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Golden
Tο χρυσάφι της Σκωτίας.

Retriever

Πέρδικα 
   Σημείο Μηδέν

Τα Τσιχλοκότσυφα
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ΡΗΤΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Απαγορεύεται κατά το Ν. 2121/1993 και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει 
κυρωθεί με το Ν.100/ 1975) ως ισχύουν, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή-ο-
λική, μερική, περιληπτική- η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου 
του ενθέτου εντύπου με οιοδήποτε μέσο και τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, 
ηχογράφησης ή άλλο, άνευ προηγουμένης έγγραφης άδειας του εκδότη.

Συνάδελφοι,
 Η φετινή κυνηγετική χρονιά ανέδειξε προβλήματα και αδυναμίες που 
επηρέασαν και θα καθορίσουν τη μελλοντική πορεία του κυνηγίου.
     Κατά πρώτο θα αναφερθώ στο κυνήγι του αγριογούρουνου και στις 
θλιβερές συνέπειες της αφρόνου θήρας του. Δεν μπορούμε να μιλάμε 
απλά για κυνηγετικό «ατύχημα» και να το προσπερνάμε. Είναι αψυχο-
λόγητη ενέργεια η μη γνώση του που ντουφεκάς  χωρίς να διαισθά-
νεσαι  τι αποτελέσματα θα επιφέρεις και τι δράματα θα προκαλέσεις.
      Θα καλέσω τους συναδέλφους χρήστες των Μέσων Μαζικής Δι-
κτύωσης να αναλάβουν σταυροφορία στο θέμα της ενημέρωσης για 
την πρόληψη των ατυχημάτων. Θα τους ζητήσω να κρατούν σε επα-
γρύπνηση όλους τους κυνηγούς και ιδιαίτερα τους γουρουνοκυνη-
γούς, γιατί τα φυσίγγια τους δεν συγχωρούν.
        Δεν έχει αξία το κυνήγι όταν αφαιρείς  ή θέτεις σε κίνδυνο αν-
θρώπινες ζωές. Δεν έχουν θέση στην κυνηγετική οικογένεια αυτοί 
που εισήγαγαν τον «πρωταθλητισμό» στην κυνηγετική δραστηριότητα, 
βγάζοντας το προσωπικό τους κόμπλεξ  σε μια κοινωνικά πολυσυλ-
λεκτική δραστηριότητα. Δηλητηριάζουν τους νέους και τους σπρώ-
χνουν να φτιάξουν πρότυπα διεστραμμένα πνευματικά και ψυχολογι-
κά ανώμαλους ανθρώπους. 
       Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήρια τα δικά μου και 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις οικογένειες,που τόσο άδικα έχασαν 
δικούς τους ανθρώπους.

Ο Εκδότης
Βαγγέλης Λύτρας

•	 Δραστηριότητες 

•	 Τουφεκιές

•	 Κυνολογικά, Golden Retriever

•	 Φεύγουν, μα δεν ξεχνιούνται...

•	 Πέρδικα: Σημείο Μηδέν

•	 Αλήθειες

•	 Τα Τσιχλοκότσυφα

•	 Ο Βασιλικός

•	 Ο Μπαμπάς μου ο Κυνηγός

•	 Φώτο Μένουν

•	 Συνταγή Κυνηγιού: Μπεκάτσες 

Λεμονάτες

•	 Το πιθάρι της γνώσης 

•	 Αγγελίες 
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δραστηριότητες

«Ενεργή η συμμετοχή του Κυνηγετικού 
Συλλόγου σε ΦιλανΘρωπικά Ιδρύματα

εν όψει εορτών»

«Οι επιπτώσεις της ανάπτυξης της 
αγελαδοτροφίας σε λιμναία και 

ορεινά οικοσυστήματα
 θα έπρεπε να είχαν  μελετηθεί».
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δραστηριότητες

«Βοήθεια στο θηραματικό 
πληθυσμό των βουνών

με έργα και όχι με λόγια»
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753 701 732 734 

Ζακέτα 238 
Ζακέτα φούτερ µε κέντηµα 
θήραµα στο στήθος

Αδιάβροχη ζακέτα Fleece 
διπλής όψης

Ζακέτα sost shell αδιάβροχη και διαπνέον 
(7500mm) µε επένδυση micropolar

Ισοθερµικό 915 
Τεχνικό ισοθερµικό µπλουζάκι

Μπλούζα 233 
Μπλούζα jersey ζεστή µε κέντηµα 
θήραµα στο στήθος ή σκέτη

233JA

233CPE

233ZO

233CBE 

Μπλούζες 
Μπλούζες Fleece δίχρωµες

406 

646647

Ελαστικό παντελόνι µε ενισχυµένη επένδυση

Παπούτσια Sportsman YAESU 5 Watt

OUTDOOR LIFE ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΗΣ, Χρήστου Κατσάρη 46 Α, Ιωάννινα ΤΚ: 45221
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2651041160, Fax. 26510 40022, Email: info@outdoorlife.gr, www.outdoorlife.gr

55€

OFFERS

35€
45€

35€
55€

35€
15€

11€

Γιλέκα

CBE

ZO

CPE

JA  

Ζακέτα 223 

34,50€
25€

65€
48€

Ζακέτες 273 – 274

58€
45€ 19€

14€
36€

27€

Παντελόνια

53€
39€

53€
39€

Η προσφορά ισχύει για το φυσικό κατάστηµα από 17/12/2018 µέχρι 10/1/2019 και µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

401

18€
13€

230€
159€ 66€

100% αδιάβροχα

48€
20€

610

49€
38€

612

Μπεκατσοπαντέλονο & Παντελόνια παραλλαγής Ripstop πολύ ανθεκτικά
Παντελόνια

20€ 43€
35€

619
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τουφεκιές  Γρά φει: 
ο Σωτήρης Σακαβίτσης 

Την ώρα που γράφονται αυτές οι 
«τουφεκιές», ήδη ο κυνηγόκο-
σμος θρηνεί αρκετά μέλη του, 

είτε από τουφεκιά συναδέλφου του, 
φίλου του, συγγενή του, είτε από πα-
θολογικά αίτια. Όσοι μεν πέθαναν από 
παθολογικά αίτια, ίσως κάποιος θα πει 
ότι, θα μπορούσε να το πάθει, χωρίς να 
είχε πάει για κυνήγι. Θα συμφωνήσω 
εν μέρει, γιατί το κυνήγι γίνεται σε συν-
θήκες τέτοιες, που μεγαλώνει τις πιθα-
νότητες σε κάποιον, να πάθει ατύχημα, 

όταν πάσχει από κάτι. Σ’ αυτή 
την περίπτωση και πάλι θα 
πω, αυτό που πάντα έλεγα 
και έγραφα. Όσοι πάσχουν 
από κάποια ασθένεια, που 
χρήζει προσοχής, δεν κάνει 
υπερβολές στο κυνήγι (όχι 
όπως ήξερες), δεν ξεχνάει 
τα φάρμακά του ποτέ, δεν 
κυνηγάει μόνος του. Πάμε 

τώρα σ’ αυτούς που πέθαναν από 
τουφεκιά  συναδέλφων-φίλων-συγ-
γενών. Όλα δε, συνέβησαν σε γουρου-
νοκυνήγι.  Θεωρώ ότι, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΑΚΙΑ ΩΡΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ : ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΛΟ-
ΓΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ -  ΟΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΟ ΓΟΥ-
ΡΟΥΝΟΚΥΝΗΓΙ, ΑΠΛΑ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 
ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ 
– ΦΟΒΟΣ ΚΑΖΟΥΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩ-

ΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ – Η ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ…
μέσα στα παραπάνω, μπορεί κάποιος, 
να βάλλει περισσότερες αιτίες. Κάποιοι 
μιλάνε για ατυχία του τουφεκιστή. Η 
πιο γελοία δικαιολογία βεβαίως έτσι; 
Ένας είναι ο κανόνας κύριοι: «Φορά-
με όλοι το σωτήριο πορτοκαλί γιλέκο 
(γιατί δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των 
γουρουνοκυνηγών δεν το φοράει) και 
δεν τουφεκάμε, αν δεν βλέπουμε με 
σιγουριά τι τουφεκάμε.» Εδώ θα στα-
θώ και στα ατυχήματα που δε γίνονται 
γνωστά για διάφορους λόγους. Και δεν 
είναι και λίγα. Συμπερασματικά θα πω 
τούτο: Το κυνήγι κύριοι δεν είναι πόλε-
μος κι ας έχει όπλα και σφαίρες. Όλοι 
εμείς, δεν είμαστε μισθοφόροι κομά-
ντος. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευ-
θύνες του κι ας σταματήσει επιτέλους 
αυτό το αιματοκύλισμα.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ  
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Πολλοί βεβαίως είναι αυτοί που 
αναρωτιούνται, για το πώς θα 
εκλείψουν αυτά τα κυνηγετικά 

ατυχήματα. Σταχυολογώντας  κουβέντες 
απ’ τα καφενεία –γιατί εκεί πιστέψτε με, 
όλοι είναι νόμιμοι, όλοι δεν τουφεκάνε 
αν δε δουν, δεν λαθροθηρεύουν, γνω-
ρίζουν τη ρυθμιστική, φοράνε πορτοκαλί 
γιλέκο κ.λπ. -, αναφέρω μερικές. Πρώ-
τη και σημαντικότερη είναι ότι πρέπει 
επιτέλους οι αρχηγοί να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους. Απ’ αυτούς αρχίζουν και 
τελειώνουν όλα τα γουρουνοκυνήγια.  
Πρέπει να καταλάβουν ότι τα μέλη της 
παρέα τους, πρέπει το βράδυ να γυρί-
σουν στην οικογένειά τους. Γι’ αυτό θα 
πρέπει πρώτ’ απ’ όλα, να γνωρίζουν 
πολύ καλά το γουρουνοκυνήγι (ξέρω τι 

λέω) και επίσης τον τόπο που κυνηγά-
νε. Να φροντίσει αυτόν τον τόπο, να τον 
γνωρίσει σε όλα τα μέλη της παρέας του 
τη νεκρή περίοδο και αν είναι δυνατόν να 
την κρατήσει κλειστή την παρέα. Όμως 
επειδή αυτό είναι λίγο δύσκολο, ας βά-
ζει τους μουσαφιραίους σε πόστο τέτοιο, 
που να μην θέτει σε κίνδυνο συγκυνη-
γό. Δεν πρέπει να δέχεται κανέναν στην 
παρέα χωρίς άδεια κυνηγίου και χωρίς 
να φοράει πορτοκαλί γιλέκο. Θα πρέπει 
στα καρτέρια του να υποδεικνύει γωνία 
τουφεκίσματος, πέρα απ’ αυτή, το γου-
ρούνι ας φύγει. Να έχουν εύκολες τις 
«κόκκινες κάρτες». Οι μπάλες έχει απο-
δειχτεί ότι σπάνια συγχωρούν. Μήπως 
επιτέλους ήλθε η ώρα να απαγορευτούν 
; Καρτέρια πάνω σε δρόμους κεντρικούς 

(ασφάλτινους), επιτέλους θα πρέπει να 
μην μπαίνουν. Και γιατί το ατύχημα είναι 
εύκολο να γίνει, αλλά και την εικόνα των 
κυνηγών δεν τιμάει. Κάποια στιγμή με-
ταξύ σοβαρού και αστείου είχα γράψει 
σαν πρόταση, οι γουρουνοκυνηγοί να 
φορούν όλοι υποχρεωτικά, αλεξίσφαιρα 
γιλέκα και σιδερένια κράνη. Αλλά με τη 
συχνότητα που γίνονται τα θανατηφόρα, 
μήπως πρέπει οι θεσμοί που συμμετέ-
χουν στα κέντρα των αποφάσεων, να το 
σκεφτούν σοβαρά ; Είναι κρίμα κι άδικο 
να χάνονται ζωές, να κλείνουν σπίτια, να 
μαυροφορούνται μάνες, γυναίκες και 
να μένουν ορφανά, για το κυνήγι. Είναι 
κρίμα το άκουσμα του θανατηφόρου να 
κρατάει μόνο μια μέρα στα στόματα των 
κυνηγών και στην πρακτική καμία….

