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Eξώφυλλο:

το

«Ο μικρός Αποστόλης και - οι φίλοι του - ξεκουράζονται μετά από πολύωρο
εκπαιδευτικό»

στα Γιάννενα
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Από το βήμα του Προέδρου
Συνάδελφοι,
Η βαριά οικονομική κρίση που μαστίζει την οικονομία μας
λόγω COVID-19 δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την κυνηγετική
δραστηριότητα.
Τα τελευταία χρόνια η μείωση των κυνηγετικών αδειών είναι
της τάξης του 50% του αριθμού των αδειών προ 10ετίας.Από το
ποσοστό αυτό ένα 20% οφείλεται στην μεγαλύτερη έξοδο από τη
δραστηριότητα κυνηγών κυρίως μεγάλης ηλικίας, χωρίς αναπλήρωση από νέους κυνηγούς και δυστυχώς ένα 30% κυνηγάει χωρίς άδεια κυνηγίου.
Λέω δυστυχώς γιατί τα προβλήματα από το κυνήγι χωρίς άδεια
κυνηγίου ,συνεπάγεται πολλούς κινδύνους για τους ίδιους που
το πράττουν, αλλά και για τους συγκυνηγούς τους.
Εδώ τα αντανακλαστικά των κυνηγετικών οργανώσεων είναι
μηδαμινά. Και είναι μηδαμινά κυρίως γιατί η λειτουργία τους
και η όλη πρακτική τους, έχει μείνει στο διάταγμα ίδρυσης τους
86/1969.
Θα έπρεπε άμεσα να καταργήσουν τις έκτακτες εισφορές, να
μειώσουν το κόστος των αδειών, να περιορίσουν τις πολυέξοδες και αναποτελεσματικές δράσεις τους, για να γίνει ξανά μεγάλη και αποτελεσματική η κυνηγετική οικογένεια.
Καλή κυνηγετική χρονιά σε όλους, με υγεία και
ΧΩΡΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ!!

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τηλ.: 26510 25839 - Fax: 26510 39906
www.ksioan.gr, info@ksioan.gr
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ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Β. ΛΥΤΡΑΣ

Ο Πρόεδρος
Βαγγέλης Λύτρας

ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:
Σ. ΣΑΚΑΒΙΤΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
Β. ΛΕΚΚΑΣ, Γ. ΝΤΟΒΑΣ, Γ. ΤΣΟΓΚΑΣ, Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ,
Δ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Μ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, Γ. ΝΤΑΦΛΟΣ, Ν. ΣΠΙΓΓΟΣ,
Σ. ΜΕΜΟΣ, Χ. ΤΣΟΥΤΣΗΣ, Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΓΕΩΛΔΆΣΗΣ
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ, X. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Α. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ, Β.
ΣΑΚΑΒΙΤΣΗΣ, Ι. ΚΑΝΤΡΕΛΗΣ, Λ. ΘΕΟΧΑΡΗ, Β. ΔΉΜΟΥ, Ε.
ΤΣΙΚΟΥΡΑ

Οι απόψεις των αρθρογράφων και επιστολογράφων δεν είναι αναγκαστικά και απόψεις
του περιοδικού.
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-ολική, 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.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΚΤΥΠΩΣΗ / BΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ:
ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τηλ.: 26510 85333

www.venetoprint.gr
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δραστηριότητες

«Απελευθέρωση
Φασιανών που
προέρχονται από τα κρατικά εκτροφεία σε
βιότοπους των
Ιωαννίνων»

«Ένα αναμνηστικό δώρο
στους κυνηγούς μας,
για να γνωρίζουν ότι
ο Σύλλογος
είναι πάντα δίπλα τους»
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BREITHORN PRO

100% Αδιάβροχα με
μεμβράνη GORETEX.

199,00€

XALOC

100% Αδιάβροχα με
μεμβράνη GORETEX.

A185 EASYTRACK Pant Παντελόνι 689

Παντελόνι SAFETY

Παντελόνι 690

Δίχρωμο με ενίσχυση Ripstop,
υδρόφοβο και διαπνέον

Ελαστικό, Dry-fast και
διαπνέον.

Ripstop stretch,
υδρόφοβο και διαπνέον.

Ελαστικό, Dry-fast και
διαπνέον.

59,00€

52,00€

79,00€

49,00€

119,00€

ΓΙΑ DC & TT

x2
Κεραία SUPRA
505012 για κολάρα
GARMIN

19,50€

T-Shirt 487 - 480 - 486
100% βαμβακερό.

14,90€

Γιλέκο 731

Γιλέκο THREE POCKET

Ενισχυμένο με 2 τσέπες
για GPS και VHF με σάκο
θηραμάτων.

Γιλέκο-σακίδιο,
υδρόφοβο με
αποσπώμενα πορτοκαλί.

49,00€

Κεραία GPS
αυτοκινήτου
FLEX

68,0 0€

74,00€

x25
.

Ζακέτα 223

Ζακέτα PRIME

Μπουφάν DENVER

Fleece διπλής όψης χακίπορτοκαλί παραλλαγής,
αδιάβροχη.

Τεχνικό
Fleece
anti-pilling.

Soft Shell αντιανεμικό και
υδρόφοβο με αποσπώμενα
μανίκια που γίνεται και γιλέκο.

65,00€

58,00€

99,00€

Κεραία
OMEGA
505032
για GPS

KLARUS XT12GT HUNTING KIT

Επαναφορτιζόμενος, πολύ δυνατός
1600 Lumens με απόσταση δέσμης
603m

37,50€

OUTDOOR LIFE ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΗΣ, Λεωφόρος Δωδώνης 115, Ιωάννινα ΤΚ: 45221
Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ Ι Κ Ο Σ
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
Ι Ω Α Ν
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2651041160, Fax. 26510 40022, Email: info@outdoorlife.gr, www.outdoorlife.gr
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ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ 115

