα στους σκύλους αθλη-
τές, μας εξήγησε η κ. Παναγιωτίδου. «Αφορά στον 
πρόσθιο χιαστό, το σύνδεσμο δηλαδή που ενώνει 
το μηριαίο οστό με την κνήμη. Σ’ αυτόν, σε κάποια 
μεγάλη πίεση, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στον 
κυνηγότοπο, γίνεται ρήξη. Αυτό θα συμβεί ξαφνι-
κά, όπως και στους ανθρώπους, και ο σκύλος από-
τομα θα αρχίσει να κουτσαίνει. Αν, παρ’ όλα αυτά, 
δεν το αντιληφθούμε τη στιγμή που θα συμβεί, θα 
παρατηρήσουμε πως ο σκύλος μαζεύει το πόδι του, 
κλαίει, αρνείται να ακολουθήσει ακόμα και στο περ-
πάτημα, ενώ και αν ακολουθεί θα δούμε χωλότητα 
στο βάδισμα. Αν το αγνοήσουμε, μπορεί να δημι-
ουργηθούν διάφορα οστεόφυτα, τα οποία μειώ-
νουν τον πόνο αλλά περιορίζουν την κινητικότητα 
της άρθρωσης με αποτέλεσμα να μην ανοιγοκλεί-
νει κανονικά το πόδι. Ενώ δεν θα δείχνει δηλαδή το 
ζώο μας ότι πονάει, θα κουτσαίνει. Κάποια στιγμή 
ο πόνος ούτως ή άλλως θα περιοριστεί αλλά αυτό 
θα γίνει τουλάχιστον 2-3 μήνες μετά τον τραυμα-
τισμό και έτσι είναι δύσκολο να μην αντιληφθού-
με πως κάτι δεν πάει καλά με το σκυλί μας και να 
μην το πάμε στο γιατρό. Αν το αγνοήσουμε, θα προ-
καλέσουμε στο σκύλο ζημιά που ίσως και να μην 
επανορθώνεται. 
Σ’ αυτή την περίπτωση, ο γιατρός θα διαπιστώ-
σει την κίνηση "συρταριού" (όπως λένε οι κτηνία-
τροι). Αυτό σημαίνει πως αν πιάσουμε το μηριαίο 
οστό και την κνήμη και τα κινήσουμε θα πηγαίνουν 
μπρος-πίσω, ενώ κανονικά δεν πρέπει να έχουν τέ-
τοια κινητικότητα. 
Ενώ η ρήξη χιαστών είναι πολύ συχνή στα κυνηγό-
σκυλα, υπάρχουν πλέον πολλές διαθέσιμες τεχνικές 
θεραπείας και το ζώο επανέρχεται πλήρως. Αξίζει 
να αναφέρουμε πως όλα αυτά τα προβλήματα είναι 
μεταξύ τους αλληλένδετα. Οι εξαρθρώσεις, οι ρήξεις 
και οι δυσπλασίες ισχίων αποτελούν προδιαθέτο-
ντες παράγοντες το ένα για το άλλο. Κάθε ανατομι-
κό πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάζει ένα κυνη-
γόσκυλο, μπορεί να εμφανίσει κι άλλα προβλήματα 
στο μέλλον». 



Εμπρόσθια όψη 
μΕ Εξαρθρωση 

Επιγόνατιδασ

επιδιορθωθεί και ο αρθρικός θύ-
λακος, που περιβάλλει ολόκληρο 
το γόνατο καθώς φθείρεται με το 
μπες-βγες της επιγονατίδας, αλλά 
και η αύλακα της τροχαλίας. Οπό-
τε στην ουσία έχουμε «καινούργιο» 
γόνατο. 
Μετά την επέμβαση έχουμε σαφώς 
μια περίοδο αποθεραπείας. Το άκρο 
λειτουργεί αμέσως με ήπιες διαδι-
κασίες: φυσιοθεραπείες, ανοίγματα 
και κλεισίματα του ισχίου και άλλες 
μεθόδους, που θα ενθαρρύνουν το 
ζώο να χρησιμοποιεί το άκρο χω-
ρίς όμως να το ζορίσει. Μπορούμε 
να βγάλουμε βόλτα το σκύλο αλλά 
σε καμία περίπτωση δεν τον αφή-
νουμε να τρέξει. Αν όμως ο σκύ-
λος μας έχει εξάρθρημα τετάρτου 
σταδίου, πιθανότατα να μην υπάρ-
χει επαναφορά ακόμα και αν γίνει 
επέμβαση. 

Οταν η εξάρθρωση είναι μικρού 
βαθμού, ο σκύλος μας μπορεί να 
ξανακυνηγήσει, υπάρχουν αρκετές 
τέτοιες περιπτώσεις. Το ενδεχόμενο 
να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση 
και να μην έχουμε εμφάνιση του 
προβλήματος ξανά είναι πολύ πι-
θανό στην περίπτωση που το πρό-
βλημα διαγνωστεί νωρίς και η θε-
ραπεία ολοκληρωθεί μέχρι τους 
8 μήνες ζωής. Βέβαια, πρέπει να 
έχουμε στο νου μας πως ένας σκύ-
λος αθλητής, όπως τα κυνηγόσκυ-
λα, πιέζονται σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό, ενώ οι ιδιοκτήτες τους έχουν 
και μεγαλύτερες απαιτήσεις απ’ 
ό,τι έχουν από τα σκυλιά συντρο-
φιάς, μας εξήγησε η κ. Παναγιω-
τίδου. ¶

Φυλή Αριθμός 
εξετάσεων Υγιή % Ασθενή % 

Μπόυκιν Σπάνιελ 95 81,1 18,9

Κόκερ Σπάνιελ 742 84,2 15,8

Αυστραλιανό Τεριέ 135 87,4 12,6

Μπέντλινγκτον Τεριέ 110 90,9 9,1

Λαμπραντόρ Ριτρίβερ 555 93,2 6,8

Σίμπα Ινου 1.106 93,6 6,4

Μικρό Μπασέτ Γκριφόν Βεντίν 54 94,4 5,6

Νόρφολκ Τεριέ 248 94,4 5,6

Ντάκσχουντ 304 94,7 5,3

Νόργουιτς Τεριέ 527 95,6 4,4

Μπιγκλ 96 95,8 4,2

Ρατ Τεριέ 979 95,9 4,1

Μαλακότριχο Γουίτεν Τεριέ 155 96,1 3,9

Επανιέλ Μπρετόν 79 96,2 3,8

Κερν Τεριέ 121 96,7 3,3

Αγγλικό Κόκερ Σπάνιελ 294 96,9 3,1

Μπόρντερ Τεριέ 1.207 97 3

Μπλάντχουντ 139 97,1 2,9

Ράσελ Τεριέ 74 97,3 2,7

Φινλανδικό Σπιτζ 77 97,4 2,6

Ιταλικός Γκρέι Χάουντ 629 97,5 2,5

Γκόλντεν Ριτρίβερ 448 97,8 2,2

Σίλκι Τεριέ 145 97,9 2,1

Η επιγονατίδα 
κινείται έξω από 
την αύλακα
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Τα στοιχεία του OFA, για προβλήματα επι-
γονατίδος, συγκεντρώθηκαν μετά την εξέ-
ταση σχεδόν 46.000 σκυλιών, κυνηγετι-
κών και μη. Εμείς ξεχωρίσαμε αυτά που 
εμφανίζουν -λόγω φυλής- κυνηγετικό εν-
διαφέρον και σας τα παρουσιάζουμε. Το-
νίζοντας, όμως, πως δεν αποτελούν επι-
χείρημα πως μια φυλή θα νοσήσει αλλά 
μόνο μια ενδεικτική στατιστική.
Στον πίνακα αναγράφονται η φυλή και τα 
εξεταζόμενα άτομα στις δύο πρώτες στή-
λες, ενώ στην τρίτη και την τέταρτη έχου-
με σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) τα άτομα 
που μετά την εξέταση βρέθηκαν υγιή και 
όσα πάσχουν από εξάρθρωση επιγονατί-
δας, αντίστοιχα. Την απόλυτα πρώτη θέση 
στη λίστα κρατάνε τα Πομεράνιαν, μια μη 
κυνηγετική ράτσα, και μάλιστα με το πο-
σοστό των ασθενών ατόμων να φτάνει το 
41,1% στα 559 σκυλιά που εξετάστηκαν. Το 
πρώτο κυνηγόσκυλο που συναντάμε είναι το Μπόυκιν Σπάνιελ (στην 
τρίτη θέση από τις συνολικά 105 φυλές που συμπληρώνουν τη λίστα), 
με το 18,9% των 95 ατόμων που εξετάστηκαν να πάσχει. 

ΕυπαθΕια στην Εξαρθρωση ανα φυλη

ΕπιγόνατιδιακΕσ ΕξαρθρωσΕισ

Οι πλέον 
ασφαλείς 
τρόποι να 
αποφύγουμε 
να εμφανίσει 
το σκυλί μας 
τέτοια προ-
βλήματα είναι 
να εξετάσουμε 
την κληρονο-
μικότητα και 
την ανατο-
μικότητα
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ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ

∆είξε µου το… σκύλο σου 
να σου πω ποιος είσαι



Σ
ας έχει τύχει να σας πουν 
ότι µοιάζετε και ταιριάζετε 
µε το σκύλο σας; Ισως, µάλι-
στα, να το έχετε πει και εσείς 
σε κάποιον άλλο ιδιοκτήτη 

σκύλου. Και στις δύο περιπτώσεις 
προφανώς το σχολιάσατε χαριτο-
λογώντας, ίσως συµφωνήσατε µε 
το φίλο, γνωστό ή συγγενή πως και 
οι δύο υπερβάλλετε. Κι όµως, δεν 
υπερβάλατε καθόλου. 

Η εµφανής οµοιότητα
Η οµοιότητα ιδιοκτήτη και σκύλου, 
ειδικά όταν ο τελευταίος είναι κα-
θαρόαιµο, είναι αποδεδειγµένη από 
επιστηµονικές µελέτες που έχουν 
γίνει κατά καιρούς. Χαρακτηριστική 
είναι παλιότερη έρευνα του Πανε-
πιστηµίου της Καλιφόρνια στο Σαν 
Ντιέγκο. Πώς απέδειξαν την οµοι-
ότητα οι επιστήµονες; ∆εν έκαναν 
τίποτε άλλο από το να φωτογραφί-
σουν δεκάδες σκυλιά και τους ιδι-
οκτήτες τους και έπειτα έκαναν τη 
σύγκριση που δεν επιδεχόταν αµ-
φισβήτηση. 

Συγκεκριµένα, φωτογράφισαν 
25 καθαρόαιµα και τους ιδιοκτή-
τες τους και ύστερα ζήτησαν από 
28 φοιτητές τους να ταιριάξουν τις 
φωτογραφίες. Οι περισσότεροι από 
τους µισούς ταίριαξαν τους 16 από 
τους 25 σκύλους σωστά, βασιζό-
µενοι στην εµφάνιση. ∆εν συνέβη 
όµως το ίδιο όταν φωτογράφισαν 

20 ηµίαιµα σκυλιά και υπέβαλαν 
τους φοιτητές στην ίδια διαδικασία. 
Στην περίπτωση αυτή ταυτοποιήθη-
καν µόνο τα 6 από τα 20 σκυλιά µε 
τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες. 

Η οµοιότητα των ιδιοκτητών µε 
τα καθαρόαιµα σκυλιά τους εί-
ναι, όπως ανέφεραν οι επιστήµο-
νες, αποτέλεσµα συνδυασµού της 
υπαρκτής φυσικής οµοιότητας και 
της στιλιστικής επέµβασης στο σκύ-
λο που κάποιες φορές την τονίζει. 

Εναυσµα της έρευνας ήταν η 
οµοιότητα που παρουσίαζαν σε 
πολλά παιδικά εικονογραφηµένα 
βιβλία τα σκυλιά µε τα παιδιά που 
πρωταγωνιστούσαν στις ιστορίες. 
Ορµώµενοι από αυτά τα βιβλία οι 
επιστήµονες θέλησαν να διαπιστώ-
σουν αν η οµοιότητα αυτή υπάρχει 
και στην πραγµατική ζωή. Και πέ-
τυχαν διάνα! 

Είναι (και) θέµα 
προσωπικότητας
Οι οµοιότητες των σκύλων µε τα 
αφεντικά τους, απ’ ό,τι φαίνεται, 
δεν περιορίζονται στην εµφάνιση, 
στα χαρακτηριστικά και την έκ-
φραση του προσώπου. Σύµφωνα 
µε πρόσφατη έρευνα του Πανεπι-
στηµίου Μπαθ Σπα (στο Σόµερσετ 
της Αγγλίας), οι ιδιοκτήτες σκύλων 
έχουν την υποσυνείδητη τάση να 
επιλέγουν σκυλιά τα οποία ταιριά-
ζουν στην ιδιοσυγκρασία και την 
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Σίγουρα θα σας έχει τύχει να ακούσετε 
κάποιον χαριτολογώντας να αναφέρεται στο 
βλαστάρι σας µε το χαρακτηρισµό «ίδιος η µάνα 
σου» ή «ίδιος ο πατέρας σου». Η οµοιότητα του 
γονιού µε το παιδί, τόσο στην εµφάνιση όσο και 
στη συµπεριφορά, είναι απολύτως φυσιολογική. 
Οταν το θέµα αφορά όµως στα σκυλιά, τι γίνεται; 
Απλώς, όπου γονιός βάλτε αφεντικό, όπου παιδί 
βάλτε σκυλί και χρησιµοποιήστε αναλόγως την 
ίδια φράση. Γιατί, ναι, και τα σκυλιά µοιάζουν µε 
τα αφεντικά τους και όχι µόνο στην εµφάνιση…  

 Του Στέλιου Φωκά

Σκύλος και 
ιδιοκτήτης 
θα πρέπει να 
έχουν πολλά 
κοινά στοιχεία 
προκειµένου 
να ταιριάξουν



32 eλευθεροσ tυποσ  Κυνήγι

ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ
προσωπικότητά τους. 

Ο καθηγητής Ψυχολογίας Λανς 
Γουόρκμαν και η ομάδα του, προ-
σπαθώντας να διαπιστώσουν πώς 
τα χαρακτηριστικά της προσωπικό-
τητας επηρεάζουν τη συμπεριφορά, 
εστίασαν την προσοχή τους στους 
ιδιοκτήτες σκύλων. Η επιλογή αυ-
τής της κατηγορίας ανθρώπων δεν 
έγινε τυχαία, καθώς προηγούμενες 
μελέτες έχουν εντοπίσει ιδιάζουσες 
διαφορές προσωπικότητας ανάμε-
σα στους κατέχοντες και τους μη 
κατέχοντες κατοικίδια ζώα. 

Σε μία από αυτές τις μελέτες, οι 
ερευνητές εντόπισαν μια ενδιαφέ-
ρουσα πτυχή. Συγκεκριμένα, δια-
πίστωσαν πως οι άνθρωποι μπο-
ρούν να ταιριάξουν ψυχολογικά με 
καθαρόαιμα σκυλιά, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι ορισμένες ράτσες 
σκύλων συνδέονται με ορισμένους 
τύπους ανθρώπων. 

Για παράδειγμα, ο πρίγκιπας Ου-
ίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ, που 
τυγχάνει να είναι και κυνηγοί, έχουν 
ένα Κόκερ Σπάνιελ, ράτσα η οποία 
διακρίνεται για την ευφυΐα, την ευ-
συνειδησία και τη δεκτικότητά της, 
χαρακτηριστικά που διαθέτουν και 
οι ίδιοι. Ενα άλλο παράδειγμα εί-
ναι οι ηθοποιοί Γκουίνεθ Πάλτρο-

ου και Τζένιφερ Ανιστον που έχουν 
Λαμπραντόρ και Γκόλντεν Ριτρίβερ, 
σκυλιά φιλικά και ευπροσήγορα 
όπως και αυτές.

Ερευνα 
συμπεριφοράς
Ξεκινώντας την έρευνα ο Γουόρ-
κμαν και οι συνεργάτες του δη-
μιούργησαν ένα ειδικό ερωτη-
ματολόγιο το οποίο απέστειλαν 
ηλεκτρονικά σε 1.000 ιδιοκτήτες 
σκυλιών με τη συνεργασία του 
Βρετανικού Κυνολογικού Ομίλου. 
Το ερωτηματολόγιο ζητούσε από 
τους ιδιοκτήτες να περιγράψουν 
τον εαυτό τους με βάση 5 κύρια 
χαρακτηριστικά της προσωπικότη-
τας του ανθρώπου: εξωστρέφεια, 
συγκαταβατικότητα, συναισθηματι-
κή σταθερότητα, ευσυνειδησία και 
νοημοσύνη. Επίσης τους ζητούσαν 
να επιλέξουν ποιες ράτσες προτι-
μούσαν. Για να απλοποιήσουν τη 
διαδικασία κατέταξαν τις ράτσες 
σε επτά κατηγορίες: Πουλόσκυλα, 
λαγωνικά, ποιμενικούς, Τεριέ, μι-
κρόσωμα σκυλιά συντροφιάς κ.α., 
σκυλιά γενικής δραστηριότητας και 
τέλος σκυλιά εργασίας.

Μελετώντας τις απαντήσεις δια-

Η ομοιότητα ιδιοκτήτη και σκύλου  
(τόσο φυσιογνωμικά όσο και ψυχολογικά) 

έχει γίνει από θέμα καμπάνιας  
για εταιρία σκυλοτροφών έως σενάριο 

κινηματογραφικής ταινίας.



πίστωσαν πως οι πιο εξωστρεφείς 
άνθρωποι προτιμούν Ποιμενικούς 
ή σκύλους γενικής δραστηριότητας, 
ενώ οι συγκαταβατικοί επιλέγουν 
τα μικρόσωμα σκυλιά ή τα πουλό-
σκυλα. Μάλιστα, στην περίπτωση 
αυτή καταρρίφθηκε και το ταμπού 
που ήθελε τους ιδιοκτήτες των μι-
κρόσωμων (toy dogs) να είναι μει-
ωμένης νοημοσύνης, καθώς πρό-
κειται για ανοιχτούς, ευφυείς και 
δημιουργικούς ανθρώπους που συ-
χνά επιλέγουν, όπως προαναφέρα-
με, και κυνηγόσκυλα. Τα τελευταία 
τα προτιμούν και οι δραστήριοι, οι 
συνεπείς και οι φιλικοί άνθρωποι. 
Τέλος, οι συναισθηματικά σταθε-
ροί άνθρωποι έχουν την τάση να 
επιλέγουν λαγωνικά, ενώ οι εξαι-
ρετικά ευφυείς δείχνουν προτίμη-
ση στα εργασίας.

Αν δεν ταιριάζανε…
Οπως τόνισε ο Λανς Γουόρκμαν 
κατά την παρουσίαση της έρευνας 
στο Ετήσιο Συνέδριο της Βρετα-
νικής Ψυχολογικής Εταιρίας στο 
Λονδίνο, υπάρχει σαφής σχέση με-
ταξύ της ιδιοσυγκρασίας ενός σκυ-
λιού και της προσωπικότητας του 
ιδιοκτήτη του. Το πιο ενδιαφέρον 

είναι πως οι περισσότεροι ιδιοκτή-
τες δεν το γνωρίζουν αυτό. Οταν 
κάποιος βρίσκεται στη διαδικασία 
εξεύρεσης σκύλου, κάνει τις επιλο-
γές του υποσυνείδητα διαλέγοντας 
κάποιον που του ταιριάζει. 

Μόνο που υπάρχει μια ιδιαιτε-
ρότητα. Στην περίπτωση σκύλου-
ανθρώπου το κλισέ «τα ετερώνυμα 
έλκονται» δεν ισχύει όπως συμβαί-
νει στις ανθρώπινες σχέσεις. Σκύ-
λος και ιδιοκτήτης θα πρέπει να 
έχουν πολλά κοινά στοιχεία προκει-
μένου να ταιριάξουν. Αν αυτό συμ-
βεί, τότε, σύμφωνα με την έρευνα, 
η σχέση θα κρατήσει.

Η χρησιμότητα  
της έρευνας
Οπως ανέφερε ο Γουόρκμαν, στό-
χος της έρευνας είναι, μεταξύ άλ-
λων, να βοηθήσει τους επίδοξους 
ιδιοκτήτες σκύλων να κάνουν την 
επιλογή τους σωστότερα, προκειμέ-
νου να δημιουργήσουν μια όσο το 
δυνατόν ιδανικότερη σχέση με τον 
τετράποδο σύντροφό τους. 

Παράλληλα τόνισε πως το ερω-
τηματολόγιο θα εμπλουτιστεί και 
εκτός από τη συμπεριφορά και την 
προσωπικότητα θα συμπεριλάβει 

και άλλους παράγοντες, όπως για 
παράδειγμα ο ζωτικός χώρος. Ετσι, 
μελλοντικά θα δημιουργηθεί μια 
βάση δεδομένων που θα προσφέ-
ρει νέους και πιο εξειδικευμένους 
τρόπους επιλογής, που ουσιαστι-
κά θα «φέρνουν κοντά» τον κα-
τάλληλο σκύλο με τον κατάλλη-
λο άνθρωπο.