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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/ΤΑ ΕΝΔΗΜΙΚΑ

Πολλά τα παράπονα 
των περδικοκυνη-
γών για την φετινή 

χρονιά. Λίγες οι πέρδικες, 
λίγες οι συγκινήσεις. Οι «ει-
δικοί», αφού απέκλεισαν την 
περίπτωση της ασθένειας, 
αιτιολογούν τη μείωση της 
πέρδικας στον κακό καιρό, 
βροχές και χαλάζια, κατά 
την περίοδο του γένου και 
του κλωσσήματος. Εδώ έχω 
την ένστασή μου εγώ. «Μα 
σ’ όλα τα βουνά; Και στα 
ψηλά και στα χαμηλά;» Θε-
ωρώ ότι ένας βασικός πα-
ράγοντας της μείωσης της 
πέρδικας και της αλλαγής 
της χωροκράτειάς της, είναι 
και ο κυνηγός. Έγινε «μόδα» 
το περδικοκυνήγι, γιατί όλο 
και περισσότεροι βγαίνουν 
για κυνήγι της, αφού οι 
δρόμοι πάνε και στο έσχατο 
άκρο των βουνών. Όπότε, 
όλο και περισσότερες πέρ-
δικες χτυπιούνται, αφού δυ-

στυχώς υπάρχει ο συναγω-
νισμός και η φωτογραφία. 
Όμως όλοι αυτοί, δε στα-
ματάνε να την «κυνηγάνε», 
ούτε την περίοδο του ζευ-
γαρώματος και του γένου, 
γιατί υπάρχει και το «αγω-
νιστικό» μέρος πια, μεταξύ 
των νέων κυρίως κυνηγών. 
Συμπερασματικά: Η πέρδι-
κα είναι ενδημικό θήραμα 
κι αυτό πρέπει να το κατα-
λάβουν όλοι και πρέπει να 
το προσέχουν ιδιαίτερα. Οι 
θεσμοί να ορίζουν χώρους 
εκπαίδευσης και οι κυνηγοί 
να πηγαίνουν μόνον εκεί τη 
νεκρή περίοδο. Οφείλουν οι 
θεσμοί να φυλάνε και μάλι-
στα «επιθετικά» τα βουνά τη 
νεκρή περίοδο. Πρέπει και 
τα θηράματα να ησυχάσουν, 
να ηρεμίσουν, να ζευγαρώ-
σουν, να γεννήσουν και να 
μεγαλώσουν τα μικρά τους.

Η ΠΕΡΔΙΚΑ • 

Ο ΛΑΓΟΣ • 

Θεωρώ ότι ο λαγός έχει 
προκόψει και βρίσκεται 
σε ικανοποιητικά επί-

πεδα παντού, καθ’ ομολογία 
των λαγοκυνηγών. Ενδημι-
κό θήραμα κι αυτό, που αν κι 
έχει ν’ αντιμετωπίσει μεγάλες 
λαγοπαρέες (δυστυχώς), λα-
θροθηρία, κυρίως τους καλο-
καιρινούς μήνες, με τη σκύλα 
την «Φώτω» κι όχι μόνο, αντι-

στέκεται, έχει αναπτύξει περισ-
σότερο το αίσθημα της αυτοσυ-
ντήρησης και επιβιώνει. Κύριοι  
το λαγοκυνήγι δεν είναι κρέας. 
Μια γάτα κυνηγάτε. Το σκηνικό 
όλο είναι η μαγεία στο λαγοκυ-
νήγι. Απόλαυσε τα σκυλιά σου 
και τους κόπους σου πάνω σ’ 
αυτά και προπάντων, «οι δύο 
στο λαγοκυνήγι είναι λίγοι και 
οι τρεις είναι πολλοί»….
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τουφεκιές

ΟΡΤΥΚΙΑ • ΜΠΕΚΑΤΣΑ • ΤΣΙΧΛΟΚΟΤΣΥΦΑ 
• ΦΑΣΣΑ • ΥΔΡΟΒΙΑ

Αποδημητικά πουλιά, που μέχρι τώρα 
έχουν αφήσει παραπονεμένους 
τους πουλοκυνηγούς, εκτός από 

τους «φασσάδες», σύμφωνα με πληροφο-
ρίες. Τα ορτύκια λίγα κι αν δεν ήταν και οι 
«Γαβαλάδες» σπάνια. Τα τσιχλοκότσυφα 
ικανοποιητικά, αλλά όχι παντού, τα οποία 
θα τα συγυρίσουν όλα οσονούπω οι Ιταλοί. 
Η μπεκάτσα μέχρι τώρα και σύμφωνα με 
τα λεγόμενα των μπεκατσάδων, τους έχει 
απογοητεύσει σε γενικές γραμμές. Πολλά 
τα χιλιόμετρα, πολλές οι ώρες κυνηγίου, 
αλλαγές μπεκατσότοπων, προκειμένου να 
κάνουν συναντήσεις. Κι αυτές τις λιανίζουν 
οι καρτεριτζήδες και οι Ιταλοί, πρωί-βράδυ. 
Οι κυνηγοί υδροβίων είναι το μικρότερο πο-

σοστό που ασχολούνται μ’ αυτό. Πολλά τα 
παπιά που μεταναστεύουν, πολλοί οι υδρο-
βιότοποι, επιτρεπόμενοι και μη, άρα θεωρώ 
ότι όσοι διαθέτουν μέσα και οργάνωση, κά-
νουν καλά κυνήγια. Δυστυχώς στην περιοχή 
μας, είχαμε θάνατο κυνηγού υδροβίων, από 
παθολογικά αίτια βέβαια, αλλά να πούμε 
ότι ο βάλτος θέλει προσοχή, γιατί οι καιρι-
κές συνθήκες πολλές φορές είναι δύσκολες 
και γίνονται δυσκολότερες για τους έχοντες 
προβλήματα υγείας. Προσοχή λοιπόν. ΤΟ  
ΚΑΡΤΕΡΙ  ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ  ΕΙΝΑΙ  ΑΝΑΝ-
ΔΡΟ  ΚΥΝΗΓΙ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΚΑΝΟΥΝ  ΜΟΝΟΝ   
ΑΝΑΝΔΡΟΙ  ΚΑΤΣΙΑΠΛΙΑΔΕΣ  ΟΠΛΟΦΟ-
ΡΟΙ…..

Λένε μερικοί ότι η λα-
θροθηρία έχει μειωθεί. 
Και ρωτάω που; Στην 

πλατεία στο ρολόι; Δυστυχώς, 
παρά τις φιλότιμες προσπά-
θειες των θηροφυλάκων, οι 
λαθροθήρες έχουν αποθρα-
συνθεί και αυξηθεί. Οι περισ-
σότεροι Αλβανοί τσοπάνηδες 
έχουν και όπλα και λαθροθη-
ρεύουν στα βουνά. Θα πρέπει 
η θηροφύλαξη να γίνει «επι-
θετική» επιτέλους και όχι με 
«μαστίγιο και καροτο». Προπά-
ντων αν κάποιος λαθροθήρας 
συλλαμβάνεται και δικάζεται 
να ανακοινώνονται οι τιμωρίες 
για παραδειγματισμό, αλλιώς 
ξέρετε και φαντάζεστε τι λένε 
με την «αναστολή»….Και: Η 
καταγγελία λαθροθήρα δεν εί-
ναι προδοσία, είναι καθήκον 
μας.

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 
ΦΡΟΥΡΑΣ 
ΣΤΗΝ 
ΚΣΕ
Ο Παπαδόδημας βρίσκεται στην 

«αλήθεια» κι ότι είχα να του 
πω, του το έλεγα όσο ζούσε. 

Ο Θεός να τον σχωρέσει. Και βέβαια 
όπως σ’ όλα τα πράγματα, έτσι και στην 
ΚΣΕ έχουμε καινούργιο πρόεδρο, τον 
κ. Αραμπατζή. Για να δούμε, τι σκέφτε-
ται για το κυνήγι και πως θα δώσει το 
στίγμα του. Βασικά, θ’ αλλάξει τα κα-
ταστατικά; Ή θα «βολευτεί» κι αυτός 
πίσω απ’ αυτά; Πέρασαν 50 χρόνια 
από τότε που έγιναν. Μήπως η χούντα 
νομοθετούσε σωστά ; Μακάρι αυτός να 
μάθει ν’ ακούει…
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κυνολογικά

Οι ρίζες της φυλής προέρχονται 
από τον Καναδά. Γύρω στο 
1800 οι κυνηγοί και οι ψαρά-

δες της Νέας Γης χρησιμοποιούσαν 
τους σκύλους τσεζάπικ μπει ριτρίβερ, 
για τη συλλογή θηραμάτων, οι οποί-
οι ήταν πολύ πιστοί με γερή κράση 
και δύναμη. Το εμπόριο διεξαγόταν 
με πλοία που όλα είχαν σκύλους. Σε 
χώρες που πήγαιναν γίνονταν δια-
σταυρώσεις με τοπικούς σκύλους. 
Από τον Καναδά στην Αγγλία, μετα-
φέρθηκαν πολλοί σκύλοι και έτσι άρ-
χισε η σύγχρονη ανάπτυξη της φυλής. 
Το 1868 ο Σκωτσέζος σερ Ντάνλεϊ 
Μαρτζοριμπανκς και έπειτα λόρδος 
του Τουίντμαουθ που ήταν ο πρώτος 
εκτροφέας και εκπαιδευτής αγόρασε 
μάλλον από ένα βοσκό ένα σκύλο με 
χρυσαφί τρίχωμα σαγηνευμένος από 
την εμφάνισή του. Τον ζευγάρωσε με 
ένα θηλυκό τουίντ γουότερ σπανιέλ  
από τη Σκωτία.
Έκανε διασταυρώσεις και με λειό-
τριχα θηραματοφόρα φλατ κόουτεντ 
ριτρίβερ και σγουρότριχα θηραμα-
τοφόρα γουέιβι κόουτεντ ριτρίβερ. Ο 
λόρδος έκανε και αρκετές επιμειξί-
ες. Το έργο του συνέχισαν και άλλοι. 
Έτσι οι σκύλοι του Καναδά έδωσαν 
στο γκόλντεν ριτρίβερ την πίστη, την 
υπακοή, τη δύναμη, τη μνήμη και 