55

κυνηγετικά

Κείμενο – Φωτό:
Σπύρος Μέμος

Μας Εμπνέει;
Γεγονότα

Αρχές Οκτωβρίου του 2005: βρισκόμαστε στα φημισμένα φασσοκάρτερα της Κόνιτσας και έχουμε κατεβεί από το αυτοκίνητο νύχτα ακόμη,
για να προλάβουμε κάποιο από τα
περιζήτητα πόστα της φθινοπωρινής
αποδημίας των πουλιών που κατεβαίνουν από τον Βορρά.
Μόλις έχει ξεκινήσει το θέμα της
γρίπης των πουλερικών και επικρατεί πανικός και φόβος, εξαιτίας μιας
ασθένειας που δεν γνωρίζουμε ακόμη καλά. Πατώντας με προσοχή στα
χωράφια από τον φόβο της κουτσουλιάς, κατευθυνόμαστε σε γνωστό μας
καρτέρι, όπου με μεγάλη χαρά διαπιστώνουμε ότι είναι ελεύθερο.
Σύντομα, προς μεγάλη μας έκπληξη καταλαβαίνουμε ότι ο τόπος γύρω
είναι εντελώς άδειος από κυνηγούς,
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ντόπιους και επισκέπτες και το ίδιο
μοτίβο θα συνεχίσει για όλο τον μήνα,
πράγμα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του συνωστισμού και του αδιαχώρητου που επικρατούσε εκείνη την
εποχή στα πρώτα καρτέρια. Ανάλογη
εικόνα στα περδικοβούνια και κάπως έτσι κυλά και ο Νοέμβριος στα
μπασίματα της μπεκάτσας…
20 Αυγούστου του 2010: έχοντας
καπαρώσει την περιοχή μας πολύ
πριν το ξημέρωμα, αναμένουμε την
προσέλευση των συγκυνηγών και
την τακτοποίησή τους στον χώρο, για
να ζήσουμε την έναρξη του τρυγονιού στα ευλογημένα μέρη της μακεδονικής γης. Μιλάμε για καρτέρια
που για να μπεις πρέπει να κόψεις
εισιτήριο.
Καθώς πλησιάζει η ανατολή, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
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Κοιτάζουμε με προσοχή τα κινητά, γιατί απ’ ότι φαίνεται, πάνω στον
ενθουσιασμό μας ήρθαμε μια μέρα
νωρίτερα και κινδυνεύουμε να συλληφθούμε για λαθροθηρία.
Κι όμως, τα κινητά γράφουν 20 Αυγούστου. Τι έγινε;
Επικρατεί πανικός και φόβος από
το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Οι εντελώς άδειοι λόφοι αποτυπώνουν το μέγεθος της ψυχολογικής
πίεσης και του αντίκτυπου που είχε
στον κόσμο η απειλή της επικείμενης
φτώχειας…
Καλοκαίρι του 2020: πανικοβλημένοι και φοβισμένοι εξαιτίας της
πανδημίας του κορωνοϊού, καθόμαστε πίσω από τις οθόνες των τηλεοράσεων, των υπολογιστών και
των κινητών και στην ψευδαίσθηση
της ασφάλειας που θεωρούμε ότι οι
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*Σε περίπτωση αναβολής λόγω covid-19 θα ενημερωθείτε έγκαιρα

κυνηγετικά

οθόνες μας προσφέρουν, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ενημερωνόμαστε, «ψυχαγωγούμαστε»…
Έχει ήδη προηγηθεί το ανοιξιάτικο lockdown και οι συνέπειες της
πανδημίας είναι ορατές σε πολλούς
τομείς.

Σκέψεις

Το κυνήγι έχει περάσει πολλά «κύματα» και είναι αλήθεια ότι δεν κατάφερε να βγει αλώβητο. Κοντά στα
άλλα πλήττεται και από νεοοικολογικές αντιλήψεις για τη φύση και το
πώς πρέπει πια να είναι η ζωή μας
μέσα σε αυτή.
Η μεγαλύτερη όμως απειλή κατά
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του κυνηγιού, φρονώ ότι δεν προέρχεται από πουθενά αλλού παρά
από τους κυνηγούς. Από μας, από τη
θέση που τοποθετήσαμε το κυνήγι
στην καθημερινότητά μας. Από το αν
είναι πάρεργο ή στάση ζωής, από το
κατά πόσο γλυκάναμε τα παιδιά μας
στην επαφή με τη φύση, από το αν
αποτελεί χαρά ή ένα είδος υποχρέωσης ή κάτι άλλο.
Μάθαμε να ρίχνουμε τις ευθύνες
στους άλλους. Το κυνήγι δεν είναι μια
ετοιμόρροπη κατασκευή που θέλει
στήριξη, αντίθετα εμείς το χρειαζόμαστε για τον εαυτό μας, για τα παιδιά
μας, για τις γενιές που θα έρθουν. Απ’
ό,τι φαίνεται δυσκολότερες μέρες θα
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ακολουθήσουν, καλύτερες όχι…
Εμπνέει σήμερα το κυνήγι τις οικογένειες, ή μήπως οι στόχοι μας δεν
έχουν καμιά σχέση με την αντίληψη
για τη ζωή που μας κληροδότησαν οι
πατεράδες μας; Μήπως θεωρούμε
την πολύτιμη σοφία τους πράγματα
ξεπερασμένα;
Πραγματικά δεν ανησυχώ μήπως
και φέτος ξημερώνοντας η 20ή Αυγούστου βρει λίγους από μας στα
καρτέρια. Είμαι οπαδός της άποψης
ότι «για να πιεις νερό πρέπει πρώτα
να διψάσεις»…
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κτηνιατρικά

Σίντος Μιχάλης
Κτηνίατρος

Κτηνιατρική Αναφορά

Αυξημένη συχνότητα
θερμοπληξίας κυνηγετικών
σκυλιών

Α

ναφέρομαι σε ένα επίκαιρο
και σύνηθες θέμα. Κατά την
παρούσα περίοδο καλούμαι να αντιμετωπίσω πολλά
περιστατικά κυνηγετικών σκυλιών
με θερμοπληξία. Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως λόγω της γενικής
αύξησης τής θερμοκρασίας, έχουν
παρατηρηθεί πολλά τέτοια περιστατικά κατά τους μήνες τού καλοκαιριού
αλλά και τους πρώτους μήνες τής
κυνηγετικής περιόδου, κάτι που δε
συνέβαινε παλαιότερα.
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Θερμοπληξία είναι η κλινική εκδήλωση τής υπερθερμίας που προκαλείται από παραμονή τού ζώου
σε περιβάλλον με αυξημένη θερμοκρασία ή/ και υγρασία για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο από αυτό στο
οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει ο οργανισμός. Της θερμοπληξίας προηγείται πάντα η θερμική καταπόνηση
η οποία είναι εξίσου σοβαρή κατάσταση αλλά οι επιπτώσεις αυτής
μπορούν εύκολα να αποφευχθούν
λαμβάνοντας άμεσα μέτρα με στόχο
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τη μείωση τής θερμοκρασίας τού
σώματος τού ζώου.
Έτσι, προλαβαίνουμε την εξέλιξη
τής θερμικής καταπόνησης άρα και
τη θερμοπληξία που μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο. Αντιλαμβάνεται
κανείς πως έχει επέλθει το στάδιο τής
θερμικής καταπόνησης παρατηρώντας τα εξής συμπτώματα: διάρροια,
ναυτία, έμετος, αναπνοή με ανοικτό
στόμα. Πολλές φορές παρατηρείται
ερυθρότητα τού δέρματος στο εσωτερικό των αυτιών. Ένας σκύλος που
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ΤΩΡΑ

και πετρέλαιο θέρμανσης

Επιλέγω γνήσια συστήματα BRC

εξουσιοδοτημένο
συνεργείο

BRC

(Πίσω από τη Nissan)
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κτηνιατρικά