Ισως έτσι θα καταλήγουν στα κα-
ταφύγια αδέσποτων ζώων λιγότε-
ρα σκυλιά που βρέθηκαν στο δρό-
μο επειδή το αφεντικό τους έκανε 
λάθος επιλογή και έφτασαν… στο 
χωρισμό λόγω ασυμφωνίας χαρα-
κτήρων! ¶
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Τα... σιγανα ποΤαμια 
Ενα άλλο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας 
είναι πως η επιλογή κάποιας ράτσας μπορεί να 
αποκαλύψει κάποια κρυμμένα χαρακτηριστικά 
του ιδιοκτήτη, που δεν γίνονται αντιληπτά σε 
όσους δεν τον γνωρίζουν καλά. Είναι αυτό που ο 
λαός μας λέει «τα σιγανά ποτάμια να φοβάσαι». 
Αν, για παράδειγμα, κάποιος επιλέξει μια ράτσα 
με εξωστρεφή χαρακτηριστικά ενώ ο ίδιος 
φαινομενικά δεν είναι τέτοιος τύπος, τότε είναι 
πολύ πιθανόν να έχουμε να κάνουμε με έναν 
άνθρωπο που είναι πολύ πιο κοινωνικός και 
ανοιχτός από ό,τι νομίζουμε. 



Η 
αστικοποίηση, φαινόμενο 
των τελευταίων δεκαετι‑
ών, ίσως είναι η αιτία για 
πολλές από τις σύγχρο‑
νες παθολογικές αλλά και 

ψυχικές ασθένειες που ταλανίζουν 
τον άνθρωπο. Και δεν το λέμε εμείς 
αυτό αλλά οι επιστήμονες. Συγκε‑
κριμένα, εστιάζουν στην έντονη 
αστικοποίηση που ωθεί το σύγ‑
χρονο άνθρωπο να έρχεται ολο‑
ένα και λιγότερο σε επαφή με τη 
φύση και να αλληλεπιδρά ελάχιστα 
με το φυσικό περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητά του, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τη σωματική και 
την ψυχική υγεία του.

Σε καλύτερη μοίρα βρίσκο‑
νται όσοι έχουν κάποια ενασχόλη‑
ση που προϋποθέτει στενή επαφή 
με τη φύση. Ανάμεσά τους, βεβαί‑
ως, συγκαταλέγονται και οι κυνη‑
γοί. Και δεν έχουν μόνο… λαμβά‑
νειν από τη φύση αλλά προσφέρουν 
κιόλας μέσα από μια σειρά οργανω‑
μένων δράσεων μα και από τη συ‑
στηματική τους ατομική παρουσία, 
που δρα αποτρεπτικά για μια σειρά 
από «αναπτυξιακές» εξελίξεις, συ‑

νήθως βέβαια εις βάρος του περι‑
βάλλοντος.

Είσαι αλλεργικός; 
Βγες στη φύση
Η έλλειψη επαφής με τη φύση, 
που προαναφέραμε, ενοχοποιείται 
για την ανάπτυξη αλλεργιών και 
άσθματος στους κατοίκους των 
αστικών κέντρων, όπως αποκαλύ‑
πτει έρευνα του Πανεπιστημίου του 
Ελσίνκι, τα αποτελέσματα της οποί‑
ας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονι‑
κό περιοδικό «Πρακτικά της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ». 

Σύμφωνα με τους Φινλανδούς 
επιστήμονες, ορισμένα βακτήρια, 
τα οποία έχει αποδειχθεί ότι εί‑
ναι ευεργετικά για την ανθρώπινη 
υγεία, βρίσκονται σε μεγαλύτερη 
αφθονία στην ύπαιθρο, ενώ γενι‑
κότερα η μικροχλωρίδα εκεί δια‑
δραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο 
στην ανάπτυξη όσο και στη συντή‑
ρηση του ανοσοποιητικού συστήμα‑
τος. Οπως αναφέρει στην έρευνα 
ο καθηγητής του τμήματος Οικο‑
λογίας και Εξελικτικής Βιολογί‑

ας του Πανεπιστημίου του Ελσίν‑
κι, Ιλκα Χάνσκι, μικρόβια υπάρχουν 
παντού, τόσο στην ύπαιθρο όσο και 
στα αστικά κέντρα. Ομως, η σύνθε‑
ση της μικροχλωρίδας του δομημέ‑
νου περιβάλλοντος είναι πολύ δια‑
φορετική από εκείνη του φυσικού. Η 
τελευταία είναι πολύ πιο ευεργετική 
για την υγεία του ανθρώπου. 

Για να το διαπιστώσουν αυτό 
οι επιστήμονες συνέλεξαν δείγ‑
ματα από 118 εφήβους στην ανα‑
τολική Φινλανδία και είδαν ότι 
εκείνοι που ζουν σε αγροκτήμα‑
τα ή κοντά σε δάση και γενικότε‑
ρα στην ύπαιθρο είχαν μεγαλύτε‑
ρη ποικιλία βακτηρίων στο δέρμα 
τους και εμφάνιζαν χαμηλότερη 
ευαισθησία στα αλλεργιογόνα. Η 
μελέτη έδωσε την ευκαιρία στους 
επιστήμονες να προσδιορίσουν ότι 
μια κατηγορία βακτηρίων, που είναι 
γνωστή ως Γάμμα‑πρωτεοβακτήρια, 
σχετίζεται με τα επίπεδα της Ιντερ‑
λευκίνης IL 10 στον άνθρωπο, μιας 
πρωτεΐνης με αντιφλεγμονώδεις ιδι‑
ότητες. Οσο, λοιπόν, περισσότερα 
βακτήρια αυτού του τύπου έχει κά‑
ποιος στο δέρμα του τόσο λιγότε‑
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Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, η έλλειψη έκθεσης 
στο φυσικό περιβάλλον έχει πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στη σωματική 
όσο και στην ψυχική υγεία του ανθρώπου. Αυτό μπορεί να σας το πει 
από πρώτο χέρι ένας κυνηγός, ο οποίος, όπως πολλές φορές έχουμε 
γράψει, δεν βγαίνει στη φύση μόνο και μόνο για να θηρεύσει, αλλά 
για να ανανεώσει την ουσιαστική σχέση του με το περιβάλλον. 

 Του Στέλιου Φωκά

Θέλετε υγεία;  
Πάρτε τα βουνά!
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ρο ευάλωτος είναι στις αλλεργίες, 
καθώς έχει αυξημένη ποσότητα της 
αντιφλεγμονώδους πρωτεΐνης. Ο 
συγκεκριμένος τύπος βακτηρίων συ-
ναντάται περισσότερο σε μη αστικά 
περιβάλλοντα, όπως, δάση, βουνά 
και αγροτικές περιοχές. Εκεί δηλαδή 
όπου συχνάζουν οι κυνηγοί…

Ο παράγων άγχος
Μια δεύτερη έρευνα, αυτή τη φορά 
από το εργαστήριο OPENSpace του 
Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, 
κινείται στο ίδιο μήκος κύματος 
συνδέοντας την έλλειψη πρασίνου 
στις πόλεις, που συνεπάγεται μειω-
μένη επαφή με το φυσικό περιβάλ-
λον, με την αύξηση των επιπέδων 
του άγχους στους κατοίκους των 
αστικών κέντρων. Συγκεκριμένα, οι 
επιστήμονες του Πανεπιστημίου του 
Εδιμβούργου μελέτησαν τα επίπεδα 

κορτιζόλης στον ανθρώπινο οργα-
νισμό, μιας ορμόνης που απελευθε-
ρώνεται σε αγχώδεις καταστάσεις 
ως άμυνα του οργανισμού. Μελε-
τώντας τα δείγματα διαπίστωσαν 
πως οι άνθρωποι που ζούσαν σε πε-
ριοχές όπου υπήρχε πολύ πράσινο 
ή έρχονταν σε συχνή επαφή με το 
φυσικό περιβάλλον είχαν χαμηλό-
τερα επίπεδα κορτιζόλης.

Η κορτιζόλη για όσους δεν γνω-
ρίζουν είναι η ορμόνη του άγχους. 
Οταν το άγχος αυξάνεται για με-
γάλο χρονικό διάστημα, τα επίπε-
δα της κορτιζόλης στον οργανισμό 
είναι υψηλά και προκαλούν ανεπι-
θύμητες ενέργειες, ανάμεσά τους η 
καταστολή του ανοσοποιητικού συ-
στήματος, όπως και ο επηρεασμός 
της λειτουργίας των νεφρών, της 
μνήμης, της αρτηριακής πίεσης κ.λπ. 
Συνεπώς, σύμφωνα με τα ευρήμα-
τα της έρευνας, κάποιος που ζει σε 

περιοχές όπου υπάρχει πολύ πράσι-
νο ή έρχεται σε συχνή επαφή με το 
φυσικό περιβάλλον, όπως οι κυνη-
γοί, είναι πολύ πιθανό να είναι πιο 
υγιής από κάποιον που ζει σε αστικό 
κέντρο χωρίς πράσινο και δεν έχει 
επαφή με τη φύση. 

Η φύση μάς φέρνει 
πιο κοντά
Στα ευεργετικά αποτελέσματα της 
φύσης στον άνθρωπο επικεντρώ-
νεται και μια άλλη μελέτη, αυτή τη 
φορά από τις ΗΠΑ και συγκεκρι-
μένα από το Πανεπιστήμιο του Ρό-
τσεστερ. Πρόκειται για μελέτη του 
2009, η οποία εστιάζει στην ψυχική 
υγεία των ανθρώπων που έρχονται 
σε επαφή με τη φύση. Σύμφωνα με 
αυτή, η συχνή επαφή και ακόμα πε-
ρισσότερο η διαβίωση στο φυσικό 
περιβάλλον κάνουν τους ανθρώ-

άνθρωποι 
που ζούσαν 
σε περιοχές 

όπου υπήρχε 
πολύ πράσινο 
ή έρχονταν σε 
συχνή επαφή 
με το φυσικό 

περιβάλλον είχαν 
χαμηλότερα 

επίπεδα 
κορτιζόλης.
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όσο πιο πολύ 
αυξανόταν 

η έκθεση 
στο φυσικό 
περιβάλλον 

όσων 
συμμετείχαν 

στην 
έρευνα τόσο 
περισσότερο 

άλλαζαν η 
νοοτροπία και 
η ψυχολογία 
τους προς το 

καλύτερο. 
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πους να νιώθουν καλύτερα με τον 
εαυτό τους, τους κάνει πιο αυθεντι-
κούς και τους ωθεί να το μεταδώ-
σουν αυτό και στους γύρω τους. 

Γενικότερα, η στενή επαφή του 
ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον 
επηρεάζει σημαντικά τη νοοτροπία 
του, κάνοντάς τον να δίνει μεγαλύ-
τερη αξία στην κοινωνική ζωή και 
τις ανθρώπινες σχέσεις και να είναι 
πιο γενναιόδωρος. Μάλιστα, δια-
πιστώθηκε πως όσο πιο πολύ αυ-
ξανόταν η έκθεση στο φυσικό πε-
ριβάλλον όσων συμμετείχαν στην 
έρευνα τόσο περισσότερο άλλαζαν 
η νοοτροπία και η ψυχολογία τους 
προς το καλύτερο. Επιπλέον οι άν-
θρωποι που πλησίαζαν περισσότερο 
τη φύση δήλωναν ότι αισθάνονταν 
ένα μεγαλύτερο αίσθημα αυθεντι-
κότητας και προσωπικής αυτονομί-
ας, αυτό δηλαδή που με απλά λόγια 
λέμε «είμαι ο εαυτός μου».

Τώρα πείτε μας, έχετε δει ποτέ 
κυνηγοπαρέα να μην είναι μες στην 
καλή χαρά; Λίγο πριν, κατά τη διάρ-
κεια αλλά και μετά την εξόρμηση, 
τα πειράγματα δίνουν και παίρνουν, 
ενώ ακόμα και στην καθημερινή 
τους ζωή οι κυνηγοί είναι η καλύ-
τερη παρέα.

Το συμπέρασμα
Στην εποχή του Μνημονίου, δεν 
περνά κρίση μόνο η οικονομία της 
χώρας αλλά και η ίδια μας η υγεία. 
Και το συνεχές άγχος που βιώνου-
με μαζί με την ελάχιστη έως μηδε-
νική επαφή με τη φύση -εσχάτως 
και για οικονομικούς λόγους, καθώς 
η εξόρμηση προς τη φύση έχει γί-
νει δυσβάστακτη- μετατρέπεται σε 
ένα θανατηφόρο συνδυασμό. Την 
ίδια στιγμή που η επιβίωση η δική 
μας και της οικογένειάς μας γίνε-

ται αναμφισβήτητα προτεραιότητα, 
βρισκόμαστε ολοένα και περισσότε-
ρο απέναντι σε διάφορα διλήμμα-
τα, που μοιραία θέτουν σε δεύτερη 
μοίρα την προσωπική μας σωματι-
κή και ψυχική υγεία. 

Τουλάχιστον ο κυνηγός έχει μια 
τελευταία άμυνα, την εξόρμηση στη 
φύση, όπου θα εκτονωθεί -όχι με 
την κακή έννοια-, θα ανταλλάξει 
δυο κουβέντες με τους συγκυνη-
γούς και τους ντόπιους στην πε-
ριοχή όπου θα κυνηγήσει και θα 
αναπνεύσει καθαρό αέρα. Μακριά 
από το… μαγκανοπήγαδο της πόλης 
που τον θέλει συνέχεια αγχωμέ-
νο και υποταγμένο σε μια ανελέη-
τη καθημερινότητα, όπου οι εξελί-
ξεις, δυσμενείς τις περισσότερες 
φορές, τρέχουν με την ταχύτητα 
του φωτός. Δεν είναι τυχαία, άλ-
λωστε, η έκφραση «θα πάρω τα 
βουνά»… ¶
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Αναπαλαιωµένο 
λειόκαννο
Πώς το διαπιστώνουµε; 

Βίδες που έχουν τερµατίσει σε λάθος θέση 
στο κάτω µέρος αγγλικού πλαγιόκαννου.
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Ενα στοιχείο που αποτρέπει πολλούς από την αγορά µεταχειρισµένου 
όπλου είναι το ενδεχόµενο αυτό να έχει υποστεί σηµαντικές φθορές από 
τη χρήση και να έχει ανακαινιστεί έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σηµάδια 
φθοράς πριν από την πώληση. Σίγουρα ένα ανακαινισµένο όπλο µάς µαγνητίζει 
περισσότερο και διαθέτει εκείνη την αύρα που αποζητούν για την εκπλήρωσή 
τους τα εφηβικά οπλοφιλικά όνειρα. Από την άλλη µεριά, ο αγοραστής ενός 
µεταχειρισµένου όπλου είναι καλό να το βλέπει στην πραγµατική του κατάσταση, 
ώστε να διατηρεί το δικαίωµα επιλογής του βαθµού αναπαλαίωσης που 
επιθυµεί, αλλά και του οπλουργού που θα την αναλάβει. Στο σηµερινό άρθρο 
θα ασχοληθούµε µε τα στοιχεία που προδίδουν την ανακαίνιση ενός όπλου.

 Του Χρήστου Χατζιώτη



Α
ς ξεκινήσουμε από τα 
προαπαιτούμενα για την 
αποκάλυψη των στοιχεί-
ων αναπαλαίωσης ενός 
λειόκαννου. 

●Το πρώτο που χρειάζεται είναι 
ηρεμία, χρόνος και προπαντός παρα-
τηρητικότητα. Ο ενθουσιασμός και η 
βιασύνη είναι οι χειρότεροι σύμβου-
λοι στην εξέταση ενός όπλου. 
●Το δεύτερο είναι η διεξοδική γνώ-
ση των οπλοκατασκευών. Ενας 
έμπειρος οπλόφιλος μπορεί να 
ελέγξει πολύ πιο εύκολα ένα όπλο, 
σε σύγκριση με κάποιον αδαή. Γι’ 
αυτό ακριβώς θεωρείται ως ιδανι-
κή εκδοχή να γνωρίζει κανείς επα-
κριβώς πως είναι ένα όπλο ίδιο με 
αυτό που εξετάζει, αλλά σε καινουρ-
γή κατάσταση. 
●Το τελευταίο στοιχείο για τη σω-
στή αξιολόγηση της πιθανής αναπα-
λαίωσης ενός όπλου είναι η σωστή 
μεθοδολογία. Οταν μας εντυπω-
σιάσει ένα όπλο, έχουμε την τάση 
να κοιτάμε μια τη βάση του, μια το 
κοντάκι και μια τις κάννες. Συχνά 
το βλέμμα μας εστιάζεται για ώρα 
σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο 
του (π.χ. στα βαθυσκάλιστα fenc-

es ενός πλαγιόκαννου) και υποσυ-
νείδητα αξιολογούμε όλο το όπλο 
από ένα επιμέρους στοιχείο του. Εί-
ναι, λοιπόν, απαραίτητο στην εξέτα-
ση να υπάρχει μεθοδολογία. Είναι 
αδιάφορο αν θα ξεκινήσουμε από 
τη βάση, από τις κάννες ή από τα 
ξύλινα μέρη. Καλό είναι, βέβαια, τα 
ξύλινα μέρη να τα εξετάζουμε τε-
λευταία. Σημασία, πάντως, έχει να 
ξέρουμε από πού ξεκινάμε και πού 
καταλήγουμε και να φεύγουμε από 
ένα σημείο του όπλου για κάποιο 
άλλο, όταν έχουμε ολοκληρώσει τον 
έλεγχό του. Ας δούμε όμως τα βα-
σικά σημεία ελέγχου με μια μεθο-
δολογία που ξεκινάει από τη βάση 
(μπάσκουλα), συνεχίζει στις κάννες 
και καταλήγει στο κοντάκι και τον 
ξυστό (πάπια).

Οι βίδες  
της μπάσκουλας
Οταν κατασκευάζεται ένα όπλο, ο 
κατασκευαστής του φροντίζει όλες 
οι βίδες του να έχουν την εγκοπή 
τους απόλυτα παράλληλη με τον 
επιμήκη άξονα του όπλου. Αυτό έχει 
καθαρά αισθητική αποστολή. Στα 

όπλα που η μπάσκουλά τους διαθέ-
τει βιδωτό καπάκι στο κάτω μέρος 
(όχι μασίφ), όπως είναι τα περισσό-
τερα ποιοτικά πλαγιόκαννα με μισές 
φωτιές, οι βίδες συγκράτησής του 
αποτελούν μεγάλη παραφωνία αν 
η εγκοπή τους δεν είναι στη σωστή 
θέση. Πολλοί πιστεύουν ότι, αν είναι 
απόλυτα παράλληλες, πιστοποιούν 
ότι το όπλο δεν έχει ποτέ ανοιχτεί 
από οπλουργό. Στην πραγματικότη-
τα ένα παλιό όπλο στα χέρια ενός 
επιμελούς κατόχου επισκέπτεται τον 
οπλουργό τουλάχιστον μία φορά 
κάθε πέντε χρόνια, για έλεγχο, κα-
θαρισμό και λίπανση. 

Αυτό, λοιπόν, που ελέγχουμε με 
την ευθυγράμμιση της εγκοπής κάθε 
βίδας δεν είναι αν το όπλο έχει ανοι-
χτεί, αλλά αν ο οπλουργός που το 
άνοιξε ήταν προσεκτικός και σεβό-
ταν τον εαυτό του και τον πελάτη. 
Συνήθως, αν οι βίδες έχουν τερμα-
τίσει σε θέση μη παράλληλη προς 
τον επιμήκη άξονα, υπάρχει κίνδυ-
νος να βρούμε σοβαρότερες απρο-
σεξίες του οπλουργού στο εσωτερι-
κό της μπάσκουλας, στο μηχανισμό. 
Αν τώρα οι βίδες έχουν τερματίσει 
στη σωστή θέση αλλά η αύλακά 
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1. Η μεγάλη 
ποικιλία χαρά-
ξεων στις εξω-
τερικές σφύρες 
δυσχεραίνει 
την ανεύρεση 
όμοιας σφύρας, 
αν χρειαστεί η 
αντικατάστασή 
της.
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τους φέρει χτυπήματα και μικρο-
παραμορφώσεις, συνήθως το όπλο 
έχει πάει αρχικά σε μέτριας ποιό-
τητας οπλουργό και αργότερα σε 
άλλον, σωστό επαγγελματία, που 
προσπάθησε να σεβαστεί το όπλο, 
χωρίς να ανατάξει όμως τις απρο-
σεξίες του προηγούμενου οπλουρ-
γού. Αν ο κάτοχος διέθετε ένα κά-
πως μεγαλύτερο ποσό, είναι βέβαιο 
ότι ο έμπειρος οπλουργός θα μπο-
ρούσε να αντικαταστήσει ή να επι-
σκευάσει πλήρως τις βίδες.

Ελέγχοντας  
το φινίρισμα
Ο τύπος του φινιρίσματος προδίδει 
πολύ συχνά μια εκτεταμένη ανακαί-
νιση του όπλου. Χρειάζεται όμως 
γνώση για την αξιολόγησή του. Ενα 
κλασικό παράδειγμα μας δίνουν τα 
αγγλικά όπλα, τα πλέον συλλεκτικά 
και ποιοτικά λειόκαννα της ιστορίας. 
Στη συντριπτική τους πλειονότητα 
τα όπλα αυτά κατασκευάζονταν μέ-
χρι και τη δεκαετία του 1970 με επι-
φανειακή σκλήρυνση τύπου ταρτα-
ρούγας. Η ταρταρούγα, όσο ποιοτική 
κι αν είναι, αποδεικνύεται ευάλωτη 

στο χρόνο. Πολλοί, λοιπόν, προτι-
μούν μια μπάσκουλα γυαλισμένη, με 
τρίψιμο στον κετσέ, από μια με με-
ρικώς αποδομημένη την ταρταρού-
γα στις γωνίες και στο κάτω μέρος 
της μπάσκουλας. Ο γνώστης εκτι-
μητής, όμως, είναι ιδιαίτερα δύσπι-
στος απέναντι σε μια απαστράπτου-
σα, λευκή βάση, όταν εξετάζει ένα 
παλιό αγγλικό πλαγιόκαννο. Ακόμα 
και ο τύπος της ταρταρούγας είναι 
αποκαλυπτικός για τους γνώστες. 
Οι Γάλλοι, για παράδειγμα, συνήθι-
ζαν έναν τύπο ταρταρούγας πολύ 
έντονο, με ραβδώσεις, γνωστό στη 
γλώσσα των οπλόφιλων με το χα-
ρακτηρισμό «ζεμπράνο».