το πυκνό αδιάβροχο υποτρίχωμα,τα 
σέττερ κυνηγετικές ικανότητες κυρί-
ως την αντοχή και την οξεία όσφρηση 
και όλα τα ριτρίβερ και τα σπανιέλ του 
νερού τη θηραματοφορία, την οποία 
ενίσχυσαν και οι σκύλοι του Καναδά. 
Το γκόλντεν ριτρίβερ εκτράφηκε και 
εκπαιδεύτηκε για να έχει την αντοχή 
να περνά από πυκνούς θάμνους και 
νερά με πολύ χαμηλές θερμοκρασί-
ες για τη συλλογή θηραμάτων. Έτσι η 
πρωταρχική εργασία του είναι η θη-
ραματοφορία υδρόβιων πουλιών.
        Σε έκθεση πρωτοεμφανίστηκε 
το 1909 και το 1920 πήρε το σημερινό 
του όνομα που σημαίνει χρυσαφής 
θηραματοφόρος. Η επίσημη αναγνώ-
ριση της φυλής έγινε το 1952.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ: Τo μέγεθός του είναι 
μεσαίο προς μεγάλο.
Τ΄ αρσενικά έχουν ύψος από 55-61 
cm, ζυγίζουν από 29-34 kg και τα  θη-
λυκά από 50-57cm  και ζυγίζουν από 
27-32kg. Το κεφάλι είναι  πλατύ και 
λίγο λυγισμένο. Κρανίο και πρόσωπο 
έχουν σχεδόν το ίδιο μήκος. Τα χείλη 
δεν είναι κρεμαστά. Η μουσούδα είναι 
καφέ σκούρα ή μαύρη και πλατιά. Η 
οδοντοστοιχία με κλειστό στόμα ψα-
λιδοειδής. Τ΄αυτιά μέσου μεγέθους, 
κρεμαστά με στρογγυλεμένες άκρες. 
Τα μάτια σκούρα καφετιά, βαθιά στις 

κόγχες, αρκετά απομακρυσμένα με-
ταξύ τους με σκούρες βλεφαρίδες. Ο 
λαιμός είναι μυώδης, λεπτός χωρίς 
ρυτίδες. Ο κορμός κοντός και δεμέ-
νος. Ο θώρακας έχει μεγάλο βάθος. 
Το στήθος είναι πλατύ και πολύ χα-
μηλό και τα πλευρά επιμήκη μέχρι το 
πίσω μέρος. Η πλάτη  μυώδης, κοντή, 
πλατιά και πίσω λίγο καμπουρια-
στή. Η μέση έχει μεγάλη δύναμη. Τα 
μπροστινά σκέλη αποτελούνται από 
ίσια, γερά και μεγάλα οστά. Οι ωμο-
πλάτες είναι επιμήκεις και με κλίση 
προς τα κάτω. Τα πίσω πόδια έχουν 
μυώδεις μηρούς και η πίσω άρθρω-
ση του γόνατος είναι πολύ κατεβα-
σμένη. Το μηριαίο οστό και η λεκάνη 
στην ένωσή τους σχηματίζουν γωνία 
90ο  περίπου. Οι πατούσες στρογ-
γυλεμένες, ίσιες, μαζεμένες και οι 
ταρσοί αρκετά καμπυλωτοί. Τα οστά, 
του ταρσού και του  μεταταρσίου εί-
ναι πολύ γερά. Η ουρά στέκεται ούτε 
πολύ χαμηλά, ούτε πολύ ψηλά και η 
έκτασή της φτάνει τους ταρσούς. Το 
τρίχωμα είναι μακρύ επίπεδο κυμα-
τοειδές και συναντάται σε λαμπερό 
ανοιχτό χρυσαφί που είναι το πιο 
αποδεκτό, σε μεσαίο χρυσαφί ή μπέζ 
και σκούρο χρυσαφί. Το υποτρίχωμα 
είναι πυκνό και αδιάβροχο...

... συνεχίζεται

Golden

Σύμβολο υψίστης ομορφιάς, υπακοής, ευφυΐας, 
αστείρευτης ενέργειας και απόλυτης αφοσίωσης. Η 
γοητεία του ακαταμάχητη. Κατέχει την 1η θέση στις 
δημοσκοπήσεις απ’ όλες τις ράτσες σκύλων. Ο 
θρόνος υποκλίνεται, καθ’ ότι διαθέτει 
και σαν κυνηγόσκυλο εκπληκτικό 
απόρτ και στα παγωμένα νερά.

Tο χρυσάφι της Σκωτίας.

Γρά φει: 
η Βέρα Δήμου

Retriever

ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΥΛΩΝ OUTDOOR 
ALPHA PRO

OUTDOOR ALPHA 
PRO

Εξαιρετικής ποιότητας προστατευτικό γιλέκο για 
σκύλους OUTDOOR ALPHA PRO το οποίο είναι 
κατασκευασµένο:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ: 
3 στρώσεις αντιδιατρητικού υφάσµατος Dyneema
Τεχνικό υλικό το οποίο χρησιµοποιείται από πολλούς πολιτικούς και στρατιωτικούς 
οργανισµούς για την κατασκευή αντιεπιθετικού ρουχισµού
• Αντιδιατρητικό, µε υψηλή αντοχή στη φθορά και υψηλή αντοχή στο σκίσιµο.
• Πολύ ελαφρύ και µαλακό επιτρέποντας στο σκύλο πλήρη ελευθερία κινήσεων 

και ελιγµών
• Αντι-ιδρωτικό, µε υψηλή αντοχή στη διάβρωση και µεγάλη διάρκεια ζωής

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: 
• Ύφασµα Cordura 1050D
• Εξαιρετικά δυνατό ύφασµα 
• Υψηλή αντοχή στο σκίσιµο και στη φθορά
• Πολύ ανθεκτικό σε αγκάθια και σε κυνηγότοπους µε πουρνάρι
• Πολύ ελαφρύ και απαλό στην αφή επιτρέποντας τη µέγιστη κινητικότητα του 

σκύλου.
• Σε κίτρινο χρώµα το οποίο σας βοηθά να εντοπίζεται το σκύλο σας και να 

τον ξεχωρίζεται από το θήραµα κατά τη διάρκεια του κυνηγίου, µε 2 πλαϊνές 
ανακλαστικές λωρίδες στις οποίες µπορείτε να αναγράψετε και τα στοιχεία σας.

ΜΕΓΕΘΗ: 
Το γιλέκο διατίθεται σε 5 διαφορετικά µεγέθη Τ60-Τ65-Τ70-Τ75-Τ80
Ενδεικτικό βάρος Τ70 ≈ 420gr
***Η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για τραυµατισµό σκύλου.

Cordura 1050D

3 Στρώσεις Dyneema

Φοδράρισµα

Το τµήµα του λαιµού κλείνει µε 
Velcro για να προσαρµόζεται 
εύκολα και διαθέτει ειδικές 
υποδοχές για την τοποθέτηση 
GPS.

Στη ράχη του γιλέκου υπάρχει 
Velcro για εύκολη τοποθέτηση 
και προσαρµογή πάνω στο σκύλο 
ενώ έχει και κόψιµο ανάµεσα στο 
λαιµό και τη ράχη για να µην 
ενοχλεί τον σκύλο στο τρέξιµο

Ιδανική εφαρµογή για µεγάλη 
άνεση στο τρέξιµο χωρίς 
να αφήνει περιθώρια για 
ενδεχόµενο χτύπηµα αγριόχοιρου

Το µακρύτερο της αγοράς προς 
τα πίσω σκέλη του σκύλου και 
την κοιλιακή χώρα (αρσενικά - 
θυληκά) για µέγιστη προστασία 
από χτυπήµατα

Νο1 
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

OUTDOOR LIFE ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΗΣ, Χρήστου Κατσάρη 46 Α, Ιωάννινα ΤΚ: 45221
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2651041160, Fax. 26510 40022, Email: info@outdoorlife.gr, www.outdoorlife.gr

από

Αποκλειστικός 
∆ιανοµέας για την 
Ελλάδα

129€
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φεύγουν, μα δεν ξεχνιούνται...

Δύο λόγια στο μεγάλο Δάσκαλο ΘΩΜΑ ΚΡΑΒΑΡΗ
Θα ήθελα μέσα από το περιοδικό μας να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια τόσο στην οικογένεια όσο και στους 
συγγενείς και φίλους του θανόντος Θωμά Κράβαρη.
Ο Θωμάς υπήρξε ένας άξιος και έξοχος συνεργάτης του περιοδικού μας, υπήρξε στυλοβάτης αυτού και η παρουσία του 
ήτανε ανελλιπής τόσο στα εντυπωσιακά και εμπνευσμένα άρθρα του, όσο και στις εκάστοτε εκδηλώσεις του Συλλόγου 
μας.
Πραγματικά η απουσία του θα  είναι μεγάλη και αισθητή.
Σαν κυνηγός, ήτανε   άψογος και υποδειγματικός, αγαπητός και ευπρόσδεκτος σε όλες τις κυνηγετικές παρέες όπου 
εντυπωσίαζε με την μεγαλοπρεπή παρουσία του, αλλά και τα αξέχαστα και αστείρευτα αστεία του και τα όμορφα και 
καλοτοποθετημένα πειράγματά του.
  Φίλε Θωμά,
Η μάνα ΦΥΣΗ και το Άγιο ΧΩΜΑ που όπως έλεγες και τόνιζες ότι πρέπει με ευλάβεια και σεβασμό να αγκαλιάζουμε, 
γιατί είμεθα φιλοξενούμενοι σ ’αυτή, άνοιξε την αγκαλιά της να σε δεχτεί για μόνιμη πλέον κατοικία και σε νανουρίζει 
στοργικά και με περίσσεια αγάπη.
 Άξιε ΔΑΣΚΑΛΕ Θωμά, τόσο στο κυνήγι όσο και στην εκπαίδευση, να είσαι βέβαιος ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, η 
μνήμη σου θα είναι Αιώνια-Αιώνια-Αιώνια.
Εύχομαι το Άγιο Χώμα που σε σκέπασε να είναι ελαφρύ.

ΑΙΩΝΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ

Μιχάλης Καλλιμάνης

Η κυνηγετική οικογένεια 
θρηνεί τον αδόκητο 
χαμό των:
Προκόπη Θεμελή, 

Μιχάλη Οικονόμου,

Χρήστο Κάρκαλο,

Στράτο Μαντζούρη,

Θωμά Κράβαρη,

Ευάγγελο Κοσμά,

Ιερέα Θεόδωρο Τάσση,

Ιωάννη Καζανά

Βασίλειο Οβρένοβιτς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια 
στις οικογένειές τους.
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CT210 C1022

GALTUR - T
Παντελόνι κυνηγιού

GALTUR - J
Τζάκετ κυνηγιού

ARMOTION EVO - V
Γιλέκο κυνηγιού

ARMOTION EVO - J
GULLUK PROJECT

Τζάκετ υψηλής ανθεκτικότητας

ARMOTION EVO - J
Τζάκετ υψηλής ανθεκτικότητας

Ο Πρόεδρος & το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων 

σας εύχεται

Χρόνια Πολλά
&

Ευτυχισμένο το 2019



Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν18 Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν18

Γρά φει: 
ο Βαγγέλης Σακαβίτσηςθηραματικά

Δυστυχώς και φέτος όπως 
συμβαίνει κάθε χρόνο 
τελευταία οι αριθμοί της 

ορεινής πέρδικας μειώνονται 
δραματικά με αποτέλεσμα οι λι-
γοστές που έχουν απομείνει να 
βρίσκονται στα γκρέμια και στα 
πουρνάρια. Φυσικά δεν είναι τα 
πουρνάρια ο βιότοπος της πέρ-
δικας ,είναι όμως το τελευταίο 
καταφύγιό της προσπαθώντας να 
γλυτώσει από κάθε λογής επί-
δοξους  κυνηγαράδες που την 
έφτασαν εκεί. Υπάρχουν πολλές 
απόψεις και λόγοι για το πώς 
φτάσαμε ως εδώ. Λένε πως έχει 

πέσει αρρώστια, άλλοι λένε πως 
δεν πήγαν καλά οι γέννες λόγω 
των βροχών και του χαλαζιού. 
Υπάρχει και η άποψη ότι φταίει 
το κυνήγι πριν την έναρξη και η 
υπερθήρευση.
 Όλες οι απόψεις δεκτές και σε-
βαστές ,όμως σημασία δεν έχει 
τι φταίει αλλά το τι πρέπει να γί-
νει ώστε να τη βοηθήσουμε να 
ανακάμψει και να επανέλθει στα 
αλπικά και στα ψηλά βουνά που 
είναι το σπίτι της. Θα επικαλεστώ 
εδώ τα λόγια ενός ανθρώ-
που που έχει 

μελετήσει και έχει κάνει το δι-
δακτορικό του πάνω στην ορεινή 
πέρδικα του θηραματολόγου κ 
ΝΙΚΟΥ ΜΑΝΙΟΥ. Σε μια συνέντευ-
ξή του πριν πολλά χρόνια είπε ότι 
το μέλλον της ορεινής πέρδικας 
εξαρτάται από τον κάθε έναν από 
εμάς τους κυνηγούς. Σίγουρα δεν 
πρόκειται να εξαφανιστεί εντε-
λώς από τα ελληνικά βουνά όσο 
και να το προσπαθούν κάποιοι 
«νουμεράκηδες», όμως δεν είναι 
απίθανο οι επόμενες γενιές να τη 
γνωρίσουν σαν προστατευόμενο 
είδος και όχι σαν θηρεύσιμο. 
Αυτά τα έλεγε μετά από ακαδημα-
ϊκή μελέτη και όχι μετά από κου-
βέντες στα καφενεία και στο φει-
σμπουκ που λέμε εμείς σήμερα. 
Κανένας όμως από τους κυνη-
γοπατέρες  τότε πριν  10  χρόνια 
που τυχαίνει να συνδικαλίζονται 
ακόμη και σήμερα οι ίδιοι και στις 
ίδιες καρέκλες δεν έκαναν κάτι 
για να προστατεύσουν το πολυ-
τιμότερο ενδημικό μας θήραμα. 
Αρκέστηκαν στην αλλαγή της 
ημερομηνίας έναρξης  και στη 
μείωση του αριθμού κάρπωσης. 
Φαίνεται όμως εκ του αποτε-
λέσματος ότι κανένα μέτρο  δεν 
πέτυχε και εξηγώ τους λόγους. 
Δυστυχώς μόνο οι ρομαντικοί και 
γνήσιοι περδικάδες περιμένουν 
την έναρξη για να κυνηγήσουν 
,όμως δυστυχώς στις μέρες μας 
αυτοί είναι λίγοι. Οι υπόλοιποι 
ξεκινάνε σιγά σιγά 15 Σεπτεμβρί-
ου μαζί με το λαγό, και ελάχιστοι 
λιγούρηδες την κυνηγάνε και τον 
Αύγουστο. 

Πέρδικα 
   Σημείο Μηδέν
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Ελάχιστοι οι ρομαντικοί και γνή-
σιοι περδικάδες που σταματάνε 
στα δύο πουλιά ενώ όλοι οι υπό-
λοιποι την κυνηγάνε από το πρωί 
μέχρι το βράδυ παγανίζοντας όλο 
το βουνό και πετώντας πέτρες σε 
όλα τα κέδρα και σε κάθε πιθανή 
κρυψώνα που μπορεί  να υπάρ-
χει πέρδικα. ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ Η ΑΡ-
ΧΌΝΤΙΣΑ  ΤΩΝ ΒΟΥΝΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΒΡΑΧΩΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟ-
ΡΑ ΞΕΦΤΙΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ   ΤΟ 
ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ!!! Έτσι μόνος τρό-
πος να επιβιώσουν όσα πουλιά 
έχουν γλυτώσει καταφεύγουν στα 
γκρέμια  και τα πουρνάρια  όπου 
κινδυνεύουν από τα επιβλαβή με 
τα γνωστά δυσάρεστα αποτελέ-
σματα. 
Εμείς οι κυνηγοί λοιπόν πρέπει 
να την προστατέψουμε έτσι ώστε 
να μην μπει σύντομα στο κόκκινο 
βιβλίο των ειδών προς εξαφάνι-
ση  και να μπορούν και οι επόμε-
νες γενιές να απολαμβάνουν αει-
φόρα  το κυνήγι της. Είναι κρίμα 
και ντροπή για μάς και άδικο για 
τις επόμενες γενιές να αφήσου-
με να συμβεί αυτό. Επανέρχομαι 
στα λόγια του θηραματολόγου Κ. 
ΜΑΝΙΟΥ ώταν ρωτήθηκε τι εί-
ναι η ΠΕΡΔΙΚΑ. ΤΗ ΘΑΥΜΑΣΑ 
ΣΑΝ ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΣΑΝ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΤΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΤΩΝ 
ΒΟΥΝΩΝ ΣΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΣΥΝΑΡ-
ΠΑΣΤΙΚΟ ΘΗΡΑΜΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ 
ΤΟΝ ΚΥ-

ΝΗΓΟ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΨΗΛΕΣ ΚΟΡΦΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΙΟ ΑΓΡΙΑ ΦΑΡΑΓΓΙΑ» 
Δεν αξίζει λοιπόν αυτό το πουλί 
αυτή την κατάντια και αυτή τη συ-
μπεριφορά από όλους εμάς. Δεν 
αξίζει αυτό ο πουλί ανεξέλεγκτο 
κυνήγι με κάθε τρόπο και κάθε 
μέσο και φυσικά  δεν πρέπει να 
το ενοχλούμε την περίοδο ανα-
παραγωγής. Φέτος ειδικά που 
όλοι παραδέχονται ότι δεν έχει 
πέρδικες βλέπω κυνηγούς να 
οργώνουν τα βουνά ψάχνοντας 
να χτυπήσουν και την τελευταία 
και από την άλλη βλέπω ομο-
σπονδίες, συνομοσπονδία, και 
συλλόγους να σφυρίζουν αδιά-
φορα  ρίχνοντας τις ευθύνες στον 
καιρό κα τις αρρώστιες Πρέπει 
να τη σεβαστούμε και να πάρου-
με  άμεσα μέτρα ώστε γρήγορα 
να ανακάμψει και να επιστρέψει 
στις ψηλές κορφές όπου ανήκει 
για να μας συγκινεί  με το πρωι-
νό κελάϊδισμά της και το όμορφο 
κυνήγι της. 
Δεν είμαστε ειδικοί όμως κάποια 
μέτρα που θα βοηθήσουν άμεσα 
είναι οι εκ περιτροπής τοπικές 
απαγορεύσεις πάντα με μελέτη 
θηραματολόγων ίσως το 
κόψιμο μιας μέρας 
κυνηγίου της (Τε-
τάρτη) και η 
κ α θ ο -

λική απαγόρευση των εκπαιδευ-
τικών  νομίζω ότι θα βοηθήσουν 
αρκετά! 
Όλα βέβαια πρέπει να γίνονται 
με συνεχής καταμετρήσεις και 
μελέτες των πληθυσμών και των 
αιτίων  που προκαλούν θνησιμό-
τητα και έλλειψη πουλιών. Λόγω 
της συνεχούς εγκατάλειψης της 
υπαίθρου πρέπει να προβούμε 
και σε ορεινές σπορές  για να 
τους εξασφαλίσουμε και τροφή. 
Βεβαίως για το τι πρέπει να γίνει 
και το τι πρέπει να κάνουμε ο κα-
θένας από μάς ξεχωριστά θα το 
αποφασίσουν τα συλλογικά μας 
όργανα και οι επιστημονικοί συ-
νεργάτες μας . 
Εύχομαι μόνο να αναλογιστούν 
το ρόλο τους και να πάρουν μέ-
τρα πριν τα πάρουν άλλοι για μάς 
επειδή οι οικολόγοι και η ορνι-
θολογικές οργανώσεις συνήθως 
ξυπνάνε πριν από μας. Ας μην 
ακολουθήσουμε τα παραδείγματα 
της ΙΤΑΛΙΑΣ  και της ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
και ας γίνουμε πρωτοπόροι στη 
διαχείριση και την προστασία του 
πολυτιμότερου ενδημικού μας 
θηράματος.
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αλήθειες

Αλήθεια…υπάρχει κάποιος 
νοήμων Έλληνας που να πι-
στεύει ότι υπεύθυνοι για την 

μείωση των αλιευμάτων είναι οι πα-
ράκτιοι ερασιτέχνες αλιείς ή ακόμη 
καλύτερα οι ψαροντουφεκάδες;
Αλήθεια…πρέπει να υπάρξει καθο-
λική απαγόρευση στους ερασιτέχνες 
αλιείς ή εξοντωτικός περιορισμός 
του χώρου και της χρονικής διάρκει-
ας της άσκησης της αλιείας ώστε να 
υπάρξει ανάκαμψη των αλιευμάτων 
όπως η σαρδέλα, ο τόνος και ο ξιφίας 
κ.α.;
Αλήθεια…πόσοι από εσάς πιάσατε 
κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω 
ψάρια και πόσα μέσα στο 2018;
Αλήθεια…πόσο εύκολο είναι ένας 
γονιός να εξηγήσει στα παιδιά του ότι 
η ερασιτεχνική αλιεία είναι επιζήμια 
για το θαλάσσιο περιβάλλον;
Αλήθεια…γνωρίζει κανείς πόσες χι-
λιάδες τόνοι «άχρηστων» ή παράνο-
μων ψαριών πετιούνται στη θάλασσα 
λόγω παράπλευρων απωλειών;
Αλήθεια…πως μπορεί να αποφα-
σίζει κάποιος για τέτοιου μεγέθους 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και 
να έχει πλήρη άγνοια και ειδικά οι 
τύποι από την κεντρική Ευρώπη που 
βλέπουν θάλασσα μόνο στην τηλεό-
ραση και το καλοκαίρι κάνα εικοσα-
ήμερο εάν είναι τυχεροί;
Αλήθεια…τι ακόμη πρέπει να συμβεί 
για να φωνάξουμε ΟΧΙ έως εδώ;
Αλήθεια…τι σημαίνει η λέξη ΟΧΙ, 
μιας και τα τελευταία χρόνια έχουμε 
μπερδευτεί ομαδικώς με την ερμη-
νεία της;
Αλήθεια…μήπως θα πρέπει εκτός 
από αυτοκριτική, να κάνουμε κι ένα 
κρύο ντους μπας και συνέλθουμε;
Αλήθεια…τι είναι καλύτερο να βο-