παρουσιάζει τα συμπτώματα αυτά
πρέπει να βοηθηθεί άμεσα. Μερικά
πολύ σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης του, όπου κι
αν βρίσκεται, είναι να τον μεταφέρει
σε ένα δροσερό, σκιερό μέρος (αν είναι δυνατόν σε κλιματιζόμενο χώρο)
και να τού παρέχει φρέσκο δροσερό
νερό. Επίσης, μπορεί να καταβρέξει
τον σκύλο με δροσερό νερό και να
τον αφήσει να στεγνώσει. Έτσι, αποτρέπουμε την εξέλιξη τής θερμικής
καταπόνησης, που είναι η θερμοπληξία.
Η φυσιολογική θερμοκρασία τού
σκύλου είναι 38-39οC. Όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 41οC, το
ζώο βρίσκεται στην κατάσταση θερμοπληξίας, όπου απαιτείται άμεση
κτηνιατρική βοήθεια. Πέρα από την
αυξημένη θερμοκρασία, ο ιδιοκτήτης
θα διακρίνει τα εξής συμπτώματα:
έντονη ταχύπνοια με ανοικτό το στόμα, παχύρευστο και κολλώδες σάλιο,
ερυθρός χρωματισμός τής γλώσσας.
Ο σκύλος μπορεί να εμφανίζει κατάπτωση, ναυτία, αδυναμία, διάρροια,
έμετο και στο τέλος καταπληξία και
κώμα.
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Όλοι οι σκύλοι μπορούν να εκτεθούν σε κίνδυνο για θερμοπληξία,
μερικές φυλές ,όμως, και σκύλοι
με συγκεκριμένες παθήσεις είναι
περισσότερο ευαίσθητοι. Ζώα με
καρδιαγγειακά και αναπνευστικά
προβλήματα, παχύσαρκα καθώς και
ηλικιωμένα ζώα καταπονούνται πιο
εύκολα.
Σε κάθε περίπτωση, μερικές πρακτικές συμβουλές για να προστατέψετε τον σκύλο σας από τη θερμοπληξία
είναι:
1. Παρατηρείστε αν εμφανίζει κάποια από τα συμπτώματα της θερμικής καταπόνησης ή της θερμοπληξίας. Στην πρώτη περίπτωση, μπορεί
ο ιδιοκτήτης να δράσει μόνος του με
τους τρόπους που προαναφέρθηκαν
στην ενότητα τής θερμικής καταπόνησης, ενώ στην περίπτωση τής
θερμοπληξίας πρέπει να καλέσετε
αμέσως κτηνίατρο.
2. Παρέχετε στον σκύλο σας σκιά
και άφθονο νερό για να αποτρέψετε
την αφυδάτωση.
3. Τους θερμούς μήνες, αποφύγετε τις μεγάλες βόλτες και το πολύωρο εκπαιδευτικό κυνήγι. Προτιμήστε
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εάν αυτό συμβαίνει να είναι νωρίς το
πρωί. Προσοχή! Τα τελευταία χρόνια,
σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε παλαιότερα, κατά τον Σεπτέμβρη και αρχές
Οκτώβρη, λόγω τής υπερθέρμανσης,
οι σκύλοι εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.
4. Μην αφήνετε τον σκύλο σας να
περπατάει στην άσφαλτο ή σε πετρώδες τερέν κυνηγιού. Και στις δύο περιπτώσεις, ο σκύλος πατάει σε πολύ
θερμές επιφάνειες με αποτέλεσμα να
εμφανίζει εγκαύματα στις πατούσες
του. Η κατάσταση αυτή είναι πολύ
επώδυνη και απαιτεί μεγάλο χρονικό
διάστημα αποκατάστασης με αποτέλεσμα ο σκύλος να χάνει πολλές κυνηγετικές μέρες.
5. Μην αφήνετε ποτέ τον σκύλο
σας μέσα στο αυτοκίνητο όταν αυτό
είναι σταθμευμένο. Ακόμη κι αν βρίσκεται στη σκιά ή έχετε αφήσει κάποιο ανοικτό παράθυρο, δεν αρκεί!
Εάν απαιτείται έστω και ολιγόλεπτη
στάθμευση, είναι καλύτερα να κατεβάσετε τον σκύλο από το όχημα και
να τον δέσετε κάτω από μία σκιά.
Ευχές για μια ασφαλή κυνηγετική
περίοδο!
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ενημέρωση

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ – Δ.Α.Δ. - ΕΘΝΙΚΟΙ
ΔΡΥΜΟΙ - Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-2021
1.- Καταφύγιο: Μετσόβου και Τ.Κ.
Χρυσοβίτσας - Γρεβενιτίου, έκτασης
17.000 στρεμμάτων.
Όρια: Αρχίζει από πηγή Γεωργίτση Δήμου Μέτσόβου, με κατεύθυνση Β.Α.
αφού περάσει ρέμα Ποτόκι, φθάνει στη
ράχη Σπανούρα Μουτσέλι, από εκεί ακολουθεί κορυφογραμμή Σπανούρα Μουτσέλι, φτάνει στον ημιονικό δρόμο Γίδρα
- Ρουτζέλο, τον ακολουθεί, φτάνει στο ρ.
Σαράτο (τραπουνσαράτου). Ακολουθεί το
ρέμα προς τα κάτω φτάνει στη συμβολή
με το ρέμα Ρουτζέλο, το ακολουθεί προς
τα πάνω, καταλήγει στον περιφερειακό
δρόμο της τεχνητής λίμνης πηγών Αώου
(Ρείθρο), ακολουθεί τον περιφερειακό
δρόμο και περνώντας από το ρέμα Βάλια
Μέγγουλη, τη θ. Τσιμπίδη, το ρ. Τσούμα
Τσιμπίδη, φτάνει στο ρέμα Περατώρας
το ακολουθεί προς τα πάνω φτάνει στις
Κόκκινες Βρύσες (Υψ. 2019), από εκεί
ακολουθώντας κορυφογραμμή Μαυροβουνίου ( όρια Περιβολίου Γρεβενών)
περνά από υψ. 2004 και θ. Καπετάν Κλείδη (υψ. 2036), φτάνει στη θ. Αυτιά Φλέγγα
(υψ. 2159), από εκεί κατεβαίνοντας στη
ράχη Φλέγγα (όρια Δ. Μετσόβου και Δ.Δ.
Φλαμπουραρίου) και περνώντας από
θέση Άσπρα Λιθάρια (υψ. 1739) βρύση
Σαρακατσαναίων, ακολουθεί προς τα
κάτω το ρ. Μουρτζιάς μέχρι συναντήσεως ποταμού Αώου, ακολουθεί την κοί-
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τη του π. Αώου προς τα πάνω (όρια Δ.
Μετσόβου και Δ.Δ. Φλαμπουραρίου και
Γρεβενιτίου).Φτάνει στο κυρίως φράγμα
της τεχνητής λίμνης Πηγών Αώου, από
εκεί ακολουθεί τον περιφερειακό δρόμο
της λίμνης προς Μέτσοβο, διέρχεται από
το 1Ο και 2Ο φράγμα στη θ. Πέντε Αλώνια του Δ.Δ. Γρεβενιτίου, από το 1ο, 2ο,
3ο και βοηθητικό φράγμα Ποριτσίων στη
θ. Πολιτσιές του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας και
ακολουθώντας πάντα τον περιφερειακό
δρόμο στην περιοχή του Δ. Μετσόβου
φτάνει στη πηγή Γεωργίτση.