Γενικά η πατίνα του χρόνου είναι 
όχι μόνο αποκαλυπτική για την αυ-
θεντικότητα της κατάστασης ενός 
όπλου, αλλά κάποιες φορές και ιδι-
αίτερα ελκυστική.

Εκ των υστέρων 
σκάλισμα
Πολλά ακριβά λειόκαννα που κυ-
κλοφόρησαν χωρίς σκάλισμα ή μόνο 
με μία λεπτή μπορντούρα στο πε-
ριθώριο της βάσης τους αποσκλη-

ρύνθηκαν σε κάποια φάση της ζωής 
τους, σκαλίστηκαν από κάποιο χα-
ράκτη και ξανασκληρύνθηκαν. Τη δι-
αδικασία αυτή είναι δύσκολο να την 
αναγνωρίσει κανείς, αν η αποσκλή-
ρυνση και η επανασκλήρυνση έγιναν 
σωστά, χωρίς να μεταβάλουν ούτε 
στο ελάχιστο τις διαστάσεις των 
τμημάτων της μπάσκουλας.

Αν όμως η χάραξη έγινε σε δια-
φορετική χώρα ή σε πολύ διαφορε-
τική εποχή από την κατασκευή του 
όπλου, τότε η τεχνοτροπία του σκα-
λιστή μπορεί να μας βάλει σε υποψί-
ες. Το βέβαιο είναι ότι οι εξαιρετικά 
υψηλές τιμές που διαθέτουν κάποια 
καλά όπλα σε πλούσια σκαλισμένη 
έκδοση, σε σύγκριση με τις απλές 
εκδόσεις τους, δημιουργούν συχνά 
σε επιτήδειους ιδέες τέτοιων... παρα-
χαράξεων. Είναι γνωστή, άλλωστε, 
η φημολογία για την παραχάραξη 
όπλων πασίγνωστης βελγικής φίρ-
μας από γνωστό Ελληνα παραχαρά-
κτη πριν από λίγες δεκαετίες.

Η αλλαγή πίρου
Ενα όπλο που απέκτησε τζόγους στα 
κλειδιά κάποια στιγμή της ζωής του 
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2. Η χαρακτηρι-
στική, φραγμένη, 
δεύτερη οπή εξό-
δου σκανδάλης, 
σε μονοσκάνδα-

λο Beretta S3.

3. Οι λεπτές 
ισορροπίες των 

μονοσκάνδα-
λων μηχανι-

σμών προϋποθέ-
τουν δοκιμή του 
όπλου πριν από 

την αγορά.

4. Υψιστης ποι-
ότητας πλαγιό-

καννο Francotte 
που όμως κατα-
σκευάστηκε χω-

ρίς χάραξη και 
σκαλίστηκε σε 
μεταγενέστερη 

φάση.

5. Αυθεντικό 
πέλμα με το λο-

γότυπο της εται-
ρείας σε γαλλι-

κό πλαγιόκαννο 
Darne.

2
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μπορεί να επισκευάστηκε με γέμι-
σμα του κλειδιού ή με αλλαγή του 
πίρου. Ενας μεγεθυντικός φακός και 
ο κατάλληλος φωτισμός αρκούν συ-
νήθως για να εντοπίσουμε το γέ-
μισμα ενός κλειδιού, που αποτελεί 
και την πλέον υποβαθμισμένη επέμ-
βαση αποκατάστασης ενός τέτοιου 
προβλήματος. Εκείνο που δύσκο-
λα εντοπίζεται είναι η αλλαγή του 
πίρου, εκτός αν έχει γίνει πρόσφα-
τα. Αν έχει γίνει πρόσφατα και δεν 
έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα 
οπλουργικής εφαρμογής, μπορούμε 
να παρατηρήσουμε μια αναντιστοι-
χία ανάμεσα στη συνολική εικόνα 
του όπλου και το «σφιχτό» τρόπο 
που ανοιγοκλείνει, κάποιες φορές 
και από τη θέση που παίρνει ο μο-
χλός ανοίγματος, κάπως αριστερό-
τερα του φυσιολογικού.

Τα εξώσφυρα 
(κοκοροντούφεκα)
Είναι πολύ συχνό σε κάποια εξώ-
σφυρα πλαγιόκαννα να έχει αλλα-
χτεί η μία από τις δύο σφύρες ή η 
βίδα συγκράτησής της. Αν πρόκει-
ται για αλλαγμένη βίδα, το καταλα-
βαίνουμε εύκολα από τη «λιτότητα» 
της επιφάνειάς της (συνήθως οι αρ-
χικές βίδες στα εξώσφυρα πλαγιό-
καννα είναι φιλοτεχνημένες με κά-
ποιου τύπου χάραξη).

Αν έχει αλλαχτεί η μία σφύρα, εί-
ναι πολύ δύσκολο να είναι πανομοι-
ότυπη με την αυθεντική και η σύ-
γκριση ανάμεσα στις δύο σφύρες 
αποκαλύπτει την επέμβαση. Αυτό 
που δύσκολα διαπιστώνεται είναι 
αν έχουν αλλαχτεί και οι δύο ταυτό-
χρονα ή αν έχουν αλλαχτεί και σκα-
λιστεί κατάλληλα οι βίδες συγκρά-
τησής τους. Σ’ αυτή την περίπτωση 
όμως είναι πολύ μικρή η απώλεια 
αξίας του όπλου και δεν μας ενδια-
φέρει ιδιαίτερα να βεβαιώσουμε ή 
να αποκλείσουμε μια τέτοια επέμ-
βαση.

Από δισκάνδαλο  
σε μονοσκάνδαλο
Πολλές φορές σε ακριβά αλληλεπί-
θετα και σπανιότερα σε πλαγιόκαννα 
αντικαθίσταται ο κλασικός, δισκάν-
δαλος μηχανισμός με έναν μονο-

σκάνδαλο. Αυτό αποτελεί σοβαρό 
κίνδυνο, δεδομένης της ευπάθειας 
και της ευαισθησίας πολλών μονο-
σκάνδαλων μηχανισμών πυροδό-
τησης. Αν μαζί με το μηχανισμό έχει 
αλλαχτεί και η βάση έδρασης της 
σκανδάλης, είναι πολύ δύσκολο να 
διαπιστώσουμε μια τέτοια επέμβα-
ση. Συχνά όμως δεν συμβαίνει αυτό 
και απομένει χάσκουσα ή με εμφανή 
πρόχειρη έμφραξη η οπή εξόδου της 
δεύτερης, εκλιπούσης σκανδάλης. 
Διαγνωστικό πρόβλημα προκύπτει 
μόνο στην περίπτωση των εξαιρε-
τικών αλληλεπίθετων Beretta της 
σειράς S2, S3 και SO3, που χρησι-
μοποιούσαν και στα εκ κατασκευ-
ής μονοσκάνδαλα όπλα τους βάση 
με δύο οπές εξόδου σκανδάλης, η 
μία φραγμένη. Γιατί απλούστατα το 
συγκεκριμένο εξάρτημα των όπλων 
αυτών κατασκευαζόταν ίδιο και για 
τις δισκάνδαλες και για τις μονο-
σκάνδαλες εκδόσεις, που σημειω-
τέον αποτελούσαν τη συντριπτική 
μειονότητα των μοντέλων αυτών.

Ζεύγη εκ των υστέρων
Στην μπάσκουλα ενός όπλου φι-
λοξενείται ο μηχανισμός του, είτε 
στις φωτιές πλευρικά, αν πρόκει-
ται για όπλο με ολόκληρες φω-
τιές, είτε εσωτερικά, αν πρόκειται 
για όπλο με μισές φωτιές ή με μη-

χανισμό επί σκανδάλης. Ο μηχανι-
σμός μπορεί να ελεγχθεί μόνο με 
τη βοήθεια οπλουργού. Αυτό που 
πρέπει όμως να επισημανθεί είναι 
ότι στα μονοσκάνδαλα όπλα, που 
η εύρυθμη λειτουργία τους «ακρο-
βατεί» σε πολύ λεπτές ισορροπίες, 
καλό είναι να ακολουθήσει τον έλεγ-
χο του οπλουργού και μια δοκιμή 
στην πράξη, σε κάποιο σκοπευτή-
ριο. Αν κάποιο εξάρτημα του μηχα-
νισμού έχει αντικατασταθεί σωστά, 
ακόμα και ο έμπειρος οπλουργός 
δύσκολα θα το αναγνωρίσει. Αλλά 
σε αυτήν την περίπτωση δεν έχου-
με ουσιαστική μείωση της αξίας του 
όπλου και συνεπώς δεν μας αφο-
ρά. Αν όμως υπάρχουν κακοτεχνί-
ες σε κάποια επισκευή, αυτό πρέπει 
να εντοπιστεί πριν από την αγορά 
του όπλου.

Ενα άλλο πράγμα που ελέγχουμε 
στη βάση του όπλου όταν διαπραγ-
ματευόμαστε την αγορά κάποιου 
ζευγαριού όπλων είναι ο σειρια-
κός αριθμός. Δεν αρκεί να δούμε 
τα χρυσά γράμματα που υποδηλώ-
νουν ποιο είναι το πρώτο και ποιο το 
δεύτερο όπλο του ζευγαριού. Πρέ-
πει να ελεγχθεί αν οι σειριακοί αριθ-
μοί των όπλων είναι συνεχόμενοι ή, 
έστω, πολύ κοντινοί μεταξύ τους. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση, το πιθανό-
τερο είναι να παρήγγειλε ο προη-
γούμενος κάτοχος πολύ αργότερα 
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6. Χαρακτηρι-
στική γαλλικού 
τύπου ταρτα-
ρούγα «ζεμπρά-
νο» σε γαλλικό 
Darne R10.

7. Χαρακτηρι-
στική ψάθα τύ-
που 4-1 στον 
ξυστό (πάπια) 
γαλλικού πλα-
γιόκαννου.
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το δεύτερο όπλο του ζευγαριού, με 
αποτέλεσμα το πρώτο να είναι πιο 
χρησιμοποιημένο και να απαιτεί πιο 
προσεκτικό έλεγχο.

Το κόψιμο  
των καννών
Το πρώτο πράγμα που ελέγχουμε 
στις κάννες είναι η αυθεντικότητα 
του μήκους τους. Μετράμε το μήκος 
των καννών και το συγκρίνουμε με 
το αναγραφόμενο. Αν δεν αναγρά-
φεται το μήκος πάνω στις κάννες, 
θα μας βοηθήσει πιθανώς ο έλεγχος 
των στομίων. Στα αγγλικά και στα 
περισσότερα βελγικά όπλα, όπως και 
σε πολλά ποιοτικά δίκαννα άλλης 
προέλευσης, η σύγκλιση των καν-
νών είναι τέτοια που στα στόμια πα-
ραμερίζεται η κόλληση και οι κάννες 
εφάπτονται. Θα μου πείτε, αν έχουν 
κοπεί οι κάννες δεν θα φανεί από τη 
μέτρηση των συσφίγξεων, δεν θα 
έχουν «ανοίξει» τα τσοκ; Εξαρτάται 
από το πόσο έχουν κοπεί. Συχνά οι 
οπλουργοί επιλέγουν να αφαιρέ-
σουν ελάχιστα μόνο χιλιοστά από 
τα στόμια, προκειμένου να αντιμε-
τωπίσουν βαριά χτυπήματα ή έντο-
νη οξείδωση στα στόμια. Σε αυτήν 
την περίπτωση οι συσφίγξεις επηρε-
άζονται ελάχιστα ή και καθόλου, αν 
πρόκειται για όπλα με μακρύ, «κω-
νικό παράλληλο» τσοκ.

Το πιθανό ρεκτιφιέ 
των καννών
Ενα ποιοτικό λειόκαννο «πεθαίνει» 
συνήθως από τις κάννες του. Η 
επέμβαση κάποιου οπλουργού μέσω 
της διαδικασίας του honing, δηλαδή 
του εσωτερικού ρεκτιφιαρίσματος 
των καννών, είναι θεμιτή αν αφήνει 
ασφαλές πάχος τοιχώματος, μειώ-
νει όμως σαφώς την αξία του όπλου. 
Η μέτρηση της εσωτερικής διαμέ-
τρου της κάννης και η σύγκρισή της 
με την αναγραφόμενη πιστοποιεί ή 
αποκλείει μια τέτοια επέμβαση. Αν 
την πιστοποιήσει, είναι απαραίτητο 
να ακολουθήσει και ακριβής μέτρη-
ση του εναπομείναντος πάχους τοι-
χώματος της κάννης. 

Στην ίδια μέτρηση (της εσωτερι-
κής διαμέτρου) μπορούμε να ελέγ-
ξουμε και την πιθανή μεταβολή των 
συσφίγξεων, με την προϋπόθεση βέ-
βαια ότι οι αρχικές θα αναγράφο-
νται στις κάννες. Με ένα απλό όρ-
γανο μπορούμε να μετρήσουμε την 
πιθανή επιμήκυνση της θαλάμης από 
τα 65 στα 70 χιλιοστά κ.λπ.

Οι ρίγες και η βαφή 
των καννών
Το ξεκόλλημα στις ρίγες ενός δίκαν-
νου και η επανακόλλησή τους επι-
βαρύνουν σίγουρα το κάρμα των 
όπλων (σε καμία άλλη επέμβαση 
δεν ακούγονται τόσες βλαστήμιες 
από τον οπλουργό). Δεν επιβαρύ-
νουν όμως τη μεταπωλητική αξία 
του όπλου, αν έχει γίνει σωστά, χω-
ρίς περίσσιες κόλλησης εκατέρωθεν 
της ρίγας και άλλες κακοτεχνίες. Αλ-
λωστε, δύσκολα μπορεί να αποκα-
λυφθεί μια τέτοια επέμβαση αν έχει 
γίνει σωστά. 

Οσο για τη βαφή των καννών, κά-
ποιες φορές η επανάληψή της απο-
καλύπτεται εύκολα, άλλοτε λόγω 
χαμηλότερης και άλλοτε λόγω πολύ 
υψηλότερης ποιότητας της αρχικής. 
Συχνά αποκαλύπτεται και από την 
αναντιστοιχία που παρουσιάζεται 
ανάμεσα στην παλαιότητα των καν-
νών και του υπόλοιπου όπλου. Σε 
κάθε περίπτωση η επανάληψη βα-
φής δεν αποτελεί αβαρία, αποκαλύ-
πτει όμως τις προθέσεις ανακαίνισης 
του όπλου από τον πωλητή. ¶
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Τα ξύλινα μέρη

Οι επεμβάσεις στα ξύλινα μέρη είναι οι λιγότερο 
ενδιαφέρουσες ως προς την επιρροή που έχουν 
στη διαμόρφωση τιμής του μεταχειρισμένου λει-
όκαννου. Ομως, είναι ιδιαίτερα ενδεικτικές για 
τις προθέσεις του πωλητή. Και εδώ η γνώση της 
ακριβούς εικόνας του όπλου όταν ήταν καινούρ-
γιο βοηθάει σημαντικά. Για παράδειγμα, οι ψάθες 
στα αγγλικά όπλα όταν πρωτοκατασκευάστηκαν 
είχαν συνήθως επιπεδοποιημένη την κορυφή του 
κάθε πρίσματος που περιείχαν, ώστε να ανταπο-
κρίνονται στην αντιολισθητική αποστολή τους, 
χωρίς όμως η πίεση πάνω τους να γίνεται επώδυ-
νη για το χρήστη. Σε μια ανακαίνιση του κοντα-
κιού είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί αυτού 
του τύπου η ψάθα. Προδίδεται έτσι μια δευτερεύ-
ουσας σημασίας ανακαίνιση. Το ίδιο συμβαίνει με 
τους ρόμβους που σχηματίζουν οι κλασικές ψά-
θες τύπου 4-1 των καλών γαλλικών και βελγικών 
όπλων και κυρίως των Ideal. Είναι ένα σήμα κα-
τατεθέν αυθεντικότητας που μπορεί να αντιγρα-
φεί, αλλά πιο δύσκολα από μια κλασικού τύπου 
ψάθα.
Τέλος, η ύπαρξη του αυθεντικού, αρχικού πέλμα-
τος σε ένα κοντάκι προσδίδει μικρή αύξηση της 
αξίας του και αποτελεί σαφή, αλλά περιορισμένης 
ισχύος, ένδειξη γνησιότητας του όπλου.
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Κ
άποιες φορές, βλέποντας 
ένα χαρακτηριστικό σημείο, 
θυμάσαι κάποια ιστορία ή 
κάποιο περιστατικό που 
συνέβη στο σημείο αυτό 

και επανέρχεται στη μνήμη σου 
τόσο ζωντανό σαν να συνέβη μό-
λις χτες. Αυτό το φαινόμενο, που, 
απ’ ό,τι θυμάμαι από τα σχολικά 
μου χρόνια, είναι μια αλληλουχία 
εν τόπω, αφού υπάρχει και η αλ-
ληλουχία εν χρόνω, το έχω αντιμε-
τωπίσει πάμπολλες φορές στη ζωή 
μου, αλλά πάντα με εντυπωσιάζει. 
Ετσι, βλέποντας τις προάλλες ένα 
μεγάλο πλάτανο, θυμήθηκα ένα 
αντίστοιχο δέντρο που είχε σχέση 
με μια παλιά, κυνηγητική ιστορία, 
που κατέκλυσε τη μνήμη μου τόσο 
έντονα που νιώθω απόλυτα την 
ανάγκη να τη διηγηθώ.

Είχαμε πάει με ένα φίλο για κυ-
νήγι πέρδικας και, απ’ ό,τι θυμάμαι, 
τη συγκεκριμένη μέρα, που ήταν Τε-
τάρτη, είχα μαζί μου ένα πλακέ κου-
τί με δέκα χαρτούσες, που μου είχε 
χαρίσει ένας Ελληνοαυστραλός, που 
μόλις είχε επιστρέψει από την Αυ-
στραλία. Οταν λοιπόν γνωριστήκα-

με και έμαθε ότι είμαι κυνηγός, μου 
έφερε το κουτί και μου είπε να τις 
δοκιμάσω, προσθέτοντας ότι ο ίδιος 
αυτές χρησιμοποιεί στην Αυστραλία, 
με εξαιρετικά αποτελέσματα. Του το 
υποσχέθηκα, αν και κάτι τέτοιο δεν 
με ενθουσίαζε. Είχα ως αρχή να μη 
βάζω στο όπλο μου χαρτούσες που 
δεν ήξερα και όταν έδωσα την υπό-
σχεση, είχα σκοπό να μην την τηρή-
σω. Είναι και αυτό ένα από «τα κατά 
συνθήκην ψεύδη».

Η εξόρμηση ξεκινά
Ξεκινήσαμε από την πόλη και αφού 
διασχίσαμε τα περίπου εκατό χιλιό-
μετρα της διαμέτρου του νησιού 
μας, φτάσαμε στην άλλη άκρη του, 
που, λόγω ιδιομορφίας του εδά-
φους και της εκεί ειδικής βλάστη-
σης, ήταν ένα εξαίρετο περδικοτό-
πι. Περάσαμε από το κέντρο μιας 
κωμόπολης και βγήκαμε σ’ ένα χω-
ματόδρομο, ο οποίος μας οδήγη-
σε στο σημείο όπου είχαμε σκοπό 
να κυνηγήσουμε. Ηταν ακόμη σκο-
τεινά αλλά το φως ερχόταν από 
την ανατολή με γρήγορα βήματα 

και δεν θα αργούσε να κατακλύσει 
την περιοχή.

Από το σημείο όπου βρισκόμα-
σταν βλέπαμε μπροστά μας τους λό-
φους, στους οποίους θα κυνηγού-
σαμε, και ξέραμε ότι εκτείνονταν σε 
πολύ μεγάλη έκταση. Ξέραμε επί-
σης ότι πάνω στους λόφους υπήρ-
χαν αρκετά κοπάδια πέρδικες και 
απλά χρειαζόμασταν λίγη τύχη για 
να τα συναντήσουμε. Οπως προεί-
πα, ήταν Τετάρτη και οι κυνηγοί θα 
ήταν ελάχιστοι. Αυτό σήμαινε ότι 
δεν μπορούσαμε να στηριχθούμε σε 
άλλους, που, πιθανόν, θα έπεφταν 
πάνω στα πουλιά και θα έσπρωχναν 
μερικά προς το μέρος μας. Επρεπε 
να βασιστούμε στους εαυτούς μας 
και ήμασταν αποφασισμένοι να το 
κάνουμε.

Στα περίπου πενήντα μέτρα μπρο-
στά μας υπήρχε ένα παμπάλαιο 
αλλά αρκετά γερό γεφύρι, κάτω 
από το οποίο περνούσαν το χειμώ-
να τα νερά ενός ποταμού, που κα-
τέβαινε από τους λόφους και αυτή 
την εποχή ήταν κατάξερος. Αριστερά 
μας και κάτω από το δρόμο υπήρχε 
μια πλατιά μεν αλλά ρηχή λακκού-

Ξέραμε επίσης 
ότι πάνω 

στους λόφους 
υπήρχαν αρ-
κετά κοπάδια 
πέρδικες και 

απλά χρειαζό-
μασταν λίγη 

τύχη για να τα 
συναντήσουμε
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Ενα καλό κυνηγοτόπι οι θηρευτές θα το επισκεφτούν  
συστηματικά ξέροντας κάθε σπιθαμή του. Ομως, καμιά φορά,  
εκεί που νομίζουν ότι γνωρίζουν άριστα τον τόπο,  
τα θηράματα θα τα βρουν εκεί όπου δεν τα περιμένουν. 