λεύεις και να 
βολεύεσαι, ή να 
απολαμβάνεις τα 
φυσικά αγαθά ως 
μέρος ενός κοι-
νωνικού συνόλου 
ισότιμα;
Αλήθεια…πόσα 
ακόμη θύματα θα 
πρέπει να θρηνήσουμε  για να βά-
λουμε μυαλό εμείς οι κυνηγοί;
Αλήθεια…γιατί δεν γίνονται φιλο-
θηραματικά σεμινάρια από τα λεφτά 
μας, και μέσω αυτών να γίνεται εκ-
παίδευση παλαιών και νέων κυνη-
γών;
Αλήθεια…γνωρίζουμε τι κρατάμε 
στα χέρια μας και τι κακό μπορεί να 
προκαλέσει;
Αλήθεια…ότι κινείται πυροβολείται 
λένε κάποιοι χαριτολογώντας, και τα 
γεγονότα δυστυχώς, τους επιβεβαι-
ώνουν.
Αλήθεια…που πάνε τα λεφτά των 
κυνηγών - εκτός από τις φιλοθηρα-
ματικές ενέργειες και τις απελευθε-
ρώσεις, που όλοι μας απολαμβάνου-
με τους καρπούς των;
Αλήθεια…τι έχουν αυτές οι μεγάλες 
δερμάτινες καρέκλες που κάποιοι 
δεν λένε να τις αφήσουν εδώ και εί-
κοσι χρόνια;
Αλήθεια…η πολιτεία γιατί δεν αλλά-
ζει αυτούς τους νόμους που κάποιοι 
εκμεταλλεύονται;
Αλήθεια…έχουμε ελεύθερο κυνήγι 
ή νομίζουμε ότι κυνηγάμε ελεύθερα;
Αλήθεια…αφού το κάνεις εσύ γιατί 
να μη μπορώ να το κάνω κι εγώ...
Αλήθεια…γιατί να λοξοδρομήσω 
εγώ και να μην έρθεις εσύ στον ίσιο 
δρόμο…
Αλήθεια…πως νιώθει κάποιος όταν 

ξημερώνει στο βουνό και περιμένει 
να αμολήσει τα σκυλιά του και να κυ-
νηγήσει; Εγώ το έζησα…εσύ;
Αλήθεια…που πήγαν οι πέρδικες; 
Μήπως είναι στο πηγάδι, όπως λέει 
και το ανέκδοτο, ή μήπως πήγαν τα 
κάνουν παρέα στην έναρξη του λα-
γού;
Αλήθεια…πόσα χρόνια πρέπει να 
περάσουν για να καταλάβουμε κά-
ποια λάθη και να τα διορθώσουμε;
Αλήθεια…η γουρουνοπαρέα κάνει 
τον αρχηγό ή ο αρχηγός την γουρου-
νοπαρέα;
Αλήθεια…ποιό είναι αυτό το θήραμα 
που αξίζει όσο η ανθρώπινη ζωή και 
η φιλία, και γίνεται η αιτία να χάνο-
νται και τα δύο;
Αλήθεια…τίνος είναι το βουνό, η ρε-
ματιά, το πλάι και ο κάμπος; Μήπως 
είναι δικά μου και δεν το ξέρω…
Αλήθεια…γιατί η λίμνη δεν έχει πα-
πιά;(αυτό το ξέρω, οι κυνηγοί φταίνε 
που εδώ και         –ΑΝΤΑ χρόνια δεν 
την κυνηγάνε).
Αλήθεια…ψήλωσαν τα βουνά ή εγώ 
μεγάλωσα;
Αλήθεια…γιατί να φταίνε πάντα οι 
άλλοι και να μη φταίμε κι εμείς λι-
γάκι;

Υπάρχουν ακόμα πολλές Αλήθειες! 
Μπορείς να ψάξεις να τις βρεις, κι 
εσύ!

Γρά φει: 
ο Βασίλης Λέκκας

Αλήθειες
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771 752754 744 

Ζακέτα 240
Ζακέτα jersey ζεστή µε 
εσωτερική ίνα polar

Ζακέτα Fleece 350gr, πολύ 
ζεστή.

Ζακέτες sost shell 
αδιάβροχες και 
αντιανεµικές µε 
επένδυση 
micropolar

Μπλούζα 235 
Μπλούζα φούτερ µε 
κέντηµα θήραµα στο 
στήθος

100% αδιάβροχα και διαπνέον  

OUTDOOR LIFE ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΗΣ, Χρήστου Κατσάρη 46 Α, Ιωάννινα ΤΚ: 45221
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2651041160, Fax. 26510 40022, Email: info@outdoorlife.gr, www.outdoorlife.gr

58€
50€

45€
35€

63€
40€

34€
25€

Γιλέκα Ζακέτα 278

38€
28€

33€
24€

Ζακέτες 207 – 209

32€
23€

Μπουφάν

85€
69€

Ζακέτες 207 – 209

39€
28€

38€
28€

24€

270272

90€
75€

92€
75€

92€
75€

271

Γαλότσα 
Seeland 
All Round 

Beeper BERETTI

149€

OFFERS

670

672671

Παντελόνια 100% 
αδιάβροχα και 
διαπνέον 

Παντελόνια

78€
60€

71€
55€ 68€

55€

CBE

ZO

CPE

JA  

Η προσφορά ισχύει για το φυσικό κατάστηµα από 17/12/2018 µέχρι 10/1/2019 και µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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τα τσιχλοκότσυφα

Προ σω πι κά στην οι κο γέ νειά μου πε ρά σα με φτώ χεια. 
Φτώ χεια που οι γο νείς μου πα λέ ψα νε και την ξε πε ρά-

σα με με χί λιους τρό πους ε κεί στο χω ριό που ζούσα με, στην 
Πέρ δι κα Θε σπρω τί ας.

Έ νας τρό πος για την ε ξοι κο νό μη ση της κα θη με ρι νής τρο-
φής, ή ταν το κυ νή γι. Κυ νή γι που το έ κα νε ο πα τέ ρας μου 
με τον α δελ φό του ή τα ξα δέλ φια του με δόκα να, πιά-
νο ντας αλ πές και κου νά βια για το το μά ρι τους- εί χαν 
με γά λη α ξί α τό τε -, και με τ’ α γκί στρια πιά νο ντας τσι-
χλο κό τσυ φα, τα ο ποί α τα που λού σα με στα τό τε πα ντο-
πω λεί α 2 δραχ μές τό έ να και α γο ρά ζα με μα κα ρό νια, μα-
νέ στρα, ζά χα ρη, κα φέ, ό σπρια κ.λπ.

Το πιά σι μο των τσι χλο κό τσυ φων με τ’ α γκί στρια, θυ μά-
μαι, ή ταν ο λό κλη ρη ιερο τε λε στί α. Ε δώ πρέ πει να πω, ό τι το 
«κόλ πο» αυ τό το έ φε ραν στο χω ριό κά ποιοι που ήλ θαν α πό 
την Κέρ κυ ρα. 

Να φτιά ξουν πα λου κά ρια, να δέ σουν τ’ α γκί στρια, να 
βγά λουν σκου λή κια. Μάλι στα έ ψα χναν στα σά πια φύλ λα να 
βρουν κοκ κι νό γλι τσα για τί ή ταν πιο ζω η ρή. Το πρω ί κα τά 
τις 3, α φού πρώ τα ά να βαν το τζά κι, άρ χι ζαν να δο λώ νουν 
300-400-500 α γκίστρια, τα έ βα ζαν σ’ έ να κα λά θι και στη 
συ νέ χεια με το λα δο φά να ρο πή γαι ναν και τα έ στη ναν έ να-

έ να σε α πό στα ση 5-10 μέ τρων το έ να α πό το άλ λο σε μέ ρη 
που από την προ η γού με νη εί χαν ε πι λέ ξει. Το ξη μέ ρω μα με 
το λά λη μα του Ρού βε λα (Κοκκι νο λαί μης) άρ χι ζαν το μά ζε-
μα και στη συ νέ χεια το ξε δό λω μα. Το ί διο πράγμα σχε δόν 
κά θε μέ ρα ό λο το Χει μώ να. Ή ταν ΤΟ ΤΕ πράγ μα τι έ να εί δος 
κυ νη γί ου για βιο πο ρι σμό. Βέ βαια και σή με ρα με ρι κοί το συ-
νε χί ζουν και δεν ξέ ρω γιατί. Σαν κυ νή γι; Σαν συ νή θεια απ’ τα 
πα λιά; Σαν πα ρά δο ση;

Βέ βαια να πω ό τι και τό τε τό ξε ραν ό τι ή ταν πα ρά νο μο και 
τό’ κα ναν με την ψυχή στο στό μα. Φο βό ταν τους χω ρο φύ λα-
κες, που τό τε ή ταν σ’ ό λα τα χω ριά και κυρί ως τους α γρο-
φύ λα κες.

Ή ταν ό μως έ να εί δος κυ νη γί ου που πα λαιό τε ρα γί νο νταν 
σε πολ λά μέ ρη της Ελλά δας. Ό πως ε πί σης με τα δί χτυα,  τις 
ξό βερ γες, τις ξυ λο πα γί δες, τις τσό πλες κ.λπ. Ο Σο φο κλής 

στο ω ραί ο χο ρι κό της Α ντι γό νης α να φέ ρει: «Και τ’ α λα
φρόμυα λα πε τού με να γυ ρο βο λιά πα γι δεύ ο ντας 

πιά νει και των α γρί ων θε ριών τα κο πά δια και 
τον υ δρό βιο πλού το της θά λασ σας με κλω

στού φα ντα δί χτυα μα ζεύ ει, ο τε τρα πέ ρα τος 
άν θρω πος...»

Βέ βαια τα χρό νια πέ ρα σαν, οι και ροί 
άλ λα ξαν και σή με ρα ό λα αυ τά μου 

εί ναι μια ό μορ φη παι δι κή α νά-
μνη ση. Α νά μνη ση ό μως που 

σή με ρα μου δί νει το δι καίω μα 
να ε κτι μώ ό ρι σμέ να πράγ μα-

τα δια φο ρε τι κά, α φαι ρώ-
ντας κυ ρί ως το αι τιολο γι-

κό του βιο πο ρι σμού.
Τα τσι χλο κό τσυ φα 

Ζού με σε μί α ε πο χή, που ό λοι γκρι νιά-
ζου με, άλ λοι δί καια κι άλλοι ά δι κα, για-
τί έ χουν οι άλ λοι κι ό χι κι ε μείς. Για τί δεν 
έ χου με πε ρισ σό τε ρα απ’ αυ τά που έ χου με. 
Για τί, για τί........!
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ΤΑ ΤΣΙΧΛΟΚΟΤΣΥΦΑ

λοι πόν, ό χι μό νο σή με ρα αλ λά και πα λαιό τε ρα βλέ που με ότι τα 
κυ νη γού σαν και με μα νί α και με χί λιους τρό πους.