λουθούν ανοδικά το ρέμα Βαθύλακκος
μέχρι ύψωμα Λιούκου, ακολουθούν
οροσειρά Λιούκου – Σταυρός – Μνημείο
- Σκίρτσης, όπου τα όρια Ν. Καστοριάς,
ακολουθούν όρια Ν. Κοστοριάς μέχρι
ύψωμα Πάνω Αρένα, κατέρχονται ακολουθώντας το ρέμα Κόκκινη Πέτρα μέχρι
γέφυρα Μαυρόλακκου όπου άρχισαν.
3.- Καταφύγιο: Βουρκοποτάμου Δήμου Κόνιτσας έκτασης α)12.619 και β)
10.800 στρεμμάτων.
Όρια: α)Γέφυρα Λασκαρίδου, ρ. Βουρκοπόταμος (900 μ.) βόρεια, παρυφή δασικής έκτασης, παλιά εκκλησία, ρ. Αγ.
Βαρβάρας, νότια, μύλος Ταμπακόμυλος, βόρεια, κορυφογραμμή όρια Δ.Δ.
Πουρνιάς - Μόλιστας , κορυφή Γύφτισσα
(1752), δυτικά όρια Μόλιστας - Καστανέας, υψ. 1296, κορυφή Ντέρης, δρ. Κονίτσης - Μακεδονίας, γέφυρα Λασκαρίδου
β) Γέφυρα Πύργου (500μ) δυτικά – ράχη
- ημιονικός δρόμος (Πύργος), βορειοδυτική κατεύθυνση, υψ. Πύργος, ρ. βαθύλακκος, συμβολή ρ. Βαθύλακκος, ρ.
Μοκόλυβο, βορειοδυτικά, ρ.Μοκόλυβο,
όρια δάσους Πυρσόγιαννης - Βούρμπιανης, δασικός δρόμος, ράχη Πετρίτης,

2.- Καταφύγιο Αετομηλίτσας 27.688
στρεμμάτων.
Όρια: Από γέφυρα Μαυρόλακκου, ακολουθούν
δασικός
δρόμος προς Πληκάτι
μέχρι συναντήσεως
του ρέματος Κόχλιας,
κατέρχονται
μέχρι
συναντήσεως του χειμάρρου
Πιστίλιαπη
ακολουθούν χείμαρρο μέχρι συμβολή με
ρέμα
Βαθύλακκος
(όρια οξυάς) ακο-
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Κοκκινόπετρα, δρ. Κόνιτσας - Μακεδονίας (Σπηλιωτόπουλου ) Νότια κατεύθυνση δρόμου.

πρώτο ρέμα Ανούκας, δρ. δασικός ,δρ.
Βρυσοχωρίου – Ηλιοχωρίου - Σκαμνελίου μέχρι ρ. Βάτος.

4.- Καταφύγιο Πάδων έκτασης 20.800
στρεμμάτων.
Όρια: Συμβολή ρέματος Μυλοπόταμος
με τον Αώο Π. συμβολή ρ. Μέγας Λάκκος και Βοιδόσταλο, ρ. Μέγας Λάκκος,
κορυφογραμμή Σμόλικα κοντά στη Δρακόλιμνη, ανατολικά, κορυφογραμμή κορυφή 2637 Σμόλικα, υδροκρίτης, ύψωμα
Γρηά Σαμαρινιώτισσα, νότια, θ. Πέτρα
Κακαράντζα, Μπούγια, ρ. Ασπροπόταμος, Αώος Π. ρ. Μυλοπόταμος.Δ. Μετσόβου και Δ.Δ.

8.- Εθνικός Δρυμός Βίκου Αώου:
33.000 στρέμματα.
Όρια: (Πυρήνα) Βοϊδομάτης, ρ. Μονοδενδρίου, ρέμα Γενίτσαρη, Αγ. Παρασκευή,
παρυφή χωριού Μονοδένδρι, δημόσια
οδός, θ. Οξιά, κορυφή Μονοδενδρίου,
Οξιά, υψ. 1600μ. υψοδείκτης 1335μ., οικισμός Βιτσικό, δημοσία οδός Βιτσικού Αρίστης, κορυφογραμμή, οδός Αρίστης –
Παπίγκου, συστάδα Πλατάνων, Παναγιάς
Σπηλιωτίτσης, κορυφογραμμή θ. Παλιάμπελα, βατή οδός Αγ. Μηνά προς υδρόμυλο, θ. Πορταρόβα, κορυφογραμμή - θ.
Παλιούρια, Καστρί, βόρεια κορυφογραμμή, υψοδείκτες 862μ - 768μ., εικονοστά-

5.- Καταφύγιο: Ελευθέρου - Παπίγκου Δήμου Κόνιτσας έκτασης 36.000
στρεμμάτων.
Όρια: Γέφυρα Αώου Π., θ. Κάστρο –
Τσούμα - Καψάλα- Αιμινάδια, υψ.
Τραπεζίτσα, υψ. Κολοκυθιάς, Ράχη
Κώτσιου, δρ. Κόνιτσας – Διστρατου, δρ.
δασικός Εικόνισμα, Γιάκα - Κρανιές – ρ.
Τριώδες, Αώος Π. ρ. Δέσης, θ. Δρακόλιμνη, Καταφύγιο Ορειβατών Παπίγκου,
υψ. 2251, βόρεια –ράχη, γέφυρα Αώου.
6.- Καταφύγιο: Παπίγκου έκτασης
10.170 στρεμμάτων.
Όρια: Θ.Καταφύγιο Ορειβατών, νότια,
ανώνυμη ράχη, Βράχια Αστράκας,δυτικά,ριζά Βράχων, θ. Απάνω Ζωνάρια,
Βόρεια – θ. Κέδρος – Ράχη Σκάλας- Κοπρίγο- Δαδιές- Ριζά Παράγγια, θ. Χωράφι Καραπλιάκου, ανατολικά, ανέρχονται
ράχη Λειβαδάκια, θ. Πλατειά Χούνι, νοτιοααανατολικά, ράχη Κουτσομήτρου,
υψ. Θ. 2251,κατέρχονται κορυφογραμμή
Λάπατα,Καταφύγιο Ορειβατών.
7.-Καταφύγιο: Βρυσοχωρίου - Ηλιοχωρίου, έκτασης 39.000 στρεμμάτων.
Όρια: Δρόμος Ηλιοχωρίου - Βρυσοχωρίου, ρ. Βάτος,υψ.2446,8 θ. Στόμα,
κορυφογραμμή υψ. 2467-2478, θ. Κόπανος, ριζά Γκαμήλας , θ. Καλόγηρος όπου
και η αρχή του ρέματος Δέσης, το οποίο
ακολουθεί μέχρι τον ποταμό Αώο τον
οποίο ακολουθεί προς ανάντη μέχρι το
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σι δημόσιας οδού Αρίστης - Παπίγκου,
εικονοστάσι βατής οδού Βιτσικού - Παπίγκου, υδροκρίτης Αστράκας, υψοδείκτης 1787μ., υψομετρική καμπύλη
1700μ., βατή οδός Βραδέτου καταφύγιο
ορειβατών, θ. Γκουρομάτι, δυτικά θ.
Μπελόη - Κριαρά, κορυφογραμμή Λιβάδι (1373μ.) φαράγγι Βίκου - Ρ. Μεζαρά,
ρέμα Μονοδενδρίου.
9.-Καταφύγιο: Ευρύτερης περιοχής
χαράδρας ποταμού Αράχθου στο Ν. Ιωαννίνων στο Δ.Δ. Μουζακαίων Δήμου
Παμβώτιδος- Δ.Δ. Ελληνικού- Φορτωσίου- Κωστητσίου, Πατέρου, Καλεντζίου
και Μονολιθίου Δήμου Κατσανοχωρίων- Δ.Δ. Πετροβουνίου, Χουλιαράδων
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και Βαπτιστής Δήμου Τζουμέρκων-Δ.Δ.
Αμπελοχωρίου και Ραφταναίων Δήμου
Πραμάντων, έκτασης 27.330 στρεμμάτων.
Όρια: Γέφυρα Τσιμόβου ,ακολουθεί
ανατολικά την επ. οδό έως το μεγάλο
ελιγμό πριν το συν. «Κέδρος¨», συνεχίζει
ΝΑ συναντά το ρ. «Ορνιολάγκαδο»και
κατέρχεται έως τον Άραχθο ποταμό. Από
εκεί ακολουθεί αριστερά την κοίτη του
Ποταμού, διέρχεται από τη θ. «Αμπροβίστα» μέχρι το τρίτο αν.ρέμα που κατέρχεται από τον οικ. του Δ.Δ. Χουλιαράδων.
Ακολουθεί το ρ. και ανέρχεται μέχρι τον
ελιγμό του δρόμου Ν.Δ. του οικισμού,
στη συνέχεια ακολουθεί το φρύδι των
πρανών του ποταμού Ν-Ν.Α.του οικισμού Δ.Δ. Χουλιαράδων μέχρι την κορυφή «Κουρούνα».Με Ν.Α. κατεύθυνση