 Του Γιώργου Ψωμαδέλλη

Ο γερο-πλάτανος
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βα και εκεί υπήρχε ένας τεράστιος 
πλάτανος, που σίγουρα θα είχε ηλι-
κία αρκετών αιώνων. Δίπλα σ’ αυτόν 
υπήρχαν άλλοι μικρότεροι, που ήταν 
όλοι τους παιδιά του, και λίγο πιο 
κάτω υπήρχε ένα τεράστιο πλάτω-
μα, με μικρά υψώματα και βλάστηση 
ίδια ακριβώς με αυτή των λόφων, 
δηλαδή χαμηλές αστιβές και αραιά, 
υπήρχαν και λίγα πουρνάρια.

Ηταν περίεργο ότι επί χρόνια όλοι 
οι κυνηγοί, που στεκόμασταν στο 
σημείο αυτό, προχωρούσαμε προς 
τα μέσα και ποτέ δεν προσπαθήσαμε 
να ψάξουμε προς τα κάτω. Και βέ-
βαια και τη συγκεκριμένη μέρα εμείς 
δεν αποτελέσαμε εξαίρεση, αφού 
πήραμε τα όπλα και όλα τα χρει-
αζούμενα και αρχίσαμε να ανεβαί-
νουμε στους λόφους, όπως κάναμε 
κάθε φορά. Τα σκυλιά μας δραστη-
ριοποιήθηκαν και έψαχναν αλλά δεν 
υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός από 
μέρους τους, γιατί, προφανώς, δεν 
υπήρχαν μυρωδιές. Ομως, ανεβήκα-
με στην κορυφή και από εκεί συνε-
χίσαμε προς το εσωτερικό, που το 
ξέραμε άριστα από τις πολλές, προ-
ηγούμενες επισκέψεις μας. Πέρδι-
κες, τελικά, δεν βρήκαμε.

Αυτό μας ανάγκασε να χαμηλώ-
σουμε προς ένα μεγάλο ποτάμι, γε-
μάτο άμμο και λακκούβες, μερικές 
από τις οποίες κρατούσαν στο βά-
θος τους λίγο νερό. Επειδή πλησία-
ζε μεσημέρι και ο ήλιος είχε αρχίσει 
να καίει, ελπίζαμε ότι ίσως κάποιο 
κοπάδι είχε κατεβεί προς το ποτά-
μι, για να σβήσουν τη δίψα τους τα 
πουλιά. Ομως, στις λακκούβες δεν 
βρήκαμε ούτε ίχνος πέρδικας, αλλά 
ούτε και μυρωδιές. Απογοητευμέ-
νοι και αρκετά κουρασμένοι, πήρα-
με την πλαγιά και αρχίσαμε να την 
ανεβαίνουμε διαγώνια, έχοντας με-
ταξύ μας αρκετή απόσταση, για να 
ελέγχουμε όσο περισσότερο χώρο 
μπορούσαμε.

Οι πέρδικες πέταξαν λίγο πιο 
ψηλά από το φίλο μου, που βρι-
σκόταν στο πάνω μέρος της πλα-
γιάς, και έφυγαν διαγώνια προς τα 
κάτω. Ο φίλος μου έριξε χωρίς επι-
τυχία και το ίδιο έκανα κι εγώ, αν 
και η απόσταση ήταν αποτρεπτική. 
Ομως, συνηθίζαμε να ρίχνουμε, πιο 
πολύ για να σκορπίσουμε τις πέρ-
δικες παρά για να τις χτυπήσουμε. 

Επειτα είχαμε τον τρόπο μας να τις 
βρούμε και να τις βγάζουμε από κο-
ντά μας. Αρκεί να δούλευαν καλά τα 
σκυλιά μας, τα οποία ποτέ δεν μας 
είχαν απογοητεύσει. Αλλωστε και 
τώρα, η μεταβολή ήταν εμφανής. 
Μόλις άκουσαν τις τουφεκιές και 
βρήκαν μερικές μυρωδιές, έδειξαν 
ένα διαφορετικό πρόσωπο. Η κού-
ρασή τους εξαφανίστηκε και βάζο-
ντας τις μύτες τους στο έδαφος, άρ-
χισαν να χτενίζουν την περιοχή και 
να δείχνουν μεγάλη κινητικότητα.

Τα οδηγήσαμε προς το μέρος 
όπου πήγαν οι πέρδικες. Ηταν πλα-
γιά ενός άλλου λόφου και ήταν γε-
μάτη με μικρά βράχια και αστιβές. 
Αρχίσαμε να ψάχνουμε και αμέσως 
καταλάβαμε ότι οι πέρδικες ήταν 
αρκετά κοντά. Πράγματι, η πρώτη 
πέρδικα πέταξε από μένα και μάλι-
στα αρκετά κοντά, ώστε να μην έχει 
ελπίδα να ξεφύγει. Με το «μπαμ» 
το δικό μου, άκουσα και το πέταγ-
μα μιας άλλης πέρδικας, που πέτα-
ξε από το φίλο μου, που, επίσης τη 
σκότωσε. Ψάχνοντας συστηματι-
κά χτυπήσαμε από μία ακόμη, ενώ 
δύο πέρδικες πέταξαν αρκετά μα-
κριά μας, ώστε δεν μπορέσαμε να 
τις καταφέρουμε. Από εκεί και πέρα, 
δεν ξαναείδαμε πέρδικα, παρά το 
γεγονός ότι χτενίσαμε κυριολεκτικά 
την περιοχή. Προφανώς, τα πουλιά 
έφυγαν με τα πόδια και τα χάσαμε. 
Αλλωστε, δεν ήταν και ιδιαίτερα με-
γάλο κοπάδι.

Η δοκιμή  
βγάζει πουλιά
Πλησίαζε το απόγευμα και απο-
φασίσαμε να γυρίσουμε στο αμά-
ξι. Ελπίζαμε ότι στο δρόμο μας θα 
βρίσκαμε κάτι ακόμη, ώστε να μη 
γυρίσουμε μόνο με αυτή τη φτωχή 
συγκομιδή. Ομως, οι ελπίδες μας 
αποδείχτηκαν, δυστυχώς, φρούδες. 
Φτάσαμε στο αμάξι, χωρίς να συ-
ναντήσουμε πέρδικα ή λαγό. Εκεί 
τσιμπήσαμε κάτι, δροσιστήκαμε, πο-
τίσαμε και τα σκυλιά μας και αρ-
χίσαμε να ετοιμαζόμαστε για την 
αναχώρηση.

Τότε ακριβώς είδα πάνω στο πίσω 
κάθισμα το πλακέ κουτί με τις αυ-
στραλιανές χαρτούσες. Το πήρα και 
το έδειξα στο φίλο μου, εξηγώντας 

του περί τίνος επρόκειτο.
-Δεν θα τις δοκιμάσεις; με ρώ-

τησε αυτός.
-Δεν τις έχω εμπιστοσύνη, για 

να τις ρίξω σε πέρδικες, του απά-
ντησα.

-Τότε δοκίμασέ τες εδώ, είπε αυ-
τός.

-Δεν έχεις άδικο, του απάντησα.
Ανοιξα το κουτί, έριξα δυο-τρεις 

στην τσέπη μου, έβαλα και δύο στο 
όπλο και έβγαλα από τα πράγμα-
τά μου μια εφημερίδα, στην οποία 
είχα τυλιγμένα μερικά μικροπράγμα-
τα. Πήγα λίγο πιο πέρα στο χωμα-
τόδρομο και έβαλα την εφημερίδα 
πάνω σ’ ένα βράχο, στερεώνοντάς 
τη με μια πέτρα. Γύρισα πίσω, με-
τρώντας τα βήματά μου, και όταν 
έφτασα σε απόσταση ανάλογη με 
αυτή στην οποία ρίχνουμε τις πέρδι-
κες, σημάδεψα και πάτησα τη σκαν-
δάλη. Ενα δυνατό «μπαμ» ακού-
στηκε και η εφημερίδα κουνήθηκε 
από τα σκάγια που χτύπησαν πάνω 
της. Συγχρόνως, όμως, ένα δυνατό 
«γκρρρρ» ακούστηκε κάτω από τον 
πλάτανο και όταν γύρισα προς τα 
εκεί το έκπληκτο βλέμμα μου είδα 
ένα κοπάδι πέρδικες να απομακρύ-
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Πράγματι, 
η πρώτη 

πέρδικα πέταξε 
από μένα 

και μάλιστα 
αρκετά κοντά, 

ώστε να μην 
έχει ελπίδα να 
ξεφύγει. Με το 
«μπαμ» το δικό 

μου, άκουσα 
και το πέταγμα 

μιας άλλης 
πέρδικας



νεται προς τα κάτω.
-Τι ήταν αυτό; ρώτησε ο φίλος 

μου, που, εκείνη τη στιγμή, είχε 
σκύψει το κεφάλι του και έφτιαχνε 
τα πράγματά του μέσα στο αυτο-
κίνητο.

-Πέρδικες, του είπα. Πάρε το όπλο 
σου και πάμε.

-Προς τα πού πήγαν; ρώτησε.
-Ακολούθησέ με και θα σου πω.
Φύγαμε μαζί προς τα κάτω και 

άρχισα να τον ενημερώνω. Εψαξα 
στη μέση μου για την παλάσκα, για 
να βάλω χαρτούσες στο όπλο μου, 
αλλά δεν τη βρήκα, αφού την είχα 
βγάλει και την είχα αφήσει στο αμά-
ξι. Μόνο οι αυστραλιανές χαρτού-
σες κουδούνιζαν μέσα στην τσέπη 
μου. Αυτές είχα, αυτές θα χρησιμο-
ποιούσα, αφού δεν γινόταν λόγος 
να γυρίσω στο αμάξι. Γέμισα, λοι-
πόν, το όπλο και συνέχισα το δρό-
μο μαζί με το φίλο μου. Τα σκυλιά 
έτρεχαν τριγύρω μας.

-Είδες μήπως πού κάθισαν; ρώ-
τησε ο φίλος.

-Οχι, αλλά δεν υπάρχει περίπτω-
ση να μην τις βρούμε. Κάπου εδώ 
θα είναι.

Μπροστά μας υπήρχαν μικρά 

υψώματα και προς αυτά κατευ-
θυνθήκαμε. Περνούσα δίπλα από 
ένα ρηχό αλλά φαρδύ ποτάμι, χωρίς 
ίχνος νερού, όταν πέταξε μια πέρδι-
κα, από τη δική μου πλευρά. Η από-
σταση ήταν καλή και όταν πάτησα 
τη σκανδάλη είδα, με μεγάλη μου 
έκπληξη είναι αλήθεια, να συνεχί-
ζει το δρόμο της και να απομακρύ-
νεται. Δεύτερη τουφεκιά δεν έριξα 
γιατί ήμουν βέβαιος ότι θα έπεφτε 
με την πρώτη τουφεκιά.

Αμέσως το μυαλό μου πήγε στις 
νέες χαρτούσες και άρχισα να ανα-
ρωτιέμαι τι έφταιξε και απέτυ-
χα. Εφταιγαν οι χαρτούσες ή εγώ 
που δεν σημάδεψα καλά; Ο,τι και 
να ήταν, σίγουρα δεν ήταν ώρα για 
να λύσω το πρόβλημα. Τώρα όμως 
έπρεπε να είμαι περισσότερο προ-
σεκτικός.

Από τις σκέψεις μου αυτές με 
έβγαλε μια τουφεκιά που έριξε ο φί-
λος μου. Γύρισα ενστικτωδώς προς 
το μέρος του και πρόφτασα να δω 
την πέρδικα να πέφτει νεκρή. Συνέ-
χισα το ψάξιμο, βέβαιος πλέον ότι 
το κοπάδι, αν και απυροβόλητο, είχε 
σκορπίσει σ’ αυτή την περιοχή.

Βρισκόμουν σ’ ένα καθαρό σημείο 

και μπροστά μου υπήρχαν δύο υψώ-
ματα, των οποίων το ύψος δεν υπε-
ρέβαινε τα τέσσερα μέτρα. Είδα τη 
Λίζα μου να κοκαλώνει ξαφνικά και 
να κοιτάζει προς τη ρίζα τού ενός 
υψώματος, που δεν απείχε πάνω 
από δέκα μέτρα. Στάθηκα απότο-
μα και αμέσως πέταξε η πέρδικα. 
Είχα πολύ περιθώριο και έτσι τη ση-
μάδεψα με προσοχή, ώστε να είμαι 
βέβαιος ότι σε περίπτωση αποτυ-
χίας, δεν θα έφταιγα εγώ, αλλά οι 
χαρτούσες. Τι στο καλό... Επρεπε 
να διατηρήσουμε την αυτοεκτίμη-
σή μας. Εριξα και η πέρδικα έπεσε 
νεκρή στην κορυφή του υψώματος. 
Μια ικανοποίηση πήγε να σχηματι-
σθεί μέσα μου αλλά αμέσως το συ-
ναίσθημα αυτό εξαφανίστηκε γιατί 
με το «μπαμ» μια άλλη πέρδικα ξε-
κόλλησε, δυο με τρία μέτρα από το 
σημείο που είχε σηκωθεί η πρώτη. 
Την έριξα και αυτή και έπεσε κο-
ντά στην πρώτη. Η Λίζα έτρεξε προς 
το μέρος τους και εγώ πλέον είχα 
το χρόνο και τη διάθεση να αφήσω 
το αίσθημα της ικανοποίησης να με 
πλημμυρίσει. Ευτυχώς, οι χαρτού-
σες δούλεψαν και η μέρα που ήταν 
τόσο κουραστική και τόσο αναποτε-
λεσματική μέχρι πριν από λίγη ώρα, 
τώρα κατέληξε σε μια πετυχημένη. 
Εγώ είχα ήδη συμπληρώσει και δεν 
θα αργούσε να συμπληρώσει και ο 
φίλος μου.

Καθώς επιστρέφαμε προς το αυ-
τοκίνητο, αρχίσαμε συζήτηση.

-Το φανταζόσουν αυτό που συ-
νέβη; με ρώτησε.

-Σε καμιά περίπτωση. Θεωρώ ότι 
όλα λειτούργησαν αίσια για μας, 
απάντησα.

-Ποιος θα φανταζόταν ότι οι πέρ-
δικες ήταν δίπλα στο αυτοκίνητο και 
εμείς τις ψάχναμε τόσο μακριά.

-Και ότι θα τις βρίσκαμε χάρη στη 
δοκιμή της χαρτούσας που έκανα, 
συμπλήρωσα εγώ.

-Και το ωραίο είναι ότι τώρα ξέ-
ρουμε ότι εδώ κοντά υπάρχει ένα 
καλό κοπάδι πέρδικες.

-Τις οποίες θα ψάξουμε στην επό-
μενη επίσκεψη. Γι’ αυτό τσιμουδιά. 
Το μυστικό θα μείνει μέσα στην πα-
ρέα.

Μπήκαμε στο αμάξι και πήραμε 
το δρόμο της επιστροφής, απόλυ-
τα ικανοποιημένοι. ¶
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Από τις σκέ-
ψεις μου αυτές 
με έβγαλε μια 
τουφεκιά που 
έριξε ο φίλος 
μου. Γύρισα 
ενστικτωδώς 
προς το μέρος 
του και πρό-
φτασα να δω 
την πέρδικα να 
πέφτει νεκρή



Μέρος B́
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Και σ’ αυτό το τεύχος ο κυνηγός και φυσιολάτρης, 
Γιάννης ∆εµέτης, συνεχίζει και περιγράφει µε ιδιαίτερα 
γλαφυρό και ροµαντικό τρόπο το αγαπηµένο του νησί, τη Ζάκυνθο. 
Οπως τη γνώρισε από τις συνεχείς κυνηγετικές εξορµήσεις του, 
που ο ίδιος τονίζει πως ήταν η διαδικασία της επαφής µε 
τη φύση που τον είχε συναρπάσει και όχι η πιθανή κάρπωση. 

 Το κείµενο δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «Ηµέρα τση Ζάκυθος» στις 29 Μαρτίου 2012

Ζάκυνθος
Οι οµορφιές 
της πατρίδας µας 



Σ
ε συνέχεια του κειμένου 
της προηγούμενης Τετάρ-
της, σήμερα, θα αναφερθώ 
σε τρεις ακόμα περιοχές, 
που αντιπροσωπεύουν τη 

ζακυνθινή ύπαιθρο και δημιουρ-
γούν στον επισκέπτη ξεχωριστές 
εντυπώσεις.

Και οι τρεις χαρακτηρίζονται από 
το γεγονός ότι επιτρέπουν στο μάτι 
χωρίς εμπόδια και περιορισμούς, να 
απολαύσει την ομορφιά της φύσης 
και η σκέψη μας να απλωθεί σε τα-
ξίδι ονείρου. Επιπρόσθετα, δημιουρ-
γούν ανάγλυφη και πανοραμική την 
αίσθηση του χώρου τους, γεγονός 
που μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη 
διαδικασία ενός αεροπορικού ταξι-
διού, το οποίο παράλληλα σου εξα-
σφαλίζει την επαφή σου με τη Γη.

Ετσι, ενώ έχεις την εντύπωση ότι 
παρατηρείς αφ’ υψηλού βουνά και 
ρεματιές, ακρωτήρια και αμμουδε-
ρές σπιάντσες, καλλιεργημένες και 
ακαλλιέργητες εκτάσεις, το σημα-
ντικότερο ίσως από όλα είναι το γε-
γονός ότι απολαμβάνεις τις ευωδιές 
της γης και των φυτών που βρίσκο-
νται σιμά σου. 

Χωρίς να θελήσω να ξεχωρίσω 
καμιά από τις τρεις τοποθεσίες, ανα-
φέρω ότι πρόκειται για τον Σκοπό, 
την Ντορέτα και το Αστέρι.

Στον Σκοπό
Για τον Σκοπό ή Ελατο, το γνωστό 
χιλιοτραγουδισμένο λόφο ύψους 
492 μ., που η κορφή του στολίζεται 
από ένα παράξενο βράχο, την Τούρ-
λα, δανείζομαι το στίχο του Διονυ-
σίου Σολωμού από το ιταλόγλωσ-
σο σονέτο του «L’ Isola del Zante» 
όπου γράφει: 

 «Χαμογέλασε η Φύση, και να, 
προβάλλει η Ζάκυνθος…

 Στερνά πρόβαλε ο Ελατος, για 
να μπορεί το μάτι

 από ψηλά, αγναντεύοντας 
πέρα του κάμπου το μαντύα,
 να βλέπει τι μπορεί και κάνει η 

Φύση».

Και πράγματι, όταν βρεθείς εκεί, 
είτε από ανάγκη προσκυνήματος 
στο ναό της Παναγίας της Σκοπιώ-
τισσας είτε για να απολαύσεις τη 

θέα, η ζακυνθινή φύση θα σε αντα-
μείψει πλουσιοπάροχα, παρέχοντάς 
σου μια αίσθηση ηρεμίας και ομα-
λής εναλλαγής των αποχρώσεων 
του πράσινου, παρ’ όλες βέβαια τις 
επεμβάσεις και αλλαγές που κατά 
καιρούς έχουν γίνει στην περιοχή.

Ασβηστο παραμένει στο νου μου 
κάποιο ανοιξιάτικο απόγευμα, με 
την εικόνα των κατωφερειών του 
λόφου στολισμένων από ανθισμέ-
νες αγραπιδιές, ολόασπρες και κα-
μαρωτές, ίδιες με νύφες, να αντι-
στέκονται στα φυσήματα του αγέρα, 
ενώ χιλιάδες μέλισσες τρυγούσαν 
το νέκταρ των λουλουδιών τους. 
Αλλοτε πάλι απόλαυσα, αφού ξεδί-
ψασα από την πηγή του βουνού, το 
ζωηρό κίτρινο χρώμα των λουλου-
διών των ασφαλαχτών, που προα-
νήγγειλαν το τέλος του χειμώνα και 
τον ερχομό της άνοιξης.

Εικόνες απολαυστικές, αναζω-
ογονητικές, απλοϊκές και παρήγο-
ρες, που επαναλαμβανόμενες στη 
ζωή μας μας προσδιορίζουν καθο-
ριστικά.

 

Η Ντορέτα εμπνέει
Με την Ντορέτα, που όπως είναι 
γνωστό βρίσκεται και αυτή στην 
περιοχή που εκτείνεται πέραν του 
Σκοπού, απόκτησα ιδιαίτερη επικοι-
νωνία, όταν πριν από αρκετά χρό-
νια η λόγω κυνηγιού σχέση μου με 
τον Βασιλικό μετατράπηκε σε οι-
κιστική, με την αγορά ενός κτήμα-
τος και την οικοδόμηση κάποιου κτί-
σματος, ακριβώς στο σημείο όπου 
αρχίζει να ανηφορίζει ο ομώνυμος 
λοφίσκος.

Πολλές φορές, παρέα με το σκύ-
λο μου, ακολουθώντας το φιδίσιο 
δρομάκο που οδηγεί στο ξεκόρφι 
της, ανηφορίζαμε για περπάτημα. 