Η τσί χλα,  ο κό τσυ φας, ο κα λο γιάν νος, ο σπί νος κ.ά. εί ναι 
χει μω νιά τι κα που λιά. Η τσί χλα λοι πόν πέ φτει κα τά σμή νη στον 
τό πο μας και κυ ρί ως στους ε λαιώνες. Τρέ φε ται με έ ντο μα, 
σπό ρους, ε λιές και κυ ρί ως γαιο σκώ λη κες. Λέ ει μια παροι μί α: 
«Πέ σα νε τα τσι χλο κό τσυ φα, κά που βρέ χει και χιο νί ζει». Η τσί-
χλα έ χει πολ λά ο νό μα τα. Τσί χλα, δε ντρό τσι χλα, βου νό τσι χλα, 
κυ ρια ρί να, τσαρ τσά ρα. Εί ναι η Κί χλη των αρ χαί ων, η Τούρ ντα 
των Λα τί νων. Ο Α ρι στο τέ λης δε α να φέ ρει τρί α εί δη τσί χλας. 
Την Ι ξο βό ρο, που τρέ φε ται με ι ξό, την Τρι χά δα την ω δική και 
την Ιλ λά δα. Ο Ο μη ρος α να φέ ρει τις τσί χλες σαν που λιά με με-
γά λα και δυνα τά φτε ρά: «Κί χλαι τα νυ σί πτε ροι».

Οι αρ χαί οι Έλ λη νες εί χαν και το ρή μα κι χλά ζω ή κι χλί ζω 
που ση μαί νει φω νάζω σαν τσί χλα, γε λώ βε βια σμέ να, η λί θια. 
Κι αυ τό για τί η φω νή της τσί χλας, σε α ντί θε ση με τη λα λιά του 
κό τσυ φα, εί ναι σπα σμω δι κή και ά χα ρη.

Πα ρα κά τω θα δια βά σε τε δύ ο ώ ραί ους λα ϊ κούς μύ θους για 
την τσί χλα.

Υ πάρ χει έ νας ω ραί ος μύ θος για την Τσίχλα τη γνω στή με το 
ό νο μα Κυ ρια ρί να.

Η Κυ ρια ρί να, λέ ει ο μύ θος, ή ταν μια κό ρη που α πό την υ πέ ρο
χη ο μορ φιά της την έ λε γαν Χρυ σο φεγ γα ρά τη. Εί χε άλ λες δύ ο 
α δελ φές, τη Μή λιω και τη Ρό ϊ δω. Κάθε πρω ί οι α δελ φές της 
λού ζο νταν χτε νί ζο νταν κι ύ στε ρα ρω τού σαν τον ή λιο:  

Ή λιε μου κυρ Ή λιε πες μας
απ’ τη Μή λιω κι απ’ τη Ρό ι δω

ποια εί ναι η ο μορ φό τε ρη;
Κι ο ή λιος α πα ντού σε:

Είν’ κι η Μή λιω, είν’ κι η Ρό ι δω
σαν τη Χρυ σο φεγ γα ρά τη 

άλ λη πι’ ό μορ φη δεν εί ναι.
Κά θε πρω ί την ί δια ε ρώ τη ση έ κα ναν, την ί δια α πά ντη ση 

έ παιρ ναν. Απ’ το κα κό τους κι απ’ τη ζή λια τους α πο φά σι σαν να 
τη σκο τώ σουν. Έ να πρω ί ε κεί που μάζευαν ξύ λα την έ σπρω
ξαν στο γκρε μό για να γλυ τώ σουν μια και κα λή. Την άλ λη μέ ρα 
ξα να ρώ τη σαν τον ή λιο, μα πή ραν πά λι την ί δια α πά ντη ση. Μά
λι στα έ μα θαν ό τι η Κυ ρια ρί να η Χρυ σο φεγ γα ρά τη ό χι μό νο δε 
σκο τώ θη κε, αλ λά ό τι έ γι νε και βα σί λισ σα. Για τί ε κεί νο το πρω ί 
έ να βα σι λό που λο που κυ νη γού σε στο φα ράγγι, εί δε να πέ φτει 
α πό ψη λά μια ό μορ φη κό ρη. Την άρ πα ξε στην α γκα λιά του, σαν 
δώ ρο τ’ ου ρα νού, την πή γε στ’ α νά κτο ρα και την έ κα νε βα σί
λισ σα. Οι α δελ φές της α πό το κα κό τους έ πε σαν να πε θά νουν. 
Α πο φά σι σαν να με τα μορ φω θούν σε κα λό γριες και να πά νε τά χα 
να δώ σουν τις ευ χές στη βα σί λισ σα που ε κεί νες τις η μέ ρες εί
χε γεν νή σει έ να ό μορ φο α γο ρά κι. Μπή καν λοι πόν και τη σκό
τωσαν. Στον τά φο που έ θα ψαν την Κυ ρια ρί να τη Χρυ σο φεγ γα
ρά τη, φύ τρω σε μια κυδω νιά που έ κα νε μό νο έ να κυ δώ νι, που 
ό ταν το έ κο ψε ο πε ρι βο λά ρης, ξε πε τά χτηκε α πό μέ σα η ό μορ φη 
βα σί λισ σα με τη μορ φή του που λιού που το λέ με Κυ ρια ρίνα. Πέ
τα ξε στο α πέ να ντι δέ ντρο και τρα γού δη σε:

Περ βο λά ρη, περ βο λά σύ ρε πες του βα σι λιά
το παι δί να λύ ει να δέ νει, με τρο φή να τ’ α να σταί νει

κι αν δεν πας να του το πεις
να σου ξε ρα θεί τ’ α μπέ λι
και το δέ ντρο που κρα τώ
ν’ α πο μεί νει κου τρου βέ λι.

Ο πε ρι βο λά ρης δεν έ δω σε προ σο χή. Την άλ λη μέ ρα ό μως τ’ 
α μπέ λι και το δέ ντρο τα εί δε ξε ρά. Α πό τό τε η Κυ ρια ρί να ό ταν 
κα τε βαί νει το Φθι νό πω ρο λέ ει το ίδιο τρα γού δι. Πα ρα κα λεί τους 
γε ωρ γούς να πά νε στο βα σι λιά να πουν το θέ λημά της για τ’ ορ
φα νό παι δί της. Το πέν θι μο λά λη μά της, προ μη νύ ει βα ρύ Χει
μώνα.

Υ πάρ χει κι άλ λος μύ θος για την Τσί χλα και τον Κα λο γιάν νο. 
Ό λοι ξέ ρε τε τον κα λο γιάν νο (η Πυρ ρα λίς των αρ χαί ων, ο oppet 
tirogo των Ι τα λών, το rouge gorge των Γάλ λων, το Γκου σκού-
κι για τους Αρ βα νί τες, ο Κοκ κι νο λαί μης για τους πολ λούς ). 
Εί ναι μι κρό που λί, που εμ φα νί ζε ται το χει μώ να. με σκούρα 
και κα φε τί α πό χρω ση, έ χο ντας κόκ κι νο πε ρι λαί μιο.

Ο Κα λο γιάν νος λοι πόν κά πο τε ε ρω τεύ τη κε την Τσί χλα, πράγ
μα που της το δήλω σε. Ε κεί νη ό μως τον α ντέ κρου σε με κο
ρο ϊ δί ες μά λι στα για τη μι κρό τη τά του. Προ σβε βλη μέ νος τό τε 
ο ε ρω τιά ρης τη μά λω σε κι έ φυ γε υ πε ρη φα νευό με νος για την 
προ σω πι κό τη τά του. Να κι ο διά λο γός τους:

Πά ρε με ά ντρα κυ ρατσί χλα
δε σε θέ λω κα λο γιάν νε

και για τί κα λή κυ ρά;
τσιτσιρί κα λο γιαν νά
τα πο δά ρια σου λια νά

κι η σφα ή σου σαν κλω νά...
Κί κλα κί κλα βρω με ρή
και σου πιά τη γα νι σμέ νη

που θα πεις για με το Γιάν νο
Το μη ρί μου κά νει γά μο

κι η φτε ρού γα μου τρα πέ ζι
το χρυ σό μου πε τρα χή λι

βα σι λιά ξε πε ρε τεύ ει...
Βέ βαια απ’ την α να μέ τρη ση αυ τή χα μέ νη βγή κε η Τσί χλα για τί 
σαν με γα λύ τερη στο κορ μί κυ νη γιέ ται πο λύ και πα ντού, ε νώ ο 
Κα	λο	γιάν	νος	έ	χει	την	η	συ	χί	α	του!		•								Σ.Σ.		
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Στην Ελ λά δα τον έ φε ρε ο Μ. Α λέ ξαν δρος, ό ταν ε πέ στρε ψε 
α πό τη με γά λη εκ στρα τεί α στην Ιν δί α. Οι αρ χαί οι Έλ λη νες 

δεν το ε κτι μού σαν το φυ τό. Πί στευαν πως ε κεί φω λιά ζουν οι 
σκορ πιοί και ό τι η έ ντο νη μυ ρω διά του, ή ταν εί δος κατά ρας. 
Τον θε ω ρού σαν λοι πόν ση μά δι θα νά του. Α ντί θε τα οι Ρω μαί-
οι τον θε ω ρού σαν ε ρω τι κό φίλ τρο, ση μά δι α γά πης και φυ-
λα κτό. Οι Αι γύ πτιοι μα ζί με άλ λα φυ τά τον χρη σι μο ποιού σαν 
στις τα ρι χεύ σεις. Οι Γα λά τες σε τε λε τές ε ξα γνισμού μα ζί με 
νε ρό πη γής. Σή με ρα στην Ελ λά δα τον ε κτι μού με τον βα σι λι-
κό                                                                                                                                                             
Έ χει δε ση μα ντι κή θέ ση στη λα ϊ κή και θρη σκευ τι κή πα ρά δο-
ση.

� Βασιλικόςμυρίζειεδώ
κάποιατονέχειστολαιμό....

� Βασιλικέμουτρίκλωνε
μετασαράνταφύλλα
σαράντασ’αγαπήσανε
μαπάλιεγώσεπήρα...

� Βασιλικόςθαγίνωστοπαραθύρισου
κιανύπαντροςθαμείνωγιατοχατήρισου...

� Οδυόσμοςκιοβασιλικός
καιτομακεδονίσι...
  
Σύμ φω να με τη θρη σκευ τι κή πα ρά δο ση η Α γί α Ε λέ νη-μη-

τέ ρα του Μ. Κων/νου-ψά χνο ντας τον Τί μιο Σταυ ρό, ο δη γή θη-
κε στην εύ ρε σή του, α πό την έντο νη μυ ρω διά του βα σι λι κού, 
που εί χε φυ τρώ σει στο ση μεί ο ό που ή ταν ο Τίμιος Σταυ ρός. Γι’ 
αυ τό στις 14 Σε πτεμ βρί ου, γιορ τή Υ ψώ σε ως του Τι μί ου Σταυ-
ρού, στις εκ κλη σί ες μοι ρά ζε ται βα σι λι κός. Αλ λά και σε κά θε 
πε ρί πτω ση α γιασμού, ο ρα ντι σμός γί νε ται με βα σι λι κό.

ΣΤΗ ΜΑ ΓΕΙ ΡΙ ΚΗ  
χρη σι μο ποιεί ται πο λύ. 