κατέρχεται τη ράχη μέχρι το ρέμα που
κατεβαίνει από το Δ.Δ.Βαπτιστή και τον
επ. δρόμο τον οποίο ακολουθεί έως τη
γέφυρα (Γκόγκου). Συνεχίζει με νότια
κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει τον
επ. δρόμο Κτιστάδων Αμπελοχωρίου
τον οποίο ακολουθεί έως τη θέση «Προφήτη Ηλίας» και ύψος της ράχης «Γιαννίστα Ζαγόρια».Ανεβαίνει τη ράχη με
Δ. κατεύθυνση μέχρι την κορυφή. Με
κατεύθυνση Ν.Δ.διέρχεται Βόρεια τον
οικισμό του Δ.Δ. Αμπελοχωρίου ακολουθεί το πρανές του ποταμού έως την
κορυφή που βρίσκεται το παρεκκλήσι
Άγιος Νικόλαος. Ακολουθεί το φρύδι
των πρανών του π.Αράχθου και διερχόμενο από τις ράχες στις θέσεις «Φυλά-
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δρ. Βήσσανης, θ .Νταμάρια, Αντέρεισμα,
Βαθύς Λάκκος, Λίμνη Ζαραβίνας, ρ. Σέκλιζα, Προφήτης Ηλίας, κορυφογραμμή,
διασταύρωση Κτισμάτων Δελβινακίου,
δρ. Δελβινάκι, Αγ. Αθανάσιος.

κιο» και «Στέκος» συναντά το αν. ρέμα
Ν.Δ.του συν. «Βουνόρεια» που ακολουθεί μέχρι την συμβολή με τον ποταμό
Άραχθο.Από εκει διέρχεται τον ποταμό
και ανέρχεται μέχρι να συναντήσει την
επ.οδό Ιωαννίνων Πραμάντων την οποία
ακολουθεί μέχρι να συναντήσει τη ράχη
που κατέρχεται από την κορυφή « Κότσικο» στην οποία ανέρχεται. Ακολουθεί
το φρύδι των πρανών του ποταμού με Β.
κατεύθυνση διέρχεται από το αν. ρέμα
που κατεβαίνει από το Δ.Δ. Καλεντζίου,
ανέρχεται την εκεί ράχη και ακολουθώντας πάντα το φρύδι των πρανών του π.
Αράχθου που είναι ενωμένο με το ρέμα
«Αηδονοκούκουλο» φτάνει μέχρι Β. του
οικισμού του Δ.Δ.Φορτωσίου. Από εκεί
διέρχεται το προαναφερόμενο ρέμα φτάνει Ν. του οικισμού του Δ.Δ. Κωστιτσίου
και φθάνει στην κορυφή στο παρεκκλήσι «Προφήτης Ηλίας» Κωστιτσίου.Στη
συνέχεια ακολουθώντας το φρύδι των
πρανών του ποταμού διέρχεται από το
ρ. «Κοροβέσιου» την «Ιερά Μονή Θεοτόκου Τσούκας» και πάντα με Β.κατεύθυνση και καθοδική πορεία πλέον καταλήγει
στη γέφυρα «Τσιμόβου»

12.-Καταφύγιο : Παναγιά – Κουρούζα - Μακραλέξη των Τ.Κ. Λάβδανηςς
– Αγίας Μαρίνας Πωγωνίου, έκτασης
13.500 στρεμμάτων.
Όρια: Δρ. Λάβδανης – Αγίας Μαρίνας
(Νάκου), ρ. Κουσοβίτικο, Λάκκο Αγίας
Μαρίνας, νότια κατεύθυνση, Σέλωμα Σιουρίκι, Λάκκος Μάρτη, Πηγή Κορίτα, δρ.
αγροτικός Χαράδρα - Δεμάτικο, ύψωμα,
όρια Ν. Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας,Υδροκρίτης, ρ. Κουσόβικο, δρ. Λάβδανης Αγίας Μαρίνας (Νάκου).
13.- Καταφύγιο : Ασπραγγέλων –
Ελάτης, έκτασης 7.100 στρεμμάτων.
Όρια: Αγ. Νικόλαος Ασπραγγέλων, δρ.
Ιωαννίνων - Ασπραγγέλων, νεκροταφείο
,δρ. αγροτικός, Καραμπέτση, κορυφή
Χαραμαντά- Βρύση - Βαθύλακκος – Υψ.
Στίμα, Θ. Λάπατο, ρ. Δικόρυφου Ελάτης –
Γ. Αθανάσιος στρεμμ.

10.-Καταφύγιο Κουπακίων Τ.Κ..
Άρδοσης, Δερβιζιάνων – Ελάφου Ρωμανού, έκτασης 14.000 στρεμμάτων.
Όρια: Συμβολή ρ. Κοκετού με λάκκο
Κόκκινου, Λάκκος Κόκκινου, Ανώνυμο
ρεματίδιο, ομβροδεξαμενή Δ.Δ. Ελάφου
, αγροτικός αμαξωτός δρόμος, συμβολή
ανώνυμων ρεμάτων, δεξιό ρέμα, διακλάδωση με ανώνυμο λάκκο, σέλωμα
σε 200 μ. από Άγιο Αθανάσιο Άρδοσης,
ρ. Αλμύρα, συμβολή με ανώνυμο λάκκο- αγρόκτημα Μυλωνά ,αγροτικός
αμαξωτός δρόμος δεξιά λάκκου Αλμύρα μέχρι θ. γέφυρα Γκουρτζα, αμαξωτός περιφερειακός δρόμος Αναδασμού
(Τέρνα) μέχρι αμαξωτό δρόμο θ. Τοκέικα, αμαξωτός δρόμος περιοχής Δερβιζιάνων μέχρι θ. Παντζούρι ρ. Κοκετός.