Ειδυλλιακή περιοχή, με μικρό 
ύψος, που εκτείνεται ομαλά, με κα-
τεύθυνση από Βορρά προς το Νότο, 
σου προσφέρει τη χαρά της από-
λαυσης της εξοχής σ’ όλο της το με-
γαλείο. Ο δρόμος που οδηγεί στην 
Ντορέτα, διακλάδωση του κεντρι-
κού δρόμου, αρχίζει να ξετυλίγε-
ται δίπλα ακριβώς από το ναό του 
Αϊ-Γιώργη και απλώνεται νωχελικά 
σαν φίδι, που ξύπνησε από μεσημε-
ριάτικο καλοκαιρινό ύπνο. Στριφο-

γυρίζοντας ανηφορικά, έτσι όπως 
προχωράει στον προορισμό του, 
σου προσφέρει, ύστερα από κάθε 
στροφή, εικόνες με ωραία αισθη-
τική, όπου κυριαρχούν τα αρμονι-
κά λουσμένα στο φως λιόδενδρα, 
πεύκα, πουρνάρια, σχίνα, κουτσου-
πιές, αμυγδαλιές.

Μόλις σκαπετήσεις στην κορυφο-
γραμμή, άθελά σου το βλέμμα σου 
θα στραφεί προς τη θάλασσα, που 
περισφίγγει τη στεριά, που απλώνε-
ται μπροστά στα πόδια σου. Οι ακτές 
της Πελοποννήσου, στην αντίπερα 
ακτή, συμπληρώνουν και ομορφαί-
νουν την εικόνα, καθιστώντας την 
ευχάριστη και οικεία. Κάποιες φο-
ρές, η καθαρότητα της ατμόσφαι-
ρας επιτρέπει να διακρίνουμε στο 
βάθος του ορίζοντα να διαγράφο-
νται, προς το Νότο, τα αγιασμένα 
νησάκια των Στροφάδων. Αμέσως 
ξεχνάς τα προβλήματα της καθημε-
ρινότητας, αποδιώχνεις τις έννοιες 
που στριφογυρίζουν στο νου σου 
και γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Ο τό-
πος σε καλεί να απολαύσεις την ξε-
χωριστή του ομορφιά. 

 Ενα πρωινό Οκτώβρη του 1996, 
συνεπαρμένος για μια ακόμα φορά 
από την επίσκεψή μου στην Ντορέ-
τα, αισθάνθηκα την ανάγκη να γρά-
ψω τούτα τα λόγια.

 

Μια ακόμη μέρα 

Θεέ, τον ήλιο, την αυγή, τον 
είδα να προβάλλει,
χαρά πολύ μεγάλη!

Εδώ, στη φύση ένιωσα τη θεία 
παρουσία Σου,

γνώρισα τη σοφία Σου!
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Μόλις σκαπε-
τήσεις στην 
κορυφογραμ-
μή, άθελά σου 
το βλέμμα σου 
θα στρα-
φεί προς τη 
θάλασσα, που 
περισφίγγει 
τη στεριά, που 
απλώνεται 
μπροστά στα 
πόδια σου



Στο φως Σου μέσα στάθηκα,
περπάτησα, ηρέμησα, ζεστά-

θηκα.
Είδα το ελάχιστο το ύψος το 

δικό μου,
στο μέγεθος του κόσμου!

Είδα πουλάκια να πετούν με 
χάρη στον αέρα,

ωραία που ’ναι η μέρα!
Είδα τη θάλασσα μαβιά να γορ-

γοκυματίζει
κι αλμύρα να μυρίζει.

Είδα τη γη ολοπράσινη, όλο 
ομορφιά και χάρη,

αυτήν που θα με πάρει!
Είδα αδέλφια και παιδιά, φί-

λους και εγγόνια.
Πώς πέρασαν τα χρόνια!

Είδα γειτόνους γκαρδιακούς 
που καλοχαιρετάνε,

μα είδα και χαιρέκακους όπου 
φαρμάκι στάνε.

Αν έκλεινα τα μάτια μου τη χθε-
σινή βραδιά,

φτωχότερος θα έμενα σε νου 
και σε καρδιά.

Το Αστέρι  
της μπεκάτσας
Αστέρι ονομάζεται μια βουνοκορ-
φή, 600 περίπου μ. υψόμετρο, που 
βρίσκεται σ’ ένα συγκρότημα λόφων 
στην περιοχή των Βολιμών. Είναι η 
τρίτη τοποθεσία, που ανέφερα στην 
αρχή, και έχει τα χαρακτηριστικά των 
δύο άλλων περιοχών, αναφορικά με 
την πανοραμική προβολή του τοπί-
ου. Δυσπρόσιτη, διατηρεί μια αισθη-
τική αυτοτέλεια, παρέχοντας μονα-

δική ορατότητα σ’ ένα χώρο, που 
κυριαρχεί ένα γύρο το βουνώδες 
τοπίο, που οριοθετείται στο Βορρά 
από τη θάλασσα.

Η βλάστηση χαμηλή, χωρίς εξάρ-
σεις, με χαρακτηριστικά αείφυλλα 
φυτά, ντύνει απ’ άκρη σ’ άκρη τις 
πλαγιές των λόφων, και μόνο σε κά-
ποιες ρεματιές, οι κουμαριές και τα 
σχίνα ορθώνονται καταπράσινα και 
προκλητικά, δημιουργώντας κατα-
φύγια για να φωλιάζουν τα κοτσύ-
φια, οι τσίχλες και τα άλλα μικρο-
πούλια της περιοχής. Στα ίδια μέρη 
κρύβονται για να περάσουν την ημέ-
ρα τους και οι μπεκάτσες, ύστερα 
από τη νυχτερινή τους βόσκηση στα 
υγρά χωράφια του κάμπου. Οταν 
βρεθείς εκεί, παρασυρμένος από την 
αρμονική φυσική ομορφιά που επι-
κρατεί, (τι άλλο;), ηρεμείς και ονει-
ρεύεσαι… 

Για αρκετά χρόνια, παλαιότερα, 
τους μήνες Νοέμβρη και Δεκέμβρη, 
επισκεπτόμουν το μέρος για να κυ-
νηγήσω μπεκάτσες. Μα περισσότε-
ρο για να δω το τοπίο, έτσι συμμε-
τρικά που εκτείνεται, χωρίς καθόλου 
ψεγάδια. Ομολογώ ότι τίποτα δεν 
μπορεί να θεωρηθεί παράταιρο, τί-
ποτα δεν ενοχλεί, τίποτα δεν προ-
καλεί. 

Ομαλά και αρμονικά εκτείνονται 
συνεχόμενα και οι άλλοι βουνίσιοι 
όγκοι, της περιοχής, που είναι γνω-
στοί με τις ονομασίες: ημεροβίγλι, 
μαντραούρι, κατσιβέλι. Ακόμα και 
η κατά πολύ ψηλότερη από όλα τα 
τοπικά βουνά, οροσειρά, του Αίνου 
της Κεφαλλονιάς, που προβάλλει 

μέσα από τη θάλασσα, στην απένα-
ντι ακτή, ενίοτε χιονοσκέπαστη, συ-
μπληρώνει αρμονικά την εικόνα.

Το Αστέρι, ιδανικός κυνηγότοπος, 
ιδιαίτερα την εποχή της επιστροφής 
της μπεκάτσας, κατά το μεταναστευ-
τικό της ταξίδι, μου χάρισε ωραίες 
αναμνήσεις.

Κάθε φορά που ξετρυπώνεις με 
το σκυλί σου το ξεχωριστό φτερω-
τό αυτό θήραμα, καταλαμβάνεσαι 
από έξαψη και συγκίνηση. 

Είχα μάθει αρκετά καλά την περι-
οχή και πηγαίνοντας στον κυνηγό-
τοπο πριν ακόμα ξημερώσει, πολλές 
φορές, στεκόμουν και παρατηρού-
σα τις μπεκάτσες που ανηφορίζανε 
για να κρυφτούν, χωρίς ποτέ να τις 
πυροβολώ. 

Θα τις ξετρύπωνε αργότερα στην 
παγάνα το σκυλί. Και εκεί θα ανα-
μετριόμαστε…

Θυμάμαι ένα χάραμα που είχα 
σταθεί στη ρεματιά και περίμενα 
να ξημερώσει για να αρχίσουμε με 
το σκύλο μου το κυνήγι. Επικρατού-
σε απόλυτη σιωπή, που τη βάραινε 
το νυχτερινό πούσι, έτσι που πυκνό 
απλωνόταν ένα γύρο, υγραίνοντας 
τα πάντα. Τα αστέρια σιγά σιγά άρ-
χισαν να χάνονται από τον ουρανό 
και το φως του ήλιου σκόρπιζε τα 
σκοτάδια της νύχτας. Κολόνες από 
σύννεφα ορθώνονταν στον ορίζο-
ντα υποδεχόμενες τα χρώματα, που 
αναδύονταν από το φωτεινό δίσκο 
του ήλιου, καθώς πρόβαλλε με βια-
σύνη από τη μεριά της Ανατολής, 
συμπαρασύροντας στο ταξίδι του το 
μικρόκοσμο της περιοχής. Πλησίαζε 
η ώρα της άρμπας. Στάθηκα να απο-
λαύσω το ξημέρωμα και ό,τι θα ακο-
λουθούσε. Το θαύμα της αυγής με 
συνεπήρε για μία ακόμα φορά.

Τότε είδα τη βελουδομάτα βα-
σίλισσα του δάσους, την κυρα-
μπεκάτσα, να ξεπροβάλλει από τη 
μεριά της Ανατολής, αθόρυβα, με 
μισάνοιχτα τα φτερά, το ράμφος 
προτεταμένο, τα πόδια να κρέμο-
νται έτοιμα να πατήσουν το χώμα, 
τα φτερά της ουράς σε σχήμα βε-
ντάλιας να ανοίγουν για να ανακό-
ψουν την πτήση της. Φρενάροντας 
προσγειώθηκε δίπλα μου. 

Διερεύνησε με προσοχή την πε-
ριοχή και τρύπωσε στην κρυψώνα 
της… ¶
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τότε είδα τη 
βελουδομάτα 

βασίλισσα 
του δάσους, 

την κυρα-
μπεκάτσα, να 
ξεπροβάλλει 
από τη μεριά 

της Ανατολής, 
αθόρυβα, με 
μισάνοιχτα 

τα φτερά, το 
ράμφος προ-
τεταμένο, τα 

πόδια να κρέ-
μονται έτοιμα 
να πατήσουν 

το χώμα, τα 
φτερά της ου-
ράς σε σχήμα 
βεντάλιας να 
ανοίγουν για 

να ανακόψουν 
την πτήση της
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιµένουµε τις δικές σας 
απορίες, παρατηρήσεις και 
ερωτήσεις στη διεύθυνση: 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 
Αγίας Λαύρας 2 & 
Σαρανταπόρου, Νέο 
Ηράκλειο, Τ.Κ. 14121, 
µε την ένδειξη 
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ • 
ΚΥΝΗΓΙ» 
ή στο kinigi@e-typos.com

info

Απαντούν οι κτηνίατροι 
Κώστας Αντωνόπουλος 
(µετεκπαιδευθείς στη 

Χειρουργική-Ορθοπαιδική 
στη Βιέννη) & Ελένη Τσούπα, 

Ιατρείο Μικρών Ζώων, 
Καλαµάτα, www.veterinary.gr

Κτηνιατρικές απορίες

Ερώτηση
Εάν σε σκύλο που ήδη φέρει τσιπάκι, 
αλλά ο ιδιοκτήτης του για κάποιο λόγο 
δεν το γνωρίζει αυτό, τοποθετηθεί δεύ-
τερο τσιπάκι, τι γίνεται; 

Απάντηση
Καλό είναι να δηλωθούν και τα δύο και να 
αναφερθεί ότι έγινε λάθος. Αλλά πριν µπει 
το τσιπ σκανάρουµε πάντα το σκυλάκι για 
να µη συµβαίνουν αυτά.

Ερώτηση
Υπάρχουν συγκεκριµένοι τρόποι που 
µπορεί να προκληθεί συστροφή στοµά-
χου ή οισοφαγική παλινδρόµηση στα 
σκυλιά; Πώς θα καταλάβουµε ότι δεν 
πρόκειται για απλό στοµαχόπονο που 
συνοδεύεται από εµετό;

Απάντηση
Η διάταση µε στροφή στοµάχου συµβαίνει 
σε µεγαλόσωµα και γιγαντόσωµα κυρίως 
ζώα, όταν λάβουν το γεύµα τους και έπειτα 
από λίγη ώρα αρχίσουν να παίζουν, να τρέ-
χουν και, κυρίως, ύστερα από άλµατα! Βλέ-
πουµε µια απότοµη διόγκωση της κοιλιάς 
αµέσως πίσω από τις τελευταίες πλευρές 

του θώρακος και συνεχή προσπάθεια του 
σκύλου να κάνει εµετό, χωρίς όµως να το 
επιτυγχάνει. Η κατάσταση είναι πολύ οξεία 
και χρήζει χειρουργικής αντιµετώπισης. 
Στην παλινδρόµηση είναι διαφορετική η ει-
κόνα και όχι οξεία, χωρίς να εµφανίζεται 
καµία διόγκωση κοιλιάς, και χαρακτηρίζε-
ται από αναγωγές και εµετούς.

Ερώτηση
Προ ηµερών άνοιξε η µύτη του Σέτερ 
µου. Το αντιµετώπισα περίπου µε τον 
ίδιο τρόπο που το αντιµετωπίζουµε και 
στους ανθρώπους. Εκανα καλά; Αν όχι, 
ποια είναι η πιο ενδεδειγµένη αντιµε-
τώπιση;

Απάντηση
Εχει σηµασία ποια είναι η αιτία. Μπορεί να 
είναι από την πολλή προσπάθεια του ζώου 
την ώρα της άθλησης, µπορεί να είναι µια 
αθώα αγγειίτιδα, µπορεί ξένο σώµα (π.χ. 
άγανο) αλλά µπορεί και σοβαρό παθολο-
γικό αίτιο όπως λεϊσµανίαση, ερλιχίωση 
κ.λπ. Οπότε, πάµε αµέσως στον κτηνίατρο 
για έλεγχο των ρινικών κοιλοτήτων πρώτα 
και µετά για εξετάσεις αίµατος µε τεστ για 
τα νοσήµατα αυτά.
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ΒΟΤΑΝΑ

Βάλσαµο, 
όνοµα και πράγµα

Βάλσαµο Hypericum perforatum
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Ενας όμορφος μικρός θάμνος δίνει εδώ και αιώνες τα «κάλλη» 
του σε όσους γνωρίζουν ότι με την κατάλληλη επεξεργασία του μπορούν να 
πάρουν ό,τι πιο εκλεκτό όπως το έλαιό του. Μάλιστα, σύμφωνα με πολλές 
πηγές το βαλσαμέλαιο ήταν το μυστικό των αρχαίων Σπαρτιατών για να 
γιατρεύουν τις πληγές τους. Οσοι λοιπόν βρίσκεστε συχνά στα ελεύθερα 
κυνηγοτόπια, γιατί δεν το μαζεύετε για να φτιάξετε το δικό σας «βάλσαμο»;

 Επιμέλεια: Ειρήνη Φ. Κουτσαύτη

Aλλες ονομασίες: ▶  Υπερικό το 
διάτρητο, βότανο του προδρόμου, 
βαλσαμόχορτο, βαλσαμάκι, μπάλ-
σαμο, λειχηνόχορτο, ψειροβότανο, 
χελονόχωρτο, κουκτσούδι, περίκη, 
σπαθόχορτο, κοψοβότανο, αγού-
δουρας.

Βαθμός δυσκολίας στην εύ- ▶
ρεση:  1/5  Σίγουρα δεν θα δυσκο-
λευτείτε στο να το εντοπίσετε.

Πώς είναι: ▶  Αειθαλής, λείος και 
πολύκλαδος θάμνος που φτάνει σε 
ύψος τα 30-60 εκατοστά. Τα μικρά 
του φύλλα, με τα διαφανή στίγμα-
τά τους, αγκαλιάζουν τα χρυσοκί-
τρινα άνθη του. 

Χρήσιμα μέρη: ▶  Ολόκληρο το 
φυτό. 

Πότε και πού το μαζεύου- ▶
με: Από τον Ιούνιο έως και τον 
Σεπτέμβριο που είναι ακόμη αν-
θισμένο. Το βρίσκουμε σε ξερούς 
και ηλιόλουστους τόπους, σε χέρ-
σους αγρούς, κοντά σε θάμνους, 
σε δάση, μέχρι και στις άκρες των 
αγροτικών δρόμων.

«Μαγικές» δραστικές ουσίες:  ▶
Αιθέριο έλαιο (το λεγόμενο βαλσα-
μέλαιο), υπερικίνη και υπεροσίδη.

Θεραπευτικές ιδιότητες ▶
Αντιπυρετικό:  ● Το αφέψημά 

του καταπολεμά τα συμπτώματα 
του πυρετού.

Αντισηπτικό/Επουλωτικό:  ● Με 

το αιθέριο έλαιο ηρεμεί το δέρμα 
από τα τσιμπήματα και τα δαγκώ-
ματα των εντόμων, ενώ επουλώ-
νονται εγκαύματα και πληγές.

Ουροποιογεννητικό σύστη- ●
μα: Υπόσχεται βελτίωση στα προ-
βλήματα της ουροδόχου κύστης 
και των νεφρών.

Παθήσεις/ενοχλήσεις πνευ- ●
μόνων: Το αφέψημά του δρα κα-
ταπραϋντικά στη βρογχίτιδα, στο 
σπασμωδικό βήχα και το άσθμα, 

ενώ βοηθά στην απομάκρυνση των 
φλεμάτων.

Γαστρεντερικά:  ● Το αφέψημα 
είναι αντιδιαρροϊκό, ενώ λειτουργεί 
κατά των φουσκωμάτων, της δυ-
σπεψίας, των κολικών, του ίκτερου 
και των παρασίτων των εντέρων.

Προσέχουμε: ▶  Δεν το κατανα-
λώνουμε συχνά και σε μεγάλες πο-
σότητες γιατί μπορεί να προκαλέ-
σει κοιλιακές διαταραχές.

Τα βότανα είναι ευεργετικά ως βοηθήματα για διάφορες παθήσεις, 
αλλά χωρίς τη γνώμη ειδικού γιατρού, ο οποίος θα υποδείξει τη 
σωστή χρήση τους, μπορεί να αποδειχθούν ανίσχυρα αλλά και 
επικίνδυνα για την υγεία εκείνου που τα καταναλώνει. 

δΕΝ 
ΞΕΧΝΑΜΕ 

ΠΟΤΕ

Hypericum perforatum
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Επικοινωνήστε µαζί µας και πείτε 
µας την άποψή σας µε 5 τρόπους
1. Με γράµµα: «Τύπος - Κυνήγι», 
Αγίας Λαύρας 2 και Σαρανταπό-
ρου, 14121, Νέο Ηράκλειο
2. Με τηλέφωνο: 210 8113000
3. Με fax: 210 8113001
4. Με e-mail: kinigi@e-typos.com
5. Από κοντά: Από τις 11 το πρωί 
µέχρι τις 5 το απόγευµα στα γρα-
φεία µας

Επικοινώνησε µαζί µας ο κ. Παναγιώτης Βιρβίλης 
από το Περιστέρι. Ο κ. Βιρβίλης, που είναι σκοπευτής 
τα τελευταία 5 χρόνια και κυνηγά µπεκάτσες και φάσ-
σες, µας ζήτησε να ξεκινήσουµε µια σειρά θεµάτων για 
τη σκοποβολή µε τα ραβδωτά όπλα. «∆εν µπορεί να 
θέλουµε ως κυνηγοί την απελευθέρωση των ραβδω-
τών στην Ελλάδα και να µη γνωρίζουµε τις δυνατότη-
τές τους». Εκτός αυτού ο αναγνώστης µάς τόνισε την 
ανάγκη να αναγνωρίσει το υπουργείο Περιβάλλοντος 
το ρόλο των κυνηγών στη φύση. «∆υστυχώς το κυνήγι 
στην Ελλάδα έχει µια φθίνουσα πορεία, ασχέτως των 
οργανώσεών µας που προσπαθούν για το καλύτερο. Το 
υπουργείο µάλλον θεωρεί πως ο οπλόφιλος είναι και… 
τροµοκράτης. Αλλά τι να περιµένει κανείς από ανθρώ-
πους που δεν ξέρουν πώς µοιάζει µια τσίχλα αλλά φτιά-
χνουν νόµους για αυτήν;».

Ο αναγνώστης µας Ι.Α. (τα στοιχεία του 
είναι στη διάθεση του περιοδικού) από τη 
Θεσσαλονίκη γύρισε προ ηµερών από το 
χωριό του, που βρίσκεται κοντά στο Τσοτύλι. 
Οπως ο ίδιος τόνισε, «υπάρχει η συµµορία 
των “5 αρκούδων”, που δεν έχουν αφήσει 
µελίσσι για µελίσσι! Χθες το απόγευµα (σ.σ.: 
Πέµπτη 10/5), κυνήγησαν έναν χωριανό που 
πήγε να τις διώξει απ’ τους µαχαλάδες. Πρέπει 
κάποιος να τις αγριέψει για να φύγουν». 

«Γράψτε δυο λόγια για τα παράνοµα 
παζάρια στο Σχιστό. Είναι κρίµα να 
φυλακίζονται έτσι άγρια πουλιά», µας 
ανέφερε τηλεφωνικά αναγνώστης µας από 
τον Πειραιά. 