Α ρω μα τί ζει διά φο ρα ψη

τά, σού πες, σα λά τες κ.λπ. 

Οι Ι τα λοί δε, στις διά φο ρες 

σάλ τσες που φτιά χνουν, 

ρί χνουν μέ σα βα σι λι κό.

ΣΑΝ  ΒΟ ΤΑ ΝΟ
χρη σι μο ποιεί ται σαν διου ρη τι κό. Σαν 

α φέ ψη μα κατα πραύ νο ντας στο μα χό
πο νους και κε φα λό πο νους. Αν δε τα 
φύλ λα του φα γω θούν έ τσι τρυ φε ρά, βο
η θούν στη δυ σκοι λιό τη τα. Ι δα νι κό για 
προ βλή μα τα μνή μης. Ε πί σης βελ τιώ νει 
τις ρυ τί δες. Οι Αρ χαί οι τον χρη σι μο
ποιού σαν σαν ε πί θεμα σε δά γκω μα φι
διών, σκορ πιών, ε ντό μων.

 
� Βασιλικόςκιανμαραθεί

τημυρωδιάτηνέχει...                         •  Σ.Σ. 

ο βασιλικός

Η φύ ση αυ τό το φαρ μα κεί ο! 
Θα συ νε χί σω αυ τή τη σε λί δα, με το πιο τρα-

γου δι σμέ νο φυ τό-βό τα νο, τον βα σιλι κό.

  Ο βα σι λι κός εί ναι α ρω μα τι κό ε τή σιο, πο-

ώ δες φυ τό. Κα τά γε ται α πό την Ιν δί α, ό μως 

σή με ρα καλ λιερ γεί ται σ’ ό λον τον κό σμο σε 

πολ λές ποι κι λί ες. Οι ποι κιλί ες του βα σι λι-

κού δια φο ρο ποιού νται α πό το μέ γε θος του 

φύλ λου. Πλα τύ φυλλος, κα τσα ρός, με λα νό-

φυλ λος, με γα λό φυλ λος κ.λπ.
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εξουσιοδοτημένο 
συνεργείοBRC

Επιλέγω γνήσια συστήματα BRC

ΤΩΡΑ
και πετρέλαιο θέρμανσης

(Πίσω από τη Nissan)
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Ο Μπαμπάς μου ο κυνηγός...

Θυμάμαι κάθε Παρασκευή μεσημέρι να 
ετοιμάζει το σακίδιο του με  τ’ απαραίτητα 
και να δίνει ραντεβού με τους φίλους του, 
τα κυνηγετικά αδέρφια του, όλοι μέλη της 

περιβόητης Γ.Ι.Α.Φ.Κ.Α.Σ…για να ξεχυθούν στα 
βουνά και τα λόγγα που τόσο αγαπούσαν ,όχι μόνο 
για ν’απολαυσουν το χόμπι τους, αλλά και να ξεφύ-
γουν από τα καθημερινά προβλήματα…
Η επικοινωνία μαζί τους? Ανύπαρκτη… μπορεί 
κάποιος να έπαιρνε τηλέφωνο από το καφενείο του 
χωριού που έμπαιναν για να πιουν  τσιπουράκι και 
να ζεστάνουν το μέσα τους και έτσι μαθαίναμε ότι 
όλοι είναι καλά…..
Η αγωνία μου και η λαχτάρα μου μέχρι να γυρίσει 
ο μπαμπάς μου απερίγραπτη….. Κυριακή βράδυ 
όλοι η κλίκα γυρνούσε κατάκοπη, στα σπίτια  τους  
ο καθένας… 
Έτρεχα λοιπόν και άνοιγα το σακίδιο του μπαμπά 
μου μεγάλη απογοήτευση..δεν είχε αγριογούρουνο  
…μόνο χόρτα-σύκα-τομάτες άντε και κανά τσαμπί 
σταφύλι που τους φίλευαν οι κάτοικοι του χω-
ριού…. Το κρέας? Σπάνιο εκείνη την εποχή άθλος 
και κατόρθωμα μεγάλο...
-Πάλι δεν έφερες αγριογούρουνο του έλεγα..τι κά-
νετε τόσες μέρες εκεί?
-Εμείς έλεγε δε πάμε  κυνήγι για να καρπωθούμε 
κρέας…. πάμε γιατί αγαπάμε και προστατεύουμε 
τη φύση με τον τρόπο μας..πάμε για την παρέα –
την ομαδικότητα-την φιλία και την εμπειρία… κάθε 

σαββατοκύριακο ζούμε κάτι 
διαφορετικό και μοναδικό..… 
πάμε για ν’ ακούσουμε τα σκυ-
λιά να τραγουδάνε….
Τραγουδάνε τα σκυλιά μπα-
μπά? Τον ρώτησα…. Αν τρα-
γουδάνε  λέει …….Το καλύτε-
ρο τραγούδι κάνουν….
…Μετά από πολλά χρόνια όταν 
πήγα μαζί του στο βουνό  κα-
τάλαβα τι ακριβώς ήθελε να 
πει…….
Δε θα ξεχάσω τη λάμψη που 
είχαν τα μάτια του όταν ήταν 
στο βουνό και τη χαρά του όταν 
τα σκυλιά μας κυνηγούσαν…
-Μπράβο Σιλβύ  έβγαλες τίμια 
το ψωμί σου και σήμερα… 
έλεγε… στο λαγόσκυλο όταν 
σήκωνε λαγό.. ….δίνοντας του 
για επιβράβευση  μπισκότο…

Λάτρευε το κυνήγι …είχε οργώσει και είχε ανέβει 
σε κάθε βουνό και  κάθε κορυφή… τα ήξερε τόσα 
καλά όσο τις γραμμές στη παλάμη του..….
Περίμενε πως και πως ν’ αρχίσει η κυνηγετική 
χρονιά αν και τα τελευταία χρόνια έλεγε: σαν να 
ψήλωσαν τα βουνά και δε τα φτάνω πια.......
Λίγο  –πολύ όλοι γνωρίζατε τον πατερά μου και 
είμαι σίγουρη πως όλοι θα συμφωνήσετε ότι είχε 
χρυσή  καρδιά και ψυχή λιονταριού…..

ΤΕΤΑ Θ. ΚΡΑΒΑΡΗ

Θύμησες 
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φώτο μένουν
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«Πρόβες για την έναρξη από το 
Σωτήρη Μάντζιο»

«Η Παλιά παρέα της Χίνκας»

«Δυνατός γουρουνοκυνηγός 
παρά τα 90 του χρόνια ο 
Δημοσθένης Χρόνης»
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ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2651041160, Fax. 26510 40022, Email: info@outdoorlife.gr, www.outdoorlife.gr

69€
49€

Ζακέτες Boujou 
Ζακέτες θερµικές, ελαστικές και 
διαπνέουσες σε REALTREE παραλλαγές

Ζακέτες Gadrat 
Ζακέτες Fleece 260gr σε συνδυασµό µε 
αδιάβροχο και διαπνέον sost shell

Ζακέτες Stag 2
Ζακέτες µε stretch ύφασµα περιµετρικά και 
µόνωση µπροστά

89€
65€

83€
60€

Παντελόνι Verdier
Παντελόνι 100% αδιάβροχο µε 
διαπνέουσα µεµβράνη 

78€
55€

Παντελόνι Peisey
Παντελόνι 100% αδιάβροχο µε 
διαπνέουσα µεµβράνη

129€
95€

210€
149€

Μπουφάν Peisey
Μπουφάν 100% αδιάβροχο 
µε διαπνέουσα µεµβράνη

158€
115€

Μπουφάν Camtrack
Μπουφάν 100% αδιάβροχο και 
διαπνέον από ύφασµα Ripstop σε 
Realtree παραλλαγή

85€
59€

Μπουφάν Sumi
Μπουφάν 100% αδιάβροχο και διαπνέον σε 
αυθεντικές παραλλάγες

188€
135€

Μπουφάν Tracklight
Μπουφάν 100% αδιάβροχο και 
διαπνέον από ύφασµα 
Ripstop και ενισχύσεις µε Kevlar

179€
125€

Παπούτσια TIBET

255€
179€

Παπούτσια KANGOO

120€
95€

100% αδιάβροχα

100% αδιάβροχα

OFFERS

Η προσφορά ισχύει για το φυσικό κατάστηµα από 17/12/2018 µέχρι 10/1/2019 και µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων
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ενημέρωση
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συνταγή κυνηγιού

Υλικά 

4 μπεκάτσες

1 φλιτζάνι λάδι

1/2/ φλυτζάνι χυμό λεμονιού

1 κρεμμύδι μέτριο ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 ποτήρι κρασιού λευκό κρασί

1 ποτήρι νερό

1 κουταλιά της σούπας φλάουρ

100 γραμ. κεφαλοτύρι

αλατοπίπερο

Επιμέλεια:  
Ελένη Τσικουρά

Εκτέλεση
Καθαρίζετε και πλένετε τις μπεκάτσες. Τις καψα-
λίζετε και αφαιρείτε τα εντόσθια κρατώντας τα χω-
ριστά.
Τις κόβετε στη μέση και σοτάρετε καλά τα κομμάτια 
με λάδι.
Προσθέτετε το κρεμμύδι, τα σκόρδα και τα εντό-
σθια να σατιριστούν και αυτά.
Σβήνουμε με το χυμό λεμονιού και ρίχνουμε το 
κρασί, το νερό και το ανάλογο αλατοπίπερο. Αφή-
νετε να βράσει σε χαμηλή φωτιά για 40 λεπτά πε-
ρίπου.
Στο τέλος διαλύετε το κορν φλαουρ με λίγο νερό 
και το ρίχνετε στην κατσαρόλα να πάρει βράση, 
ώστε να δέσει η σάλτσα.
Σερβίρετε με μακαρόνια και τυρί τριμμένο και πε-
ριχύνετε τη σάλτσα από τις μπεκάτσες.

Καλή Επιτυχία

Μπεκάτσες
Λεμονάτες
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Αφοί Μπάρμπα ο.ε.

Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής OPEL
6ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών
Τηλ.: 26510 92919, 93803
κιν.: 6945 996727
Fax: 26510 93804
e-mail: e-barbas@otenet.gr





Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν34

για να μαθαίνουμε!

Το πιθάρι της γνώσης!(30)

Και για να ΜΗΝ ξεχνάμε τους «φίλους μας», τους αφιερώνω τα λόγια του αξέχαστου γιατρού & κυνηγού Πόλυ Μυλωνά: 
«Πολλοί τον κυνηγό τον λένε «φονιά»! Θα ΄ταν τέτοιος αν εκείνοι που τρώνε κρέας ζώων είναι … «κανίβαλοι». Αυτά!