14.-Καταφύγιο: Δημοσίου Δάσους
Φλαμπουραρίου και Βοβούσας , έκτασης 8.610 στρεμμάτων.
Όρια: θ. Φλέγκα (υψ. 2159), δυτική κα-

τεύθυνση, κορυφογραμμή όρια Εθνικού
Δρυμού, θ. Αυτιά, θ. Νανά, συμβολή ρ.
Αρκούδα - ρ. Σούτη, ράχη Τόκα, νοτιοδυτικά, υψ. Τόκα, συμβολή Π. Αώου Ρ.
Αρκούδα, Αώος Π. ρ. Αρμέρες, δημόσιο
δάσος Φλαμπουραρίου - Κοιν. Φλαμπουραρίου, Φλέγκα.
15.- Απαγόρευση κυνηγίου: Δ.Κ. Μετσόβου Δήμου Μετσόβου 6.200 στρεμμάτων, θέση «Τσούμα Μπάρμπα.Η
απαγόρευση ισχύει μέχρι 23-3-2022.
Όρια: Αρχίζουν από την πηγή «Γεωργίτση» και με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί ρέμα το οποίο συμβάλει στο ρέμα
«Ποτόκι». Ακολουθεί το ρέμα «Ποτόκι»
μέχρι τη συμβολή του, στην τεχνητή Λίμνη πηγών Αώου (στο σημείο ανώτατης στάθμης λειτουργίας της Τεχνητής
Λίμνης-χωροσταθμική 1.343μ.).Στη συνέχεια ακολουθεί την ακτογραμμή της
τεχνητής λίμνης Αώου προς τα δυτικά,
στο σημείο ανώτατης στάθμης της, περικλείοντας τις δασικές θέσεις «Τσούμες»,
«Σπανούρα Πόγγα», «Τσούμα Φάτζι»
και «Τσούμα Μπάρμπα» μέχρι το ρέμα
«Παπαναστάση». Στη συνέχεια ανεβαίνει
το ρέμα «Παπαναστάση» μέχρι την 45η
επαρχιακή οδό. Τέλος ακολουθεί την
45η επαρχιακή οδό έως την πηγή «Γεωργίτση» από όπου και άρχισε.

11.-Καταφύγιο: Δελβινακίου έκτασης
15.250 στρεμμάτων.
Όρια: Αγ. Αθανάσιος(παρεκκλήσι),δρ.
Δελβινακίου, θ. Κουστομο,
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16.-Απαγόρευση κυνηγίου: Λίμνη Ιωαννίνων σε έκταση 29.600 στρεμμάτων,
στη χερσαία και υδάτινη περιοχή της .
Ισχύει μέχρι 31-7-2024.
Όρια: Αρχίζουν από τη θέση «Σκάλα» (Δ.
Ιωαννιτών) ακολουθώντας την παραλίμνιο λεωφόρο καταλήγει στην πλατεία
Μαβίλη. Από εκεί ακολουθεί τη νοητή
γραμμή που σχηματίζεται από τη λίμνη
και τα οικόπεδα-αγροκτήματα μέχρι τη
«Λιμνοπούλα». Από εκεί συνεχίζει στο
δρόμο μέχρι να συναντήσει την Ε.Ο. Ιωαννίνων - Μετσόβου-Τρικάλων (Αμπελόκηποι) την οποία ακολουθεί μέχρι το
ρέμα «Μέγας Λάκκος» Λογγάδων . Από
τη θέση αυτή ακολουθεί το ρέμα καθοδικά μέχρι να συναντήσει την Επαρχιακή
οδός Ιωαννίνων - Λογγάδων,στη θέση
« Αμμορυχείο».Στη συνέχεια ακολουθεί
την επαρχιακή οδό με κατεύθυνση προς
Λογγάδες και καταλήγει στο πρατήριο
υγρών καυσίμων (shell) του Αγκά Ευάγγελου.Από το σημείο αυτό ακολουθεί

αγροτικό δρόμο και διασχίζοντας τις πεδινές εκτάσεις καταλήγει στην επαρχιακή οδό Καστρίτσας-Κατσικάς την οποία
ακολουθεί για 100 μέτρα και στρέφεται
δεξιά στον πρώτο αγροτικό δρόμο που
συναντάει και διασχίζοντας κάθετα τον
υδραύλακα (Γ.Ο.Ε.Β.) ακολουθεί τον
αγροτικό δρόμο στις παρυφές των κατοικιών του Δήμου Ανατολής, του συνοικισμού Λασπότοπου και καταλήγει στον
ιχθυογενετικό σταθμό. Από το σημείο
αυτό συνεχίζει ακολουθώντας την παραλίμνια λεωφόρο και φθάνει στη θέση
«Σκάλα» όπου και άρχισε.
17.- Απαγόρευση κυνηγίου θέση
«Προφήτης Ηλίας» Δήμου Κόνιτσας
Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων έκτασης
3.864 στεμμάτων. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι 27-03-2021
Όρια: Αρχίζουν από τη γέφυρα Τοπόλιτσας στον επαρχ. Δρόμο Κόνιτσας-Πυρσόγιαννης, όπου το ομώνυμο ρέμα Το-

πόλιτσας, το οποίο ακολουθεί ανοδικά
μέχρι να συναντηθεί με το ρέμα Σκρίκα,
ακολουθώντας το ρέμα Σκρίκα ανοδικά
συναντά τον επαρχ .δρόμο Κόνιτσας-Πηγής. Από το σημείο αυτό συνεχίζει επί
της επαρχιακής οδού Κόνιτσας-Πηγής
μέχρι να συναντήσει το ρέμα Παναγιάς.
Ακολουθεί καθοδικά την πορεία του
ρέματος Παναγιάς μέχρι τα όρια του οικισμού της Κόνιτσας, μετά στρίβοντας
δεξιά, ακολουθώντας παράλληλα τις
ισοϋψείς καμπύλες παρακάμπτει τον
οικισμό της Κόνιτσας και τις εγκαταστάσεις του Τάγματος Πεζικού Κόνιτσας,
όπου μετά τις εγκαταστάσεις στρίβοντας
αριστερά, φθάνει μέχρι την τοποθεσία Αϊ
Γιάννης, εκεί συναντά τον επαρχ. Δρόμο
Κόνιτσας-Πυρσόγιαννης, τον οποίο ακολουθεί και καταλήγει στο σημείο όπου
και άρχισε.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 - 2021

ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ
ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8

6

5

17

3

7

2

4

14

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

		

Κ.Α.Ζ ΜΕΤΣΌΒΟΥ-ΧΡΥΣΟΒΊΤΣΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΕΤΊΟΥ.
Κ.Α.Ζ. ΑΕΤΟΜΗΛΊΤΣΑΣ.
Κ.Α.Ζ ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΆΜΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΠΆΔΩΝ.
Κ.Α.Ζ ΕΛΕΥΘΈΡΟΥ- ΠΑΠΊΓΚΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΠΑΠΊΓΚΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΒΡΥΣΟΧΩΡΊΟΥ-ΗΛΙΟΧΩΡΊΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΕΘΝΙΚΌΣ ΔΡΥΜΌΣ ΒΊΚΟΥ-ΑΏΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΧΑΡΆΔΡΑΣ ΑΡΆΧΘΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΚΟΥΠΑΚΊΩΝ.
Κ.Α.Ζ ΔΕΛΒΙΝΑΚΊΟΥ.
Κ.Α.Ζ ΠΑΝΑΓΙΆ –ΚΟΥΡΟΎΖΑ- ΜΑΚΡΑΛΈΞΗ.
Κ.Α.Ζ ΑΣΠΡΑΓΓΈΛΩΝ-ΕΛΆΤΗΣ.
Κ.Α.Ζ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΔΆΣΟΥΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΊΟΥ ΚΑΙ
ΒΟΒΟΎΣΑΣ.
15. ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΊΟΥ ΜΕΤΣΌΒΟΥ ΘΈΣΗ «ΤΣΟΎΜΑ
ΜΠΆΡΜΠΑ».
16. ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΊΟΥ ΛΊΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ.
17. ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΊΟΥ ΘΈΣΗ «ΠΡΟΦΉΤΗΣ ΗΛΊΑΣ
ΔΉΜΟΥ ΚΌΝΙΤΣΑΣ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2020-2021 ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