Επικοινώνησε µαζί µας ο κ. Παναγιώτης Βιρβίλης 

✆ Τηλεφωνική επικοινωνία

Ο αναγνώστης µας Ι.Α. (τα στοιχεία του 

✆ Τηλεφωνική 
επικοινωνία

«Γράψτε δυο λόγια για τα παράνοµα 

✆ Τηλεφωνική 
επικοινωνία
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Εχεις 
άποψη 
για το 
κυνήγι; 
Πες τη στο

Προβληµατίζεστε για 
το µέλλον της αγαπη-
µένης µας δραστηρι-
ό́τητας; 

Σας ευχαριστούν ορι-
σµένες διαπιστώσεις 
αλλά και σας εξοργί-
ζουν καθηµερινά δε-
κάδες µικρά αλλά και 
µεγάλα θέµατα για το 
κυνήγι; 

Εχετε γνώµη για τις 
Οργανώσεις µας, τη 
νοµοθεσία, τη δεο-
ντολογία, τις δράσεις 
και τα θηράµατα, την 
προστασία της φύσης, 
την κυνοφιλία, τις κυ-
νηγετικές τεχνικές 
και παραδό́σεις; 

Εχετε προτάσεις για 
τη θεµατολογία και 
το ύφος του περιοδι-
κού µας; 

Γιατί οι κυνηγοί πρεπει να εκφραζονται!  

Πες τη στο

Προβληµατίζεστε για 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Το «Τύπος - Κυνήγι» είναι 
εδώ για να φιλοξενήσει την 
άποψή σας, ανοίγοντας το 
διάλογο µε τους χιλιάδες 
αναγνώστες του.



ΦΩΤΟ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣΣτιγµές που αξίζει να µείνουν...

1

3 

2

Περιµένουµε και τις δικές 
σας φωτογραφίες, τυπωµέ-
νες ή ψηφιακές, µαζί µε τα 
σχόλιά σας, στη διεύθυνση: 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 
Αγίας Λαύρας 2 & Σαρα-
νταπόρου, Νέο Ηράκλειο, 
Τ.Κ. 14121, µε την ένδει-
ξη «EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ • 
ΚΥΝΗΓΙ» ή στο kinigi@e-
typos.com

1
Ο Μιχάλης ενηµερώνει 
για την επιτυχία του 
στα κρητικά βουνά ενώ 
ο Μανόλης φωτογραφίζει.

2
Ο Μανόλης Τζωρτζακάκης 
από το Ηράκλειο Κρήτης 
χρησιµοποιεί περισσότερο 
τον τηλεφακό από το όπλο.

3
Ο Κώστας Πισµισάκης 
από τα Γιαννιτσά και 
ο φίλος του Μιχάλης 
από την Εύβοια.

info
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AΓΓΕΛΙΕΣ

Φίλοι και συνάδελφοι 
κυνηγοί: 
∆εν είµαστε σε θέση να 
ελέγχουµε την αξιοπι-
στία και την εγκυρότη-
τα των αγγελιών για 
εσάς. Θα πρέπει λοιπόν 
να είστε πολύ προσε-
κτικοί και να επιβεβαι-
ώνετε µε κάθε δυνατό 
τρόπο την ταυτότητα 
των ανθρώπων µε τους 
οποίους συναλλάσσε-
σθε. ∆εν φέρουµε κα-
µία ευθύνη για την 
εγκυρότητα των αγγε-
λιών, τις οποίες άλλω-
στε δηµοσιεύουµε και 
δωρεάν, καθώς και για 
την εντιµότητα των συ-
ντακτών τους.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΣΑΣ ∆ΩΡΕΑΝ 
(µέχρι 70 λέξεις) 
• ΣΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 2 
& ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ,
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 
Τ.Κ. 14121
• ΣΤΟ FAX: 
210 8113001 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ 
«EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ - 
ΚΥΝΗΓΙ»
• ΣΤΟ E-MAIL: 
kinigi@e-typos.com 

Πωλούνται... ζητούνται... χάθηκαν

ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ � ΛΑΓΟΣΚΥΛΑ 
� ΞΕΦΩΛΙΑΣΤΕΣ 

Πωλούνται θηλυκά λαγόσκυλα 
µε µεγάλη εµπειρία στο λαγό, 5 
ετών µε δοκιµή. Είναι σκύλες από 
την Κροατία, δουλεµένα σκυλιά, 
το καθένα µε τα χαρακτηριστικά 
του. Σε πολύ καλές τιµές. Τηλ.: 
6932296605, Θεσσαλονίκη. 

Πωλούνται Ελληνικοί Ιχνηλάτες 
κουτάβια, εµβολιασµένα µε χαρ-
τιά ΒΕΚ, από γονείς κυνηγούς. Ενα 
αρσενικό και τρία θηλυκά. Τηλ.: 
6976561418, Γιάννης. 

Πωλείται από κυνηγό κουτά-
βι 6 µηνών Σεγκούτσιο καθα-
ρόαιµο αρσενικό, εγγεγραµµένο 
στον ΚΟΕ, µε άριστη µορφολογία 
και καλό χαρακτήρα. Τιµή λογική, 
λόγω στενότητας χώρου. Τηλ.: 
6973025655, 2265029246.

Αναγγελία γέννας Ιούρα Μπρού-
νο, ελβετικές γραµµές καθαρόαιµα, 
χαρτιά ΒΕΚ. Από Bona και Leon, 
πρωταθλητές Ελλάδος CAC, CACIΒ 
και από Renta και Leon, πρωτα-
θλητές Ελλάδος CAC, CACIΒ. Αρι-
στα κυνηγετικά και µορφολογικά. 
Τηλ.: 6974099667, κ. Σταύρος. 

Πωλούνται κουτάβια Γιακ Τεριέ 
από κυνηγούς γονείς από Γερµα-
νία. Τηλ.: 6978986907, κ. Γιάννης, 
Καβάλα. 

Πωλούνται κουτάβια Σεντόζης 
καθαρόαιµα, γονείς αγορασµένοι 
από Γαλλία. Γονείς άριστοι κυνη-
γοί. Θα δοθούν εµβολιασµένα και 
αποπαρασιτωµένα. Τιµή: 250€ θη-
λυκά, 200 αρσενικά, 400€ ζευγά-

ρι. Τηλ.: 6979159444.

Αρτουά κουτάβια από καθαρό-
αιµους γονείς, εγγεγραµµένους 
στον ΚΟΕ. Οι γονείς είναι εξαιρε-
τικά λαγόσκυλα υψηλών επιδόσε-
ων µε µεγάλο πάθος για το λαγο-
κυνήγι και µε µεγάλη δίωξη. Τηλ.: 
6974325110, Βασίλης, Σέρρες. 

Ιχνηλάτης παλαιάς ράτσας Βούλ-
γαρος ντοριάρης, 5 χρόνων, υπά-
κουος, κλαφουνάει ντορό, καλό 
βγάλσιµο, ανταλλάσσεται µε κα-
ραµπίνα (ελαφρώς µεταχει-
ρισµένη). Τηλ.: 6974148900, 
Πελοπόννησος.  

Πωλείται λαγόσκυλο αρσενικό 2 
ετών από Τέρα Μπλε Γασκόνης, µε 
χαρτιά και µάνα Σέρβικο τρίχρωµο. 
Με µεγάλο πάθος στο λαγό. Ντο-
ριάρικο µε δυνατή φωνή. Ο σκύλος 
είναι κοντινός, δεν πάει αλεπού. 
Τιµή: 600€. Τηλ.: 6978635442, 
∆υτική Μακεδονία.

Πωλείται σκύλα 6,5 ετών για 
λαγό από κυνηγό σε λογική τιµή. 
Τηλ.: 6986162827.

Μπιγκλ 18 µηνών καθαρόαιµο, 
αρσενικό, τσιπ 968000010064230, 
ξεκινηµένο µόνο στο λαγό, ήσυ-
χο, υπάκουο, κοντινό, διατίθεται. 
Τιµή: 200€ λόγω κρίσης. Τηλ.: 
6998139445, Κοµοτηνή.

Πωλείται Σεγκούτσιο αρσενικό 
10 µηνών, ξανθό, χωρίς φοβίες, µε 
χαρτιά ΚΟΕ, πλήρως εµβολιασµένο 
και ξεκινηµένο σε εκπαιδευτήριο. 
Τιµή: 500€. Τηλ.: 6987895008.

Πωλούνται κουτάβια, Ελληνικοί 
Ιχνηλάτες, 5 µηνών, άριστα ξεκινη-
µένα στο κυνήγι του λαγού, παθια-
σµένα, πανέξυπνα, εµβολιασµένα, 
αποπαρασιτωµένα, υγιέστατα µε 
χαρτιά. Από γονείς άριστους που 
δεν πάνε αλεπού και ζαρκάδι. Τηλ.: 
6989910820.

Ζητώ να αγοράσω Ιούρα Μπρού-
νο θηλυκό καθαρόαιµο, µαυρο-
κέφαλο, µικρό ή µεγάλο. Τηλ.: 
6937381919.

Πωλείται ξεκινηµένο γουρουνό-
σκυλο 18 µηνών για πολύ σφιχτά 
µέρη που δεν σηκώνονται τα γου-
ρούνια. Κυνηγάει µε άλλα σκυλιά. 
Τηλ.: 6981503310, Αποστόλης, 
Αγρίνιο. 

Σεγκούτσιο θηλυκό 14 µηνών, 
καθαρόαιµο χωρίς χαρτιά, ξεκινη-
µένο στο λαγό. Ανταλλάσσεται µε 
Μπιγκλ θηλυκό ξεκινηµένο. Τηλ.: 
6946332873.

Πωλούνται εκπαιδευµένα 
λαγόσκυλα και γουρουνόσκυλα. 
Τηλ.: 6977703590.

Ιχνηλάτη ζαρκαδόσκυλο µε κατα-
δίωξη, ζητώ να αγοράσω σε λογι-
κή τιµή. Τηλ.: 6980427347.

Ιστριακός Ιχνηλάτης θηλυκός, αρ. 
microchip 191100000171502, µε 
χαρτιά καθαροαιµίας, δηλωµένο 
στον ΚΟΕ. Κυνηγάει βάσει εργα-
σιακού τύπου. Εχει προσαρµο-
σθεί στα δύσκολα κυνηγοτόπια της 
Κρήτης, εδώ και 4 χρόνια. Συνερ-
γάσιµη, υπάκουη, έµπειρη. ∆εν ξέ-
ρει την αλεπού. Τιµή: 1.500€. Τηλ.: 

Σύµφωνα µε το νέο νόµο 4039/2012, «Για τα δεσποζόµενα και 
τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς», κάθε αγγελία πώλησης, παραχώρησης 
ή υιοθεσίας πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθµό ηλεκτρονικής 
σήµανσης (τσιπ) του ζώου. Επίσης, απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες 
ζώων συντροφιάς κάτω των οκτώ (8) εβδοµάδων.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούνται οι αναγνώστες µας να 
µας αποστείλουν άµεσα τον αριθµό ηλεκτρονικής ταυτότητας του 
σκύλου  που αναφέρεται στις αγγελίες τους. 

Nέο νοµικό πλαίσιο για 
τις αγγελίες ζώων συντροφιάς
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6948300757.

Μπλε της Γασκόνης, 3 μηνών, από 
πολύ καλούς γονείς στο κυνήγι του 
λαγού. Εμβολιασμένα, αποπαρασι-
τωμένα. Τιμή: 200€. Δυνατότητα 
αποστολής. Τηλ.: 6951743239.

Πωλείται θηλυκό Αριέγης ξεκινη-
μένο στο λαγό, 15 μηνών, με δοκι-
μή. Τηλ.: 6945488741, Κόνιτσα.

Πωλούνται κουτάβια Γιούρα 
Γκέκα 13 μηνών, από άριστους 
γονείς, εμβολιασμένα, έτοιμα για 
ξεκίνημα. Τιμή: 250€ έκαστο. Τηλ.: 
6932274264.

Σκληρότριχα Σεγκούτσιο 2 μη-
νών, από πολύ καλούς γονείς, 
ντοριάρικα σκυλιά με πολλή κα-
ταδίωξη. Τιμή: 200€. Δυνατότητα 
αποστολής. Τηλ.: 6971919484.

Λαγόσκυλο θηλυκό υγιέστατο, 
3,5 χρόνων, κανελί, Γκέκας, καλή 
στο κυνήγι του λαγού, πηγαίνει 
λίγο αλεπού. Τιμή: 700€, λόγω 
έλλειψης χώρου και χρόνου. Τηλ.: 
6973881168, Αττική.

Γκριφόν αρσενικά 4 ετών, πάρα 
πολύ καλό στα γουρούνια με πολ-
λή στάμπα και φωνές στον ντο-
ρό. Τιμή: 1.300€, με δοκιμή. Τηλ.: 
6980731158.

Σκληρότριχος Ιχνηλάτης Ιστρι-
ας κουτάβια καθαρόαιμα με χαρ-
τιά ΚΟΕ, ιδανικά για λαγό, γουρού-
νι. Από άριστους γονείς στο κυνήγι, 
πωλούνται. Τηλ.: 6944323872.

Πωλείται Γκέκας - Σεγκούτσιο θη-
λυκό χρονιάρικο ξεκινημένο, μόνο 
λαγό, ντοριάρα, υπάκουη. Τιμή: 
500€. Τηλ.: 6974148900.

Πωλούνται κουτάβια Γιακ Τε-
ριέ, 3 μηνών, εμβολιασμένα. 
Τηλ. 6973986907, κ. Γιάννης, 
Καβάλα. 

Πωλούνται: 1) Ξεκινημένα κου-
τάβια για λαγό και γουρούνια με 
δοκιμή στο βουνό. 2) Ενα λαγό-
σκυλο έτοιμο ξεκινημένο 3) Ενα 
γουρουνόσκυλο ξεκινημένο που 
κρατάει στάμπα αν δεν σηκωθούν 
τα γουρούνια. Τηλ.: 6981503310, 
Αποστόλης, Αγρίνιο. 

Γκέκας - Μπιγκλ αρσενικός, 6 
χρόνων, κοντινός, υπάκουος. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τιμή: 1.200€. 
Τηλ.: 6974148900.

Πωλείται γουρουνόσκυλο από 
Βουλγαρία, μαθημένο πολύ καλά 
στον αγριόχοιρο και Κούρτσχααρ 
κουτάβια. Τηλ.: 6977381735. 

ΣΠΑΝΙΕΛ
Κόκερ Forkei, κουτάβια, γονείς 
κυνηγοί με ένταση στην έρευνα, 
άριστο απόρτ, δίχρωμα, εμβολι-
ασμένα, με προετοιμασία ανο-
χής κρότου. Τιμή: 250€. Τηλ.: 
6986731071, 2296032119.

Πωλούνται κουτάβια Κόκερ Σπά-
νιελ από κυνηγετικούς γονείς. Βλέ-
πετε και τους δύο γονείς. Τηλ.: 
6978140075.

Πωλείται Επανιέλ Μπρετόν 7 μη-
νών θηλυκό, καθαρόαιμο, λευκό - 
πορτοκαλί, ξεκινημένο, καλός χα-
ρακτήρας και πολύ υπάκουο. Τιμή: 
300€. Τηλ.: 6937381919.

Πωλούνται κουτάβια Σπάνιελ 
Μπρετόν καθαρόαιμα. Με γονείς 

Πεντιγκρί. Τιμή: 1.500€. Δεν δηλώ-
θηκε η γέννα. Τηλ.: 6977610493, 
κ. Δημήτρης, Καλαμάτα. 

Πωλούνται Επανιέλ Μπρετόν 
κουτάβια, γραμμένα στον ΚΟΕ, 
από τις καλύτερες γραμμές αίμα-
τος. Τηλ.: 6947829832.

Πωλούνται κουτάβια Κόκερ από 
γονέα κυνηγό, πολύ καλό στο να 
βρίσκει άγρια θηράματα. Τιμή: 
150€. Τηλ.: 69734062434, Γιώρ-
γος, Πάτρα.

Πωλούνται Σέτερ ξεκινημένα 
και κουτάβια. Τα κουτάβια είναι 
από τον Ilios και την Arpa, κόρη 
του πρωταθλητή Ελλάδος Ιό-
λαο και μέλος της Εθνικής Ομά-
δας σε μπεκάτσα το 2007. Τηλ.: 
6973010915.

Κουτάβι Σέτερ 13 μηνών άριστα 
ξεκινημένο, μπεκάτσα, φέρμα, πυ-
κνό, απόρτ, μορφολογία, τέλεια 
αίματα (Fauna Radentis Negus - 
Cian Del Dianella). Βλέπετε φωτό 
- βίντεο. Τηλ.: 6996620944.

Πωλείται Σέτερ αρσενικό 19 μη-



58 EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ  Κυνήγι

AΓΓΕΛΙΕΣ

νών, ιδανικό για πέρδικα, πολύ δυ-
νατό σκυλί µε ποιότητα, τρικολόρ 
µε γενεαλογία Cowboy και Ne-
gus. Πατάει βουνό πολύ καλά. 
Με δοκιµή. Τηλ.: 6973010915, κ. 
Βασίλης. 

Ζητώ Επανιέλ Μπρετόν κουτάβι 
θηλυκό, λευκό – πορτοκαλί, προς 
αγορά. Τηλ.: 2108952477.

Πωλούνται: 1) Επανιέλ Μπρε-
τόν αρσενικό, 3 ετών, άριστο σε 
ορτύκι, µπεκάτσα, πέρδικα, λευκό 
- πορτοκαλί. 2) Αγγλικό Σέτερ θη-
λυκό, 4 ετών, άριστο σε πέρδικα, 
µπεκάτσα, ορτύκι, λευκό -πορτο-
καλί. 3) Πόιντερ 3 ετών, λευκό - 
πορτοκαλί, εξαιρετική σε ορτύκι, 
µπεκάτσα, πέρδικα, δεν έχει κυνη-
γήσει. Τηλ.: 6976672476, Μάνος 
Καραντώνης. 

Πωλείται Επανιέλ Μπρετόν κου-
τάβι θηλυκό λευκό - πορτοκαλί, 9 
µηνών, χαρτιά ΚΟΕ. Τιµή: 250€. 
Τηλ.: 6939495596.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ
Κούρτσχααρ πωλούνται κουτά-
βια υψηλής γενεαλογίας, πρόγονοι 
παγκόσµιοι πρωταθλητές, αίµατα 
Haille Aux Loup, Porte De Becray, 
άριστα κυνηγετικά, full Pedigree 
και εγγεγραµµένα στον ΚΟΕ. Τηλ.: 
6947825622.

Κούρτσχααρ 4 ετών πρωταθλη-
τής Σερβίας νεαρών σκύλων, Κύ-
πελλο Χαλκιδικής στο πρακτικό 
κυνήγι, άριστο στο κυνήγι µπε-
κάτσας, πέρδικας, ορτυκιού και 
λαγού. Κύπελλο µορφολογίας, 
φέρµα, έρευνα στο πυκνό, FCI 
χαρτιά, σε κυνηγό γνώστη. Με 
δοκιµή. 89100900002729. Τηλ.: 
6937249200.

Επιβήτορας Κούρτσχααρ 
µε full pedigree και εξαιρετι-
κά αίµατα, πρωταθλητής Σερ-
βίας 2008, καλύτερος φυλής 
2011 σε διεθνή έκθεση, πλήθος 
CAC,CACIB,CACT, άριστος κυνη-
γός και εξαιρετικός χαρακτήρας. 
Τσιπ: 891009000002729. Τηλ.: 
6937251518, Θεσσαλονίκη.

Κούρτσχααρ: 1) Προαναγγελία 
γέννας, µε πατέρα Don Eyosmos 
(πρωταθλητής) και µητέρα Nora 
του Τριαντάφυλλου µε διακρίσεις 
και κυνηγός. Εξαίρετη µορφολο-
γία. 2) Πωλούνται κουτάβια 6 µη-
νών. Τηλ.: 6944939136.

Πωλείται σκύλος Κούρτσχααρ αρ-
σενικός 6 ετών. Γιος του Τζιν Πυ-
λαία µε pedigree και αριθµό τσιπ 
982009105414839. Αριστος σε 
όλα τα κυνήγια. Τιµή: 300€. Τηλ.: 
2104949724, 6937119454.

Η Φάρµα Βεργίνα ανακοινώνει 
πολλά υποσχόµενη γέννα Κούρ-
τσχααρ από προγόνους και γο-
νείς βραβευµένους και µε πολλά 
κυνήγια σε Ελλάδα και εξωτερι-
κό. Τηλ.: 6932965613, κ. Καλφό-
πουλος, www.kurzhaarverginas.
blogspot.com.

Πωλείται ή ανταλλάσσεται 
Ντράτχααρ 8 µηνών µε κουτάβι 
αρσενικό λαγόσκυλο, κατά προτί-
µηση Μπιγκλ. Τηλ.: 6979738956.

Κούρτσχααρ κουτάβι 4 µηνών 
από τον Αρη (γιος του πολυβρα-
βευµένου στη µορφολογία Don 
Eyosmos) και της Diana, από τη 
γενεαλογία Polirone και Lakope-
tra Beta. Αριστοι σε κυνήγι, φέρ-
µα, υπακοή, απόρτ, πάθος. Πωλεί-
ται εµβολιασµένο και µε χαρτιά 
ΚΟΕ. Τηλ.: 6946790842, κ. Κώ-
στας, Κρήτη.

Ντράτχααρ κουτάβια από γονείς 
Γερµανούς, από κορυφαία κυνη-
γετικά αίµατα µε άριστο χαρακτή-
ρα, πωλούνται από κυνηγό. Τηλ.: 
6938388554.

Κούρτσχααρ 4 ετών από Γερµα-
νία, πωλείται. Αριστο στο κυνήγι, 
σε µπεκάτσα, πέρδικα, ορτύκι. Κύ-
πελλο σε αγώνες πρακτικού κυ-
νηγίου και µορφολογίας. Φέρµα, 
έρευνα στο πυκνό. FCI χαρτιά. Σε 
κυνηγό, µε δοκιµή. Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6940556660.