 Γράφει: 
ο Ν. Σπίγγος 

ΑνΕΚδΟΤΟ!
Εντελώς μαμάκιας και κολλημένος με την μάνα του ο τύπος παντρεύτηκε. Η γυναίκα, του μαγειρεύει, κι όταν αυτός 
γυρνάει από το γραφείο & δοκιμάζει το φαγητό, λέει:  Καλό το φαγητό που μαγείρεψες γυναίκα αλλά της μαμάς 
καλύτερο! Η γυναίκα, του σιδερώνει αλλά όταν γυρίζει από το γραφείο, λέει:  Καλά σιδερώνεις γυναίκα αλλά η μαμά 
μου τα ρούχα τα κολάριζε! Η γυναίκα, του συγυρίζει το σπίτι αλλά αυτός γυρνώντας από το γραφείο, λέει:  Ωραία έχεις 
τακτοποιήσει το σπίτι αλλά η μαμά μου όταν συγύριζε το διακοσμούσε κιόλας. Τα παίρνει η γυναίκα στο κρανίο και 
πάει σ  ́ένα μαγαζί και αγοράζει σέξι μαύρα εσώρουχα, ζαρτιέρες, στριγκ κλπ. 
Σκέφτεται, θα τα φορέσω, θα ανάψω κεριά, θα βάλω απαλή μουσική και θα τον περιμένω. Τι στο καλό, θα την ξεχάσει 
τουλάχιστον για  απόψε τη μάνα του.
Με το που γυρίζει ο τύπος από το γραφείο βλέπει τα φώτα στο σπίτι κλειστά και τη γυναίκα του με τα μαύρα εσώρουχα 
και τρελαίνεται ...
«Γιατί φοράς μαύρα»;;; ́ Επαθε τίποτα η μάνα μου;;;!!!
        νοέμβριος  2018        

Όλα τα παραπάνω 

[εκτός φυσικά από το ανέκδοτο] 

αποτελούν θέσεις και απόψεις 

επιστημόνων και ειδικών. 

Ας μου συγχωρεθεί η έλλειψη 

προσωπικής αναφοράς, η οποία οφείλεται 

σε τεχνικούς και μόνον λόγους!

Ενας υγιής σκύλος, χωρίς την προστασία εμβολίων και αντιπαρασιτικής αγωγής, μπορεί εύκολα να κολλήσει διάφορα νοσήματα οφει-
λόμενα σε  ιούς, μικρόβια, σε πρωτόζωα ή άλλα παράσιτα. 

Η «βαφή» της κάνης του όπλου μας  -το γνωστό μελάνισμα- κύριο λόγο ύπαρξης έχει να σκουραίνει την επιφάνεια του μετάλλου, ώστε 
να μην δημιουργούνται αντανακλάσεις από το φως. Να θυμάστε όμως πως η ικανότητά της για την αποτροπή της οξείδωσης (σκούρια-
σμα) είναι μικρή.

 Χιλιοειπωμένο μα πάντα επίκαιρο, σήμερα δε τόσο επίκαιρο όσο ποτέ: Το όπλο μας δΕν είναι ούτε μπαστούνι για να πηδάμε φράχτες, 
ούτε μαγκούρα για στήριγμα ή το χειρότερο για ψάξιμο σε θάμνους ή άλλα φυτά. Κάποιοι, ίσως, να νομίζουν πως είναι και τα δύο. Το 
όπλο θεωρητικά είναι ΠΑνΤΑ γεμάτο!!!

Οι δυο ασθένειες των τριχωτών θηραμάτων που μεταδίδονται στον άνθρωπο (ζωοανθρωπονόσοι)  είναι η τουραλαιμία και η σπαρ-
γάνωση. Η τουραλαιμία (μικρόβιο) προσβάλει κυρίως το λαγό, το κουνέλι, τα τρωκτικά, τα αιγοπρόβατα, τους χοίρους, τα άλογα & τον 
άνθρωπο. Μεταδίδεται από τα κουνούπια, σπανίως δε με την κατανάλωση μολυσμένων θηραμάτων που δΕν ψήθηκαν καλά. Η σπαρ
γάνωση είναι παρασιτική νόσος των αγριόχοιρων μεταδιδόμενη και στον άνθρωπο τρώγοντας μολυσμένο κρέας αγριόχοιρου, που δΕν 
ψήθηκε καλά  & σπάνια με επαφή μολυσμένου κρέατος.

Η μπεκάτσα ανήκει στα θηράματα εκείνα που δεν φοβούνται το κρύο, επειδή η θερμοκρασία του σώματός της είναι σταθερή, γύρω 
στους 42 βαθμούς. Αυτό που φοβάται είναι μόνο η πείνα!!

Δεν πρέπει να βαριέται ο καρτεριτζής να αφιερώσει λίγα λεπτά για την καλή κατασκευή μιας φυλάκτρας της ... προκοπής. Είναι σίγουρο 
πως κάποια στιγμή θα το μετανιώσει. Οι παλιοί έλεγαν χαραχτηριστικά: «το καλό καρτέρι και το καλό σκυλί σκοτώνουν το θήραμα».

Μια μακρυνή–θεαματική ίσως- βολή μας, σε μεγάλη απόσταση, σίγουρα μπορεί να μας ενθουσιάσει ή και να μας εντυπωσιάσει, σπα-
νίζει όμως η συχνή επανάληψή της. Δεν πρέπει να την λαμβάνουμε ιδιαίτερα υπόψη μας γιατί θα μας παρασύρει σε λάθος επιλογές σε 
βάρος της κάρπωσης.

Σημειώνω με έμφαση ότι, ο κρότος της τουφεκιάς είναι ιδιαίτερα βλαβερός για την ακοή μας. Ο πυροβολισμός μας,  παράγει ένταση 
ήχου 130 με 140 ντισιμπέλ (μονάδα μέτρησης) περίπου. Θα πρέπει λοιπόν  να γνωρίζουμε πως οποιοσδήποτε ήχος πάνω από τα 85 
ντισιμπέλ (όριο ανοχής)  είναι βλαπτικός. Καλόν είναι επομένως- με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε- να περιορίζουμε κάθε ήχο στα 
ανεκτά όρια!!

Και με την ευκαιρία της αναφοράς στον κρότο της τουφεκιάς ας έχουμε  υπόψη: Οι περισσότεροι κυνηγοί άνω των 40 ετών έχουν και 
κάποιο βαθμό βαρηκοίας, συνήθως στο αυτί που βρίσκεται αντίθετα από τον ώμο επώμισης. Απαραίτητη κίνηση για την αποφυγή μη 
αναστρέψιμων προβλημάτων κάποια μορφή προστασίας: βαμβάκι, απλές ή σύγχρονες ωτασπίδες κλπ.

Επιχειρώντας μια «οριακή τουφεκιά» θα πρέπει να σκεφτόμαστε πως κάθε σπατάλη του θηράματος είναι (και πρέπει)ασυγχώρητη. Το 
τραυματισμένο & χαμένο θήραμα είναι «ιεροσυλία»!!



Σε ένα από τα πιο παλιά εν ενεργεία 
οπλουργεία σε όλη την Ελλάδα,
με εμπειρία πάνω από 115 χρόνια
και υπευθυνότητα κατασκευάζουμε 
& επισκευάζουμε για εσάς

Προσθηκες για 
Baikal, Browning, 
Winchester SX3, 
Beretta A300 xtrema, 
Benelli, Fabarm 
κ.α.....απο αλουμινιο
[πολυ ελαφριες] 
και με συστημα 
γρηγορης απασφαλισης 
του μειωτηρα Benelli....

Χειροποίητα κοντάκια
σκοπευτικά & κυνηγητικά, στα μέτρα που 
θέλετε, από ντόπια Ηπειρώτικη καρυδιά

Χειροποίητες ψάθες (σκάλισμα)

Επισκευάζουμε παλιά - συλλεκτικά όπλα
διορθώνοντας μηχανισμούς, χτυπημένες 
κάννες ή άλλα μέρη του όπλου σας

Βάφουμε τις μεταλλικές επιφάνειες του 
όπλου σας με την τεχνική της μαύρης 
προοδευτικής οξείδωσης

τώρα
κάνε το όπλο σου

καινο
ύργιο

οι κυνηγοί & τα 
επαγγέλματα τους
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•  e-mail: info@ksioan.gr

www.ksioan.gr

το
στα Γιάννενα

Στείλτε μας το 
άρθρο σας. 

Μοιραστείτε τις 
σκέψεις σας!

μπείτε στο site μας
             και ενημερωθείτε

Χ Α Θ Η Κ Α Ν

1.- Χάθηκε στις 23/10/2018 από τα 
Καρδαμίτσια αρσενικό σέττερ 1 ½ 
χρονών ,χρώματος άσπρο-μαύρο. 
Φέρει λουρί και ταυτότητα με τα στοι-
χεία του ιδιοκτήτη. 
Πληροφορίες: κ. Ευαγγελογιώργος 
Χρήστος  τηλ.: 6979437284

2.- Χάθηκε στις 17/11/2018 στο Πα-
λαιοχώρι Συρράκου περιοχή «Βίνι-
τσα» λαγόσκυλο θηλυκό, χρώματος 
μαύρο –καφέ, 2 ½ χρονών. 
Πληροφορίες: κ. Πάσχος Αθανάσιος 
τηλ.: 6946289783

3.-Χάθηκε στις 1/12/2018 στην Ανα-
τολή (περιοχή lidl) μπίγκλς θηλυκό 5 
½ χρονών, χρώματος άσπρο-καφέ. 
Φέρει πορτοκαλί λουράκι με ανα-
γραφόμενο πάνω το τηλέφωνο του 
ιδιοκτήτη.
Πληροφορίες: κ. Γούλας Χρήστος, 
τηλ.: 6974736907

4.- Χάθηκε στις 22/10/2018 στην 
περιοχή Λιμνοπούλα (Παπαμάνος) 
ελληνικός ιχνηλάτης αρσενικός .Φέ-
ρει αλυσίδα στο λαιμό.
Πληροφορίες: κ. Κων/νος Κωστού
λας, τηλ.: 6947279896 

5.-Xάθηκε στις 2/12/2018 στην Καρί-
τσα πόιντερ αρσενικό, άσπρο-πορ-
τοκαλί 3 ετών. Φέρει κολάρο και 
μπίπερ.
Πληροφορίες: κ. Λιάκος Παναγιώ
της, τηλ.: 6947819539

6.-Χάθηκε στις 11/11/2018 στο Μι-
τσικέλι  γκέκας αρσενικό 3 χρονών,-
χρώματος μαύρο-καφέ.
Πληροφορίες: κ.Ζήσης Ευάγγελος, 
τηλ.΅6946276710

1.-Βρέθηκε στις 17/10/2018 στους 
Λογγάδες γκέκας αρσενικό με μεγάλα 
αυτιά (μάλλον μεγάλης ηλικίας), χρώ-
ματος μαύρο-καφέ.    
Πληροφορίες στο τηλ.: 6979180491

2.-Βρέθηκε στις  27/10/2018 στην 
Ανατολή επανιέλ αρσενικό 2-3 χρο-
νών περίπου, χρώματος άσπρο-καφέ.
Πληροφορίες στο τηλ.:6944428596

3.-Βρέθηκε στις 3/11/2018 στα 
JUMBO πόϊντερ θηλυκό ,άσπρο-μαύ-
ρο ενός (1) έτους. Φέρει λουράκι.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6973379248

4.-Βρέθηκε στις 24/11/2018 στη Σκλί-

βανη γιούρα-γκέκας θηλυκό 3 ετών, 
χρώματος μαύρο-κανελί.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6947129244

1.-Πωλείται  καραμπίνα BENELLI 
RAFAELO  ελάχιστα χρησιμοποιημέ-
νη.
Πληροφορίες στο τηλ.:  6988107424

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
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