12

10

13

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ

16

9

Ν. ΑΡΤΑΣ

1

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15

ενημέρωση

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Α. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
1. Σωματικές βλάβες ή θάνατο 		
2. Υλικές ζημιές 				
3. Ομαδικό ατύχημα κατά περίπτωση
4. Ανώτατο όριο Ευθύνης Εταιρίας 		

35.000,00 €
12.000,00 €
150.000,00 €
600.000,00 €

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
1. Θάνατος από ατύχημα			
2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα		
3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα ποσοστό %

40.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €

ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ

Γ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ
1.-Ημερήσιο Νοσοκομειακό επίδομα 35,00 € και μέχρι 60
μέρες κατά περίπτωση.
2.-Διπλασιασμός επιδόματος σε μονάδα εντατικής θεραπείας και για νοσηλεία στο εξωτερικό, (70,00€) και μέχρι 60
ημέρες
3.-Ημερήσιο επίδομα ανάρρωσης 35,00 € και μέχρι 40
ημέρες, κατά περίπτωση.
4.-Ημερήσιο επίδομα ανάρρωσης άνευ νοσηλείας 35,00€
και μέχρι 20 ημέρες μετά από γνωμάτευση ειδικού ιατρού
Νοσοκομείου.
5.-Κάλυψη εξόδων επείγουσας αερομεταφοράς.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Το πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτει ατυχήματα που θα
συμβούν από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου μέχρι
τη λήξη της για την περίοδο 2020-2021 κατά τη διάρκεια
του κυνηγίου, από τη στιγμή που το ασφαλισμένο μέλος-κυνηγός φθάνει στον τόπο κυνηγίου και τελειώνει την
στιγμή αποχώρησής του από αυτόν.
2. Ο Ασφαλισμένος κυνηγός σε περίπτωση ατυχήματος
πρέπει : Να ενημερώσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το
αργότερο το Σύλλογο (τηλ. 2651025839) ή την ασφαλιστική
εταιρεία «ΔΥΝΑΜΙΣ» (τηλ. 6978281393 κ. Α.Μαρκόπουλο).

1) Οι ζώνες διάβασης τρυγονιού σττην περιφέρεια του
Δασαρχείου Ιωαννίνων είναι οι εξής:
• Το οροπέδιο Ιωαννίνων,που ορίζεται από την
οριογραμμή που διέρχεται από τις παρυφές των
πεδιάδων των χωριών Πεδινής, Σταυρακίου, Βουνοπλαγιάς, Ροδοτοπίου, Νεοχωρίου, Πετσάλης, Ασφάκας, Περάματος, Λογγάδων, Βασιλικής, Χαροκοπίου,
Μουζακαίων, Κουτσελιού, Νεοκαισάρειας, Μπιζανίου,
Αβγού, Κρυφοβού, και Αμπελιάς.
• Το λεκανοπέδιο Δωδώνης(πεδινές περιοχές
Μελιγγών, Μαντείου,Δωδώνης και Δραμεσιών )
• Οι δασαγροτικές περιοχές Παλαιών Αλωνιών,
Περάτης, Κόντσικας και Πολυλόφου.
• Η κοιλάδα του ποταμού Καλαμά(από το χωριό
Κληματιά κατά μήκος του ποταμού μέχρι των χωριών
Γκριμπόβου, Πολυδώρου, Λεπτοκαρυάς, Βροσύνας
και περιλαμβάνει τις συνεχόμενες περιοχές γύρω του
ποταμού χωριών).
• Η πεδιάδα Καλαμά-Παρακαλάμου (συνεχόμενες
πεδινές περιοχές από Καλπάκι, Δολιανά, Παρακάλαμο
μέχρι Κουκλιούς και Μαζαράκι).
• Η πεδιάδα Ασπραγγέλων(ύψωμα ‘’Καμπόπουλος’’-Αγιος Αθανάσιος και περικλείεται από υψώματα
Βρούμπιστα- Καραχάιδου- ΄Αγιοι Θεόδωροι-Σκάλες).
• Η πεδιάδα Βίτσας, Άνω και Κάτω Πεδινών και
• Η κοιλάδα Μπαλντούμας (δεξιά και αριστερά του
ποταμού πεδινές εκτάσεις μέχρι παρυφές γειτονικών
υψωμάτων).
2) Οι ζώνες διάβασης τρυγονιού για το Δασαρχείο Κόνιτσας
είναι οι εξής:
Αρχίζει από τη γέφ. του π. Αώου στο άκρο της Κόνιτσας
ακολουθεί το δρ. Κόνιτσας-Ιωαννίνων μέχρι τη γέφ. του π.
Βοϊδομάτη, από εκεί ακολουθεί προς τα κάτω τον π. Βοϊδομάτη μέχρι τη γέφυρα Αώου στο Μπουραζάνι. Από εκεί
ευθεία γραμμή ανεβαίνει στην κορυφή Αγ. Παρασκευή
και Προφ. Ηλία Αετόπετρας. Ύστερα περνούν πάνω από το
χωριό Μάζι όπου βρίσκεται το Υδραγωγείο και μετά πάνω
από το χωριό Ηλιόρραχη και φθάνουν στη θέση Πλάκα
(Λατομείο). Από εκεί κατεβαίνουν το γεφύρι Μπούσι του
ρέματος «Τοπόλιτσα» και ακολουθώντας τα κάτω άκρα των
σπιτιών της Κόνιτσας καταλήγουν στη γέφυρα του Αώου
από όπου άρχισαν.
« ΚΑΛΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ »
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 2020-2021
Α/A

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ (1)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ		

ΕΠΙΤΡ . ΑΡΙΘΜΟΣ

20/8-14/9

15/9-10/3
15/9-10/1
15/9-20/1
15/9-28/2
15/9-28/2

Όλες
Τετ.Σ.Κ.
Τετ.Σ.Κ
Όλες
Όλες

Χωρίς περιορισμό
1
Xωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό

15/9-10/2
15/9-20/2
15/9-20/2
15/9-20/2
15/9-20/2
15/9-28/2
15/9-20/2
15/9-28/2
15/9-28/2
15/9-20/2
15/9-28/2
15/9-28/2
15/9-28/2
15/9-28/2
15/9-28/2
1/10-15/12
1/10-15/12
15/9-31/12

Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Τετ.Σ.Κ
Τετ.Σ.Κ
Τετ.Σ.Κ

10
Χωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό
12
8
25 συνολικά απ’ όλα τα είδη
25 συνολικά απ’ όλα τα είδη
25 συνολικά απ’ όλα τα είδη
25 συνολικά απ’ όλα τα είδη
25 συνολικά απ’ όλα τα είδη
Χωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό
Χωρίς περιορισμό
10
2
4
1