ΠΟΪΝΤΕΡ
Πωλούνται: 1) Πόιντερ θηλυκό 3 
ετών άσπρο - µαύρο, µαυροκέφα-
λο, full Pedigree: Dario, Clastidium 
Milton, Ippocrate Del Vento. Αρι-
στη κυνηγετικά και µορφολογικά. 
Ξεκινηµένη σε ορτύκι, µπεκάτσα, 
πέρδικα. Με δοκιµή. 2) Πόιντερ 
κουτάβι αρσενικό 4 µηνών, ολό-
µαυρο. Τηλ.: 6978776196, Γιώρ-
γος, Γιαννιτσά. 

Χαρίζεται Πόιντερ αρσενικό 18 
µηνών από κυνηγετικούς γονείς. 
Ασπρο - πορτοκαλί µε καλό χα-
ρακτήρα. Αριθµός τσιπαρίσµα-
τος: 945000123781135. Τηλ.: 
6986603475.

Πωλούνται κουτάβια κυνη-
γόσκυλα, Πόιντερ και Κούρ-
τσχααρ. Τιµή-σοκ: 70€ έκαστο. 
Τηλ.: 6974840774, Γιώργος, 
Θεσσαλονίκη. 

Πωλείται Πόιντερ αρσενικό 5 
ετών, άριστο στην µπεκάτσα και 
στο ορτύκι, πολύ υπάκουο. Τιµή: 
300€. Πωλείται λόγω παύσης κυ-
νηγίου. Τηλ.: 6944477901.

Πωλούνται Πόιντερ θηλυκά 
λευκό - πορτοκαλί, πολύ καλά 
στο κυνήγι. Τιµή: 400€. Πωλού-
νται λόγω έλλειψης χώρου. Τηλ.: 
6948261962.

Πόιντερ κουτάβια από αίµατα 
Postschwaige, Clastidium, Del-
la Marciola, Del Vento, Del Bocia, 
Della Noce, Palaziensis, Del Bion-
do. Εγγεγραµµένα στον ΚΟΕ, εµ-
βολιασµένα και αποπαρασιτωµένα. 
Βλέπετε γονείς. Πωλούνται από 
κυνηγό. Τηλ.: 6974799223.

Πόιντερ αρσενικό λευκό - πορ-
τοκαλί, 10 µηνών, µε αριθµό τσιπ 
941000012496199, µε δοκιµή σε 
κάµπο - βουνό, έξοδοι σε ορτύκι - 
µπεκάτσα. Τηλ.: 6992484620.

Πωλούνται Πόιντερ κουτάβια, 
επίλεκτη γέννα ασπρόµαυρα - 
µαυροκέφαλα και ολόµαυρα, από 
γραµµές αίµατος Dario, Dias, Clas-
tidium Milton, Ippocrate Del Ven-
to. Τιµή: 300€. Τηλ.: 6978776196, 
Γιώργος, Γιαννιτσά.

Πωλείται Πόιντερ 19 µηνών, 
άσπρο - πορτοκαλί µε χαρτιά ΚΟΕ, 
γιος πρωταθλητή Ελλάδος, άρι-
στος σε ορτύκι και µπεκάτσα, µε 
δοκιµή παντού. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ.: 6973406104, Χρήστος.

Πόιντερ, αρσενικό 2 ετών, 
άσπρο-πορτοκαλί, γενεαλογίας 
Palaziensis µε καθηµερινές εξό-
δους σε ορτύκι, πεδινή πέρδικα και 
µπεκάτσα, πωλείται. Αρ. ηλεκτρονι-
κής σήµανσης 982009100736800. 
Τηλ.: 6945550561, Φλώρινα. 

Πόιντερ αρσενικό 15 µηνών, 
ανταλλάσσεται µε Ιχνηλάτη. Τηλ.: 
6978454001, Αθήνα.

Πωλούνται: 1) Θηλυκό Πόιντερ 
2,5 ετών εγγονή του Dario Ven 
Der Postschwaige, σταθερή φέρ-
µα, απόρτ, συναίνεση, ελεγχόµε-
νη στην έρευνα, υπάκουο. Τιµή: 
1.250€. 2) Αρσενικό, ασπρόµαυ-

ρο Πόιντερ, 7 µηνών, απόγονος 
Dario Von Der Postschwaige. Τιµή: 
350€. Τηλ.: 6972724829. 

Πόιντερ 14 µηνών, αρσενικό, µι-
κρόσωµο, φέρµα, απόρτ, συναίνε-
ση σε ορτύκι, µπεκάτσα, λαγό. Τιµή: 
1.100€. Τηλ.: 6974148900.

ΣΕΤΕΡ
Πωλούνται 2 Σέτερ τρίχρωµα 
θηλυκά και 3 κουτάβια καθαρό-
αιµα. ∆εκτή κάθε δοκιµή. Τηλ.: 
6947231313. 

Πωλούνται Αγγλικά Σέτερ κου-
τάβια και µεγάλα, µε χαρτιά ΚΟΕ. 
Τηλ.: 6979272082.

Πωλούνται κουτάβια Σέτερ, αρ-
σενικό και θηλυκό 6 µηνών, άσπρο 
- πορτοκαλί, ελαφρώς ξεκινηµένα 
από καλές γραµµές, αίµατα από 
κυνηγό. Τιµή: 250€ έκαστο. Τηλ.: 
6972775699, Αθήνα.

Σέτερ αρσενικό 6 µηνών, άριστο 
µορφολογικά, µαθηµένο µε σφυ-
ρίχτρα και ελαφρώς ξεκινηµένο, 
µε χαρτιά. Πωλείται λόγω προσω-
πικού προβλήµατος. Τιµή: 500€. 
Τηλ.: 6975858427.

Κουτάβι Σέτερ 13 µηνών, άριστα 
ξεκινηµένο σε µπεκάτσα, φέρµα, 
πυκνό, απόρτ, µορφολογία, τέλεια 
αίµατα (Fauna Radentis Negus - 
Cian Del Dianella). Βλέπετε φωτό 
- βίντεο. Τηλ.: 6996620944.

Πωλείται Σέτερ 7 µηνών θηλυκό, 
γραµµές Francini, ελαφρώς ξεκι-
νηµένο. Φερµάρει σταθερά, απορ-
τάρει και δεν φοβάται την τουφε-
κιά. Τηλ.: 6973301808.

Αγγλικά Σέτερ κουτάβια πω-
λούνται από 2 πολύ καλά µπε-
κατσόσκυλα. Τιµή συναδελφική. 
Τηλ.: 6977076792 (απογευµατι-
νές ώρες), Αθήνα.

Σέτερ τρικολόρε αρσενι-
κό χρονιάρικο, ξεκινηµένο σε 
λαγό - ορτύκι. Τιµή: 800€. Τηλ.: 
6974148900, Πελοπόννησος. 

Πωλούνται Ιρλανδέζικα Σέτερ 
γεννηµένα 15/2/2012 από κυνηγό. 
Τιµή: 150€ το αρσενικό και 250€ 
το θηλυκό. Τηλ.: 6936833330, 
αποστολή µέχρι Αθήνα.

Πωλούνται: 1) Σέτερ 5 ετών αίµα-
τα µε µικροτσίπ (Aristos Apollonion 
- Fiai Francini’s Tyler), άριστο σε 

∆είτε σκηνές
από τις ταινίες στο

www.kinigivideo.gr

Νέες κυνηγετικές ταινίες 2012
Ε λ λ η ν ι κ ή ς  π α ρ α γ ω γ ή ς
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πέρδικα, µπεκάτσα, ορτύκι, µορ-
φολογία FCI, χαρτιά µε δοκιµή σε 
σοβαρά ενδιαφερόµενους κυνη-
γούς. Τιµή: 1.200€. 2) Κουτάβι 
Σέτερ, 13 µηνών, άριστα ξεκινη-
µένο σε µπεκάτσα, φέρµα, πυκνό, 
απόρτ, µορφολογία τέλεια αίµα-
τα (Fauna Radendis Negus - Cian 
Del Dianella). Τηλ.: 6996620944, 
Ν. Ιωαννίνων. 

∆ιατίθενται κουτάβια Σέτερ αρ-
σενικά, 8 µηνών, από Besinos 
Panthos και µάνα άριστη στο κυ-
νήγι (Radentis Espana - Tito - As-
pis). Τηλ.: 6978007617.

Πωλούνται: 1) Σέτερ αρσενικό 
ασπρόµαυρο 3,5 ετών µε χαρτιά 
ΚΟΕ, άριστο στα ορτύκια και στην 
µπεκάτσα, µε δοκιµή παντού. 2) 
Σέτερ αρσενικό ασπρόµαυρο 2 
ετών µε χαρτιά ΚΟΕ, άριστο στα 
ορτύκια και στην µπεκάτσα, δο-
κιµή παντού. 3) Σέτερ αρσενικό 
ασπρόµαυρο 10 µηνών, µε χαρ-
τιά ΚΟΕ, µε εξόδους σε ορτύκι 
και µπεκάτσα. Τιµή: 300€. Τηλ.: 
6973406104, Χρήστος. 

Πωλούνται: 1) Κουτάβι Σέτερ 13 
µηνών, άριστα ξεκινηµένο σε µπε-
κάτσα, φέρµα, πυκνό, απόρτ, µορ-
φολογία, τέλεια αίµατα (Fauna Ra-
dendis Negus - Cian Del Dianella). 
2) Σέτερ 3,5 ετών Basanna - Ra-
dentis Negus, άριστο σε πέρδικα, 
µπεκάτσα, ορτύκι, µορφολογία, FCI 
χαρτιά. Με δοκιµή σε σοβαρά εν-
διαφερόµενους κυνηγούς. Τηλ.: 
6996620944, Ν. Ιωαννίνων. 

Αγγλικό Σέτερ, πωλούνται 
2 κουτάβια. Τιµή: 250€. Τηλ.: 
6982415163.

Πωλείται µε δοκιµή αγγλικό Σέ-
τερ αρσενικό, 3 χρόνων, κυνηγη-
µένο σε πέρδικα-µπεκάτσα. Πα-
τέρας Olaf di Bojioglou, µητέρα 
αίµατα Francini’ s (Πολύ Καλή 
Derby 2007, 2x εξαίρετη σε πρα-
κτικό κυνήγι). Φιλική τιµή. Τηλ.: 
6947776924.

Αγγλικό Σέτερ 10 µηνών µε ανοι-
χτή έρευνα, γιος του Μετ, µε λίγες 
εξόδους. Τιµή: 400€. ∆υνατότητα 
αποστολής. Τηλ.: 6971919484.

Σέτερ κουτάβια Francini’s, Arno, 
Jeff, Italia, Luca, Di Tore Massino, 
Pico Di Crocedomini. Τιµή: 250€. 
Τηλ.: 6974986311.

Πωλείται Αγγλικό Σέτερ, 2,5 

ετών, θηλυκό, κυνηγάει ορτύκι, 
µπεκάτσα, φέρµα, απόρτ - συναί-
νεση. Τιµή: 700€ µε δοκιµή. Τηλ.: 
6937158010.

Πωλούνται κουταβάκια από µάνα 
Σέτερ Λάβερακ και πατέρα Επανιέλ 
Μπρετόν. Τηλ.: 6977541471.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ

Εκπαίδευση σκύλων φέρµας σε 
πραγµατικό κυνήγι µε άγριο θή-
ραµα. Πεδινή και ορεινή πέρδικα. 
Τηλ.: 6982415163.

Εκπαιδευτήρια Ιχνηλατών σε 
ιδιωτικό, φυσικό περιβάλλον για 
λαγόσκυλα και γουρουνόσκυλα. 
Τηλ. 6981503310, Αποστόλης, 
Αγρίνιο. 

Αναλαµβάνω την εκπαίδευση λα-
γόσκυλων και τη βελτίωση ξεκι-
νηµένων σε άγριο µόνο θήραµα. 
Τηλ.: 6973963870.

Αναλαµβάνω την εκπαίδευση λα-
γόσκυλων αποκλειστικά σε άγριο 
θήραµα, στο Γράµµο ∆.∆. Πληκα-
τίου - Κόνιτσας - Ιωαννίνων. Αξιο-
λόγηση καταλληλότητας ή µη του 
σκύλου. Τηλ.: 6946206863, Γεώρ-
γιος Μπακατσούλας.

Εκπαίδευση σκύλων φέρµας απο-
κλειστικά σε άγριο θήραµα. Μάρ-
τιος - Απρίλιος - Μάιος, ορεινή 
πέρδικα και από 1ης Μαΐου ορτύ-
κι. Περιορισµένος αριθµός σκύλων. 
∆ιαπίστωση καταλληλότητας ή όχι 
του σκύλου. Τιµή: 300€ µηνιαίως. 
Τηλ.: 6931504822, Λαµία.

Εκπαίδευση κυνηγετικών σκύ-
λων για αγώνες και πρακτικό 
κυνήγι, αποκλειστικά σε άγριο 

θήραµα, καµπίσια πέρδικα, µπε-
κάτσα. Σταθεροποίηση φέρµας 
και απόρτ. Τηλ.: 6948148497, 
κ. Γιάννης.

Εκπαίδευση σκύλων φέρ-
µας σε άγριο θήραµα. Τηλ.: 
6945405857, κ. Αντώνης, 
Αµφισσα.

Αναλαµβάνω την εκπαίδευση 
σκύλων φέρµας, αποκλειστικά σε 
άγριο θήραµα. Πρωί - απόγευ-
µα, σε ορτύκι, πέρδικα, µπεκάτσα. 
Επίσης, πωλούνται κουτάβια Αγ-
γλικά Σέτερ µε γραµµές αίµατος 
Della Bassana, Marciola Trappo-
la, Dianella. Τηλ.: 6944234845, 
κ. Γιώργος Καλανταρίδης, Προ-
σοτσάνη ∆ράµας.

Η Φάρµα «Βεργίνα» ανα-
λαµβάνει σκύλους φέρµας και 
λαγόσκυλα για εκπαίδευση στον 
ιδιωτικό χώρο µας 120 στρ. µε 
χαµηλό κόστος, γραπτή ιδιωτι-
κή συµφωνία και εγγύηση. Τηλ.: 
6932965613, κ. Καλφόπου-
λος, www.kurzhaarverginas.
blogspot.com.

Alfa εκπαίδευση κυνηγόσκυ-
λων σε υπακοή, απόρτ, έρευ-
να σε άγριο θήραµα. Επίσης 
πωλούνται Πόιντερ εκπαιδευ-
µένα 2,5 ετών θηλυκό και 3 
ετών αρσενικό µε δοκιµή. Τηλ.: 
6995595993.

Αναλαµβάνω την εκπαίδευση 
σκύλων σε φέρµα, απόρτ και σε 
τέλεια υπακοή. Κυνήγι σε άγριο 
θήραµα, ορτύκι, µπεκάτσα, πε-
ριορισµένος αριθµός. Τηλ.: 
2634023030, 6979756348, 
Ρήγας Γεώργιος.

ΟΠΛΑ
Beretta Super Poze No 12, µο-
ντέλο 558Ε από λαγοκυνηγό, 
ελάχιστα τουφεκισµένη. Τιµή ευ-
καιρίας: 500€. Τηλ.: 2294024929, 
6945548204.

Πωλείται αεροβόλο Hatsan 125, 
µαύρο συνθετικό, 4,5 mm 380 m/
sec, µε αυτόµατη ασφάλεια, µε-
ταλλική ρυθµιζόµενη σκανδάλη 
Quattro, SAS shock absorber 
system, σκόπευτρα οπτικής ίνας 
Truglo, κοντάκι µε πέλµα Triopad 
για απόσβεση κραδασµών, βάση 

Μάνος Καραντώνης 
Εκπαίδευση κυνηγετικών σκύ-
λων και πανσιόν µε 2 εξόδους 
σε θήραµα κάθε εβδοµάδα, 
στην ιδιόκτητη περιφραγµέ-
νη έκταση 3.000 στρεµµάτων. 
Οι κυνηγοί µπορούν κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας να 
εκπαιδεύσουν τους σκύλους 
φέρµας και δίωξης (Ιχνη-
λάτες) στην περίφραξη όλη 
την περίοδο που δεν υπάρ-
χει κυνήγι, σε ορτύκι, µπεκά-
τσα, φασιανό και λαγό (για 
τους λαγοκυνηγούς µηδα-
µινή περίπτωση συνάντησης 
των Iχνηλατών µε αλεπού). 
Τηλ.: 6976672476.

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥΣ
...µε άποψη και πάθος!

• Επικαιρότητα
• Θηράµατα
• Εξοπλισµός
• Κυνοφιλία
• Οικολογία

+DVD

• Επικαιρότητα
• Θηράµατα
• Εξοπλισµός
• Κυνοφιλία
• Οικολογία
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AΓΓΕΛΙΕΣ

για διόπτρα. Τιµή: 120€. Τηλ.: 
6998001468.

Πωλούνται: 1) Browning Auto5, 
cal 16-70, ατσάλινη Βελγίου 
Sweet Sixteen κάννη, µε ρίγα 71 
cm, full, άριστη κατάσταση. Τιµή: 
1.500€. 2) Bernandelli Roma 5 
Ιταλίας, κάννες 71 cm, 1-3, λευ-
κή βάση, χειροποίητο σκάλισµα, 
αγγλέ κοντάκι. Τιµή: 1.400€. Τηλ.: 
210 2614482 (µετά τις 18:00).  

Πωλούνται: 1) Καραµπίνα 
Franhi Inertia Raptor σε πολύ 
καλή κατάσταση, κάννη 66 εκ. 
µε εσωτερικά τσοκ στη βαλίτσα 
της. Τιµή: 600€. 2) καραµπίνα 
Beretta Vitoria συνθετική κάννη 
66 εκ. µε εσωτερικά τσοκ. Εχει ρί-
ξει 4 κουτιά φυσίγγια. Τιµή: 500€. 
Τηλ: 6944639542, κ. ∆ιονύσης, 
Ζάκυνθος. 

Πωλείται πλαγιόκαννο Zabala, 
mod.326 PE, µε ολόκληρες φω-
τιές τύπου Holland - Holland, αυ-
τόµατοι εξολκείς, κάννες 70 cm, 
τσοκ 1-3 σε άριστη κατάσταση. 

Τηλ.: 6979972868.

Πωλούνται: 1) Beretta Mod. 
SO4, 12/70, µηχανισµοί Holland 
& Holland, 70 εκ. κάννες, «Boe-
hler Antinit» αυλοί 18,4, συσφίγ-
ξεις 4&2*. Μονή σκανδάλη µε 
επιλογέα, µε κοντάκι πιστολέ από 
lux ρίζα καρυδιάς. 2) Πωλείται 
Merkel 40Ε, 12/70, µονή σκανδά-
λη µε επιλογέα, 70 εκ. κάννες, συ-
σφίγξεις 3*&1* και εργοστασιακοί 
αυλοί 18,7 χιλιοστά. Κοντάκι µε πι-
στολολαβή, χωρίς µάγουλο. Κατά-
σταση άψογη. 3) Σετ 5 τσοκ έσω 
- έξω Beretta Optima (5-4-3-2-1 
άστρα). Τιµή: 150€. 4) Ενα έσω - 
έξω Briley Optima, διασπορέας. 
Τιµή: 70€. Κάνουν για Beretta και 
Benelli Crio. Τηλ.: 2821086279, 
6947202654.

Benelli comfort 61 εκ., µε 2 
πέλµατα κοντακιού µακρύ - κο-
ντό για αλλαγή µήκους, 5 τσοκ. 
Σε άριστη κατάσταση µε βαλίτσα, 
θήκη, αορτήρα. Τιµή: 900€. Τηλ.: 
6977791333.

Benelli special 80 καραµπίνα, 
σχεδόν ατουφέκιστη, 71 εκ. 2* πω-
λείται 700€. Τηλ.: 6980745644, 
6974062110, Λήµνος.

Πωλούνται: 1) Καραµπί-
να Browning auto 5 Βελγί-
ου ατουφέκιστη, καινούργια, 
κάννη 75 cm χωρίς ρίγα, full 
choke. Τιµή: 2.300€. 2) Καρα-
µπίνα Remington 1.100, άρι-
στη κατάσταση, κάννη 75 cm full 
choke magnum. Τιµή: 400€. Τηλ.: 
6970433566.

Από ιδιωτική συλλογή πω-
λούνται τα παρακάτω κυνηγε-
τικά όπλα: 1) ∆ίκαννο αλλη-
λεπίθετο «Lanber» Ισπανίας, 
cal12, mod2085. 2) Επαναλη-
πτικό (Pump Action) «Fabarm» 
Ιταλίας, cal12, magnum special 
mod. S.D.A.S.S. (Police - Speed 
Pump) µε ξύλινα µέρη. 3) Αυτο-
γεµές «Browning» mod Auto5, 
cal12, magnum Βελγίου και 120 
φυσίγγια magnum «Fiocchi» Ιτα-
λίας. 4) ∆ίκαννο πλαγιόκαννο 
«Bolognini - Gardone» Ιταλίας, 

cal12, µε κάννες «Paradox». 5) 
∆ίκαννο πλαγιόκαννο «Green-
er» Αγγλίας, cal12. 6) ∆ίκαννο 
αλληλεπίθετο «Franchi» Ιταλίας, 
cal12, mod «Master Skeet». Τηλ.: 
6943545013, Αθήνα. 

Πωλείται πλαγιόκαννο Mercury 
Light, 70 εκ. κάννες, 76άρες θα-
λάµες, τσοκ 3-1, απλοί εξολ-
κείς, πιστολέ κοντάκι καινούργιο 
στο κουτί του, από κληρονοµιά. 
Τιµή: 400€. Τηλ.: 6970144973, κ. 
Μάνθος. 

Πωλούνται 2 τσοκ BrileyX2, ντε-
µί mod, extended χωρίς porting 
(τρύπες), µαύρα, σχεδόν αχρησιµο-
ποίητα. Τιµή: 55€ έκαστο από 85+ 
που κοστίζει έκαστο καινούργιο. 
Τηλ.: 6944680407, ∆ηµήτρης. 

Καραµπίνα Beretta A304 σε 
άριστη κατάσταση, κάννη 71 
εκ., 5 τσοκ. Τιµή: 650€. Τηλ.: 
6977071384.

Darne R-13 12/70, τσοκ 1/4-
3/4, σε άριστη κατάσταση κατα-

Χάθηκαν - βρέθηκαν
Χάθηκε στη γύρω 
περιοχή του Χολο-
µώντα Χαλκιδικής 
το εικονιζόµενο 
γουρουνόσκυλο, 
Γκέκας ηµίαιµο. 
∆ίδεται αµοιβή 
2.000€. Οποιος 
γνωρίζει κάτι ας 
επικοινωνήσει στο 
6942066775.

Χάθηκε Κούρ-
τσχααρ αρσενι-
κό µεγαλόσω-
µο, κοντά στα 
Σκούρτα (∆ερ-
βενοχώρια). Εχει 
δύο περιλαίµια µε 
κουδούνια, είναι 
τσιπαρισµένος, 
έχει τατουάζ και 
είναι πολύ φιλι-
κός. ∆ίνεται αµοι-
βή 1.000€. Τηλ.: 
6973886485, 
6974875606.

Εκλάπησαν τα 
εικονιζόµενα 2 
σκυλιά, 15 µη-
νών, από οικία 
στη Σωτηρίτσα 
Λάρισας. Οποιος 
γνωρίζει ή µά-
θει κάτι, παρα-
καλώ ας επι-
κοινωνήσει στο 
6974647924.

Χάθηκε στη διαδροµή Παλαιοχώρι Χαλκιδικής 
προς Ραιδεστό Θεσσαλονίκης το εικονιζόµενο 
αρσενικό Πόιντερ. Οποιος γνωρίζει κάτι ας επι-
κοινωνήσει στο τηλέφωνο 6973874972. ∆ίδε-
ται αµοιβή σε όποιον το βρει.

Βρέθηκε την 1η Φεβρουαρίου 
2012 στην παραλία Μαραθώνος 
Σέτερ τρίχρωµο αρσενικό. Τηλ. 
επικοινωνίας 2294050543.

Εκλάπη από τον Βόρειο Εβρο το 
εικονιζόµενο κυνηγόσκυλο Γκρι-
φόν Μπλε Γασκόνης. Είναι 14 µη-
νών, ξεκινηµένο στο λαγό, καθα-
ρόαιµο µε ΚΟΕ, στο αφτί του έχει 
τατουάζ (αρ. ΚΟΕ). Οποιος γνω-
ρίζει κάτι, παρακαλώ, να επικοι-
νωνήσει. ∆ίνεται µεγάλη αµοι-
βή. Τηλ.: 6971659224.
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σκευής 1966. Τιµή: 2.500€. Τηλ.: 
6976970403

Ζητείται για αγορά κάννη και πά-
πια από Franchi 612 vs. Προτιµώ 
magnum. Τηλ.: 6972076273, κ. 
∆ηµήτρης. 

∆ΙΑΦΟΡΑ
Πωλούνται λαγοί για αναπαρα-
γωγή και εκπαιδευτικά. Μεγαλω-
µένοι µε φρέσκο τριφύλλι και βίκο 
σε άγρια κατάσταση και από άγρια 
αίµατα. Τηλ. 6946028134, περιο-
χή Αράχοβας-Βοιωτία.

Πωλείται Suzuki Jimny, 1999 
µοντέλο, 95.000 χιλιόµετρα, 
µπορντό χρώµα, full extra. Τηλ.: 
2441076310. 

Ο λαγοκυνηγός και ιδιοκτήτης 
του ξενοδοχείου «Αγριολούλουδο 
Γράµµου» 3* προσφέρει για τους 
Ελληνες κυνηγούς και κυνόφιλους 
τη διανυκτέρευση σε διαµέρισµα 
2 ατόµων, στην τιµή των 30€, µε 
πρωινό. Τηλ.: 6946206863, Γε-
ώργιος Μπακατσούλας.

Κότες, ντόπια ράτσα, µικρόσωµες 
µε όµορφα σπιρουνάτα κοκόρια, 
πολύ νόστιµο κρέας, που κλωσά-
νε 3-4 φορές το χρόνο, που δεν 
χρειάζονται απαραίτητα κοτέτσι 
και τάισµα επειδή µπορούν να τρέ-
φονται αποκλειστικά µόνες τους 
έξω και να κοιµούνται και πάνω 
στα δέντρα, ιδανικές για την αγρι-
οποίηση φασιανών και πέρδικας. 
Πωλούνται τα αβγά 3€, οι νεοσ-
σοί 10€ και τα ενήλικα 25€ το 
ένα. Πωλούνται επίσης αντίστοι-
χες χηνόπαπιες και φασιανοί στις 
ίδιες τιµές. Ολα τα παραπάνω 
είδη ανταλλάσσονται και µε πα-
ρόµοια οικόσιτα, κότες ράτσας ή 
άγρια πουλιά. Τηλ.: 6981685883, 
Κέρκυρα. 

Πωλούνται: 1) Αγρόκτηµα 24 
στρεµµάτων µε διώροφη οικία και 
500 ελαιόδεντρα στην Αλφιού-
σα Νοµού Ηλείας. Τιµή: 55.000€. 
2) Μονοκατοικία 184 τ.µ. στην 
Αλφιούσα Νοµού Ηλείας κοντά 
στον Πύργο. Τιµή: 45.000€. Τηλ.: 
6972441813.

Χάθηκαν - βρέθηκαν

TERRA CLIMA 
Μελέτες, εγκατάσταση, 
συντήρηση κλιµατιστικών 
µονάδων παντός τύπου. 
Αµεσο σέρβις. Υπεύθυνες 
λύσεις σε θέµατα 
ψύξης-θέρµανσης για 
εξοικονόµηση ενέργειας από 
εξειδικευµένους τεχνικούς. 
Πανελλαδική εξυπηρέτηση. 
Ειδικές τιµές σε κυνηγούς, κ. 
Χρήστος. Τηλ.: 2106034750, 
6987115902.

ΑΝΕΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 
ΣΚΑΦΩΝ 
«Ο Φάρος» στην 
Ανάβυσσο (Λάκα), φύλαξη 
όλη τη νύχτα. Παρέχονται 
όλες οι υπηρεσίες 
κατόπιν συµφωνίας, 
όπως σέρβις κ.λπ. Τιµές 
φιλικές. Τηλ. 6947156506, 
6947807842, κ. Ηλίας.

Φίλοι κυνηγοί, µην αµελείτε την «ταυτότητα» του αγαπηµένου σας σκύλου. Με κολάρο όπου να αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας, µε 
τσιπ ή και τατουάζ, αυξάνετε σηµαντικά τις πιθανότητες να ξαναβρείτε το χαµένο σας φίλο, αλλά και ταυτόχρονα αποτρέπετε την κλοπή του.

Χάθηκε Κούρ-
τσχααρ αρσενι-
κό µεγαλόσω-
µο, κοντά στα 
Σκούρτα (∆ερ-
βενοχώρια). Εχει 
δύο περιλαίµια µε 
κουδούνια, είναι 
τσιπαρισµένος, 
έχει τατουάζ και 
είναι πολύ φιλι-
κός. ∆ίνεται αµοι-
βή 1.000€. Τηλ.: 
6973886485, 
6974875606.

Εκλάπησαν τα 
εικονιζόµενα 2 
σκυλιά, 15 µη-
νών, από οικία 
στη Σωτηρίτσα 
Λάρισας. Οποιος 
γνωρίζει ή µά-
θει κάτι, παρα-
καλώ ας επι-
κοινωνήσει στο 
6974647924.

Εκλάπη λαγόσκυλο θηλυκό 5 µηνών, 
κοντόσωµο, καφέ - άσπρο, από µαντρί 
στο Αφράτι Ευβοίας στις αρχές Απριλί-
ου 2012. Το περιστατικό έχει δηλωθεί 
στην Αστυνοµία και παρακαλείται αυτός 
που το έκλεψε να το επιστρέψει, ειδάλ-
λως θα υποστεί τις συνέπειες του νό-
µου. Τηλ.: 6979017783.

Χάθηκαν το Σάββατο 10/3/2012 στα 
Αστυνοµικά Ηλιούπολης: 1) Πόιντερ θη-
λυκό 2 ετών, άσπρο µε µαύρο κεφάλι. 
Φοράει κόκκινο λουράκι. Είναι µικρο-
καµωµένη («µινιόν»), κάτω από το πρό-
τυπο της φυλής. Ψηλά, στο µπροστινό 
δεξί πόδι, έχει ουλή. 2) Σέτερ αρσενι-
κό 2 ετών σταχτί µε πιτσιλωτό κεφά-
λι. Φορούσε µαύρο λουρί µε κουδου-
νάκι. Τηλ.: 6945550322, 2107649884, 
κ. Γιάννης. 

1) Εκλάπη λαγόσκυλο Γκέκας αρσε-
νικός, στις 16/9/2011, από την Τριγλία 
Χαλκιδικής, µαύρο µε καφέ στο πρό-
σωπο. Φορούσε κουδούνι. 2) Γκέκας 
καφέ - άσπρο µε µαύρη πλάτη χάθηκε 
στο Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης. Φορού-
σε µπλε κολάρο και κουδούνι. Παρακα-
λώ επικοινωνήστε µε τον κ. Νίκο. Τηλ.: 
6932217522.

Χάθηκε στις 8 ∆εκεµβρίου, στην περι-
οχή του Αιγίου (Ανδράγουστα), κυνηγό-
σκυλο, 3 ετών, διασταύρωση Σεγκούτσι 
µε Γκέκα. Εχει µια λευκή βούλα στο στή-
θος και στο τελείωµα της ουράς. Οποιος 
γνωρίζει κάτι παρακαλείται να επικοι-
νωνήσει µε τον κ. Αλέξη Μουρά. Τηλ.: 
6974377589. 

Χάθηκε στην περιοχή Αργυροχώ-
ρι Φθιώτιδας στις 31/11/11 γουρου-
νόσκυλο (Γκέκας) κοντόσωµος µε λίγο 
άσπρο στο λαιµό, στα πόδια και την 
ουρά. Φορούσε διπλή χάνακα µε τσο-
κανάκι που έχει το τηλέφωνο επάνω. 
Τηλ.: 6979689874.

Χάθηκε στην περιοχή Γαρδίκι Σπερχει-
άδος Σέτερ θηλυκό, 3 χρόνων, τρικο-
λόρ, µε χαρακτηριστικές καφέ πιτσιλιές 
στη µούρη. Φέρει µπίπερ φωσφορού-
χο πορτοκαλί. Στο µπίπερ έχει τηλέ-
φωνο και ακούει στο όνοµα Ναυσικά. 
Παρακαλώ, αν γνωρίζετε κάτι, επικοι-
νωνήστε στο τηλ. 6937019730. Στις 
4/12/2011 εθεάθη από κυνηγό στο δρό-
µο πριν από το τούνελ του Τυµφρηστού.
Εάν µπορώ να βοηθήσω κάποιο συνά-
δελφο κυνηγό, έπειτα από έρευνα για το 
δικό µου σκυλί, βρήκα δύο λαγόσκυλα 
µε περιλαίµιο, µάλλον Ιούρα, στη δια-

σταύρωση πριν από το τούνελ. Τα σκυ-
λιά δεν µπόρεσα να τα πιάσω. 

Βρέθηκε µαυρόασπρο Σέτερ κυνηγετι-
κό, 2 1/2 ετών στη Μάνδρα Αττικής. Χα-
ρίζεται σε φιλόζωο ή σε κυνηγό. Τηλ.: 
6945130250.

Βρέθηκε θηλυκό Σέτερ στα Σκούρτα. 
Τηλ.: 6974315237.

Χάθηκε Σέτερ ασπρόµαυρο θηλυκό 
στις 24-12-2011 στην περιοχή Ροδοτό-
πι Ιωαννίνων. Φέρει ταυτότητα και δυο 
µπίπερ χρώµατος πορτοκαλί-κίτρινο. 
Τηλ.: 6972702850.

Βρέθηκε στις 30 ∆εκεµβρίου 2011, 
στην περιοχή του ∆ιονύσου, θηλυ-
κός Γκέκας. Οποιος γνωρίζει κάτι 
να επικοινωνήσει µε το τηλέφωνο: 
6948307786.

Στις 21-11-2011, στην περιοχή Λεβε-
ντοχώρι Κιλκίς, εκλάπη σκύλα, µαύρη, 
ηµίαιµη, ψηλόλιγνη, µε λίγο καφέ στην 
κάτω γνάθο και στα πόδια. Χαρακτηρι-
στικό της τα κρεµασµένα στήθη σαν να 
θήλαζε. Αµοιβή 600€ για σοβαρές πλη-
ροφορίες. Τηλ.: 6945666649. 

ΦΙΜΩΤΡΑ �ΝΤΑΛΛΗ� 
ελεύθερης αναπνοής. Ειδική 
κατασκευή, µελετηµένα και 
κατασκευασµένα από κυνη-
γό για ιχνηλασία και φέρµα. 
Επιτρέπουν στο σκύλο σας 
να κυνηγάει και να αναπνέει 
ελεύθερα. Ευρεσιτεχνία κατο-
χυρωµένη. Facebook: Φίµω-
τρα Νταλλή. Τιµή: 30€. Τηλ.: 
2107627333, 6976615616.



62 eλευθεροσ tυποσ  Κυνήγι

 Του Μυθοπλάστη, artosdia@gmail.com, http://artozinos.blogspot.com
Et in ArcAdiA Ego

Κ
άποτε έλεγαν οι πολιτικοί 
αναλυτές, σχολιαστές και 
λοιποί περί των πολιτικών 
εμπλεκόμενοι ότι η εγκυ-
μονούσα κάλπη ποτέ δεν 

ξέρεις τι θα βγάλει. Με την πά-
ροδο του χρόνου βέβαια και την 
εξέλιξη της τεχνολογίας, εύκολα 
μαθαίνει όποιος θέλει και ενδια-
φέρεται, αρκεί να ρίξει μια ματιά 
στις δημοσκοπήσεις, γνωστότερες 
και ως γκάλοπ. 

Είναι ακριβώς το ίδιο, σαν να θέ-
λει ο υποψήφιος γονιός να μάθει 
από πολύ ενωρίς τι παιδί θα τε-
κνοποιήσει η εγκυμονούσα σύζυ-
γος. Ετσι, λοιπόν, και στα περί της 
τρέχουσας πολιτικής δρώμενα, μα-
θαίνουμε από δημοσκοπήσεις ότι 
οι Οικολόγοι Πράσινοι, καίτοι δεν 
συνέπραξαν με κανένα παραπλήσιο 
κόμμα (το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή), μάλ-
λον δεν βλέπουν Βουλή ούτε αυτή 
τη φορά. 

Αυτό ως γεγονός -αν τελικά επα-
ληθευτούν οι δημοσκοπήσεις- πρέ-
πει να μας χαροποιεί ιδιαίτερα εμάς 
τους κυνηγούς. Διότι δεν ξεχνού-
με τον πόλεμο που υποστήκαμε το 
τελευταίο διάστημα από το ΥΠΕΚΑ 
επί των ημερών τής πάλαι ποτέ κυ-
ρίας Μπιρμπίλη, αφενός, και, αφε-
τέρου, από τους συνεργάτες της 
αλλά στη συνέχεια και από τους 
αντικαταστάτες αυτής. 

Οσα χάσαμε επί των ημερών της 
κυρίας Μπιρμπίλη και των συντρό-
φων της δεν τα χάσαμε τα τελευ-
ταία εκατό χρόνια - και, πράγμα-
τι, αυτό είναι μέγα κατόρθωμα από 
πλευράς Πολιτείας, που κατάφε-
ρε και συρρίκνωσε την αγαπημένη 
μας ενασχόληση και, φευ!, έπληξε 
μια κοινωνική ομάδα που πρόσφερε 
πάντοτε στο δημόσιο ταμείο. Ας μου 
δείξει κάποιος, όποιος θέλει, μια πε-
ρίπτωση σαν τη δική μας, που γεμί-
ζουμε το δημόσιο ταμείο όταν άλ-
λοι προσπαθούν να το αδειάσουν. 
Μήπως γι’ αυτό μας τιμωρούν; Μή-
πως αν γινόμασταν κι εμείς κρα-
τικοδίαιτοι μας σεβόντουσαν πε-
ρισσότερο;

Ανατριχιάζω και στη σκέψη εμείς 
να καταντήσουμε να τρώμε από το 
χρήμα του ελληνικού λαού, προς 
όφελος τάχα μου του τσαλαπετει-
νού ή δεν ξέρω ποιου άλλου συ-
μπαθούς μέλους της πανίδας μας. 
Οι οικολογικές οργανώσεις όμως 
δεν ντρέπονται καθόλου, δεν έχουν 
τέτοια μικρά ηθικά διλήμματα σαν 
κι εμάς τους «τρισάθλιους» κυνη-
γούς που δεν είμαστε μόνο χορτο-
φάγοι. «Εγκληματούμε» οι κυνηγοί, 
που φροντίζουμε για την ισορροπία 
της πανίδας στον τόπο μας αλλά 
δύο φορές είμαστε επικίνδυνοι για 
τις «πράσινες αυτές ομάδες» εφό-
σον δεν έχουμε καμία οικονομική 
ανάγκη το πολύπαθο Ταμείο. 

Ευχάριστα, λοιπόν, τα νέα των 
δημοσκοπήσεων γιατί φαντάζεστε 
να όριζαν τα του οίκου μας εκτός 
από εμάς και την Πολιτεία και οι 
ακτιβιστές της Greenpeace, ας πού-
με, ή οι επιστήμονες του παγκόσμι-
ου ταμείου της φύσης, της WWF 
δηλαδή; 

Εδώ κάπου πρέπει να επανεξετα-
στούν η στάση και η δράση των δι-
κών μας Οργανώσεων, πρωτίστως 
της ΚΣΕ, που οφείλει να επαναδια-
τυπώσει την πολιτική της και σε κα-
μία περίπτωση δεν πρέπει αυτή να 
βασίζεται σε παλιές αμαρτίες του 
παρελθόντος, τότε που τα περιμέ-
ναμε όλα από «τους φίλους πολιτι-

κούς». Οι εποχές αυτές ανεπιστρε-
πτί για τον τόπο μας πέρασαν και 
καλώς πέρασαν. 

Διεκδικούμε αυτά που μας ανα-
λογούν, μέσα από τους νόμους, τις 
μελέτες μας, το σεβασμό μας στην 
πολύπαθη φύση και τα διεκδικού-
με με σχέδιο, με χαραγμένη πολι-
τική που θα στέκεται μακριά από 
πολιτικά στεγανά. Είδαμε εξάλλου 
τους «φίλους μας» πόσο μας βοή-
θησαν σε δίκαια αιτήματά μας, φα-
νταστείτε να ζητούσαμε και παρά-
λογα πράγματα. Και καιρός είναι να 
αναθεωρήσουμε τη στάση μας, αν 
θέλουμε να συνεχίσουμε να κυνη-
γάμε ελεύθερα. 

Το ελεύθερο παραδοσιακό κυ-
νήγι είναι ο στόχος μας. Και μπο-
ρούμε να το ασφαλίσουμε. Εχουμε 
τις δυνατότητες, έχουμε τη θέληση, 
έχουμε κάνει πράξη μέρος των δια-
θέσεών μας (Θηροφυλακή), έχουμε 
προσφορά στις καλλιέργειες, προ-
σφέρουμε στην πυρόσβεση με ιδί-
ους πόρους - πέραν των άλλων, 
έχουμε συνείδηση και μεγάλη δι-
αρκή εθελοντική προοπτική.

Το πλαίσιο υπάρχει, αν χρειάζε-
ται μικροαλλαγές, ας τις κάνουμε, 
αλλά ας προχωρήσουμε όπως οι 
νέοι καιροί επιτάσσουν. Και ασφα-
λώς οι νέες εποχές θέλουν και φρέ-
σκα μυαλά, ξεκούραστα, που έχουν 
όρεξη, μεράκι και διάθεση για προ-
σφορά. Ας δώσουμε, λοιπόν, την ευ-
καιρία στη νέα γενιά να κάνει πράξη 
όσα δεν μπόρεσε ή δεν κατάφερε ή 
δεν πρόλαβε η προηγούμενη, που 
οφείλουμε καλώς να την ευχαρι-
στήσουμε, αφού μπορούμε να ανα-
γνωρίσουμε σ’ αυτήν την προσφορά 
της, έστω και μέσα από τα λάθη της. 
Λάθη δεν κάνουν οι νεκροί, και εν 
γένει όσοι στέκονται αδιάφοροι. 

Πέρα όμως από αυτά, οι κυνη-
γοί οφείλουμε να σταθούμε αρωγοί 
στους Συλλόγους μας, στις Ομο-
σπονδίες, στην ΚΣΕ, στα αρμό-
δια όργανα της Θηροφυλακής και 
όπου αλλού οι περιστάσεις το επι-
βάλλουν. Οι καιροί είναι δύσκολοι 
αλλά δεν μας πτοούν… ¶

Επιστροφή στη φύση
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