15/9-10/2
15/9-31/1
15/9-31/1
15/9-10/2
15/9-31/1
15/9-31/1
15/9-31/1
15/9-31/1
15/9-10/2
15/9-31/1
15/9-31/1
15/9-31/1
15/9-31/1

Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες

12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
12 συνολικά απ’ όλα τα είδη
10
10
10

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)*
Λαγός (Lepus europaeus) **
Αγριόχοιρος(Sus scrofa)
Αλεπού (Vulpes vulpes)
Πετροκούναβο

1
2
3
4
5

20/8-14/9

ΠΟΥΛΙΑ / Δενδρόβια-Εδαφόδια
Σιταρήθρα
Φάσα
Αγριοπερίστερο
Ορτύκι (Coturnix coturnix)
Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
Τσίχλα (Turdus philomelos)
Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)
Κοκκινότσιχλα (Τurdus iliacus)
Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)
Κότσυφας (Turdus merula)
Καρακάξα (Pica pica)
Κάργια (Corvus monegula)
Κουρούνα (Corvus corone)
Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)
Πετροπέρδικα ( Alectoris graeca) ***
Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar)****
Φασιανός (Phasianus colchicus)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

20/8-14/9
20/8-14/9
20/8-14/9
20/8-14/9
20/8-14/9
20/8-14/9
20/8-14/9
20/8-14/9
20/8-14/9
20/8-14/9
20/8-14/9
20/8-14/9
20/8-14/9
20/8-14/9

ΠΟΥΛΙΑ / Υδρόβια και παρυδάτια
Σφυριχτάρι (Anas penelope)
Κιρκίρι (Anas crecca)
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos)
Σουβλόπαπια (Anas acuta)
Σαρσέλα (Αnas querquedula)
Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)
Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)
Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)
Φαλαρίδα (Fulica atra)
Ασπρομετωπόχηνα *****(Anser albifrona)
Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
Καλημάνα (Vanellus vanellus)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

(1) Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί « ως ζώνη διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι 18-12-1985.
* Από 1/3 μέχρι 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α παράγραφος 8
*** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009(περιοχή Γαλαξιδίου), β) GR 114009 ( Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και
Κυριακή.
**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της Νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α παράγραφος 9,10
***** Aπαγορεύεται η θήρα ( ΚΥΑ ΗΠ 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415/Β/23/02/2012) στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα Νέστου, στη λίμνη Ισμαρίδα, στη λίμνη
Βιστονίδα-Πόρτο Λάγος, στο Δέλτα του Έβρου, στη λίμνη Δοϊράνη (ZEΠ GR 12330003) και στην περιοχή του Έλους Αρτζάν(ΖΕΠ GR 1230005
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ενημέρωση

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2020- 2021

Με Υπουργική απόφαση το κυνήγι για την κυνηγετική
περίοδο 2020-2021 καθορίζεται ως ακολούθως:
Α΄- 1.-Καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου
για τον κυνηγετικό χρόνο 2020-2021 από 20/8/2020 μέχρι
28/2/2021.
2.- Kατ’ εξαίρεση της παραπάνω γενικής ρύθμισης,
επιτρέπεται η θήρα του Αγριοκούνελου μέχρι τις 10
Μαρτίου 2021.
3.- Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική
περίοδος και οι ημέρες κυνηγίου τους, καθώς και
ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που
επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό
του αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ
ΕΙΔΩΝ».
4.- Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι
το πρωί και το βράδυ.
5.- Η χρησιμοποίηση του σκύλου δίωξης για άσκηση κυνηγίου
επιτρέπεται από 15/9/2020 μέχρι 20/1/2021 και μόνο κάθε
Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή (δηλαδή ο σκύλος δίωξης
θα χρησιμοποιείται στο χρονικό διάστημα και στις ημέρες
που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου ).
6.- Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι
δέκα (10) κυνηγών με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό
στο όριο κάρπωσης κατά ομάδα και κατά ημερήσια
έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής
του αγριόχοιρου απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη
χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτό φέρει τις
χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και
τις χοιρομητέρες αυτών.
7.- Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς και του
Πετροκούναβου από 15/9/2020 μέχρι 20/1/2021 με τη
χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης
και από 21/1/2021 μέχρι 28/2/2021 χωρίς σκύλο δίωξης
μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως
αρουραιόπληκτοι καθώς και στις ζώνες διάβασης
από 20/8/2020 μέχρι 14/9/2020 το κυνήγι της αλεπούς
χωρίς σκύλο στις Π.Ε που διενεργείται πρόγραμμα
εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζουμε
ότι η χρησιμοποίηση του σκύλου δίωξης για το κυνήγι
της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκειται στους
περιορισμούς της παραγράφου 5 της παρούσης.
8.- Απαγορεύται το κυνήγι του λαγού καθ’ όλη τη
διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο
και Άγιο Ευστράτιο.
9.- Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας επιτρέπεται
σύμφωνα με τον πίνακα των θηρεύσιμων ειδών
με τις παρακάτω εξαιρέσεις: α)στο Νομό Λέσβου
συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Λήμνο και Άγιο
Ευστράτιο επιτρέπεται το κυνήγι της, τις παρακάτω
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ημερομηνίες: (Τετάρτη) 16/9/2020 και (Κυριακές): 20/9/
2020,27/9/2020,04/10/2020,11/10/2020,18/10/2020,25/10/2
020, και 01/11/2020, συνολικά για οκτώ εξόδους. β) στους
Nομούς Σάμου και Χίου στην περιοχή της Α΄Κ.Ο.Κ.&
Δωδεκανήσων επιτρέπεται το κυνήγι της ως εξής: στο
Νομό Σάμου από 15/9/2020 έως 30/11/2020 και μόνο
τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή. Στο Νομό Χίου
επιτρέπεται από 15/9/2020 έως 30/11/2020 τις ημέρες
Σάββατο-Κυριακή.
10.- Απαγορεύεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας
καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Άγιο
Ευστράτιο.
11.- Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων
καθ’ όλη την κυνηγετική περίοδο στη Νήσο Τήλο.
12.- Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην
παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της οδηγίας 79/409/
ΕΟΚ.
13.- Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας στις
ζώνες Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3 & Β4 του Εθνικού Πάρκου
Χελμού Βουραϊκού όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την
αρίθμ 40390/1-10-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
Δ΄446) .
14.- Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην
περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α,ΑΒ1, ΑΒ2, Α1,Β1
του «εθνικού πάρκου Κοτυχίου-Στροφυλιάς» σύμφωνα
με την αρίθ. 172337/1266/26-07-2018 (ΦΕΚ 3120Β΄)
απόφαση ΥΠΕΝ.
15.- Παρατείνετε για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο
η ισχύς της 161977/2659/19-10-2017(ΦΕΚ3885 Β΄)
απόφασης του ΥΠΕΝ,περί «απαγόρευσης θήρας στον
ορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά πάρκα
Γουδή-Ιλισσίων».
1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ:
1.1.-Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2.- Στα εκτροφεία θηραμάτων.
1.3.-Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις Θήρας
ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4-Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
1.5.-Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος
της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
1.6.-Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων
από τις ακτές.
1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που
ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την
αρίθ. 414985/29-11-85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/ 18-12-85) κοινής
υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
κοινή υπουργική απόφαση Η.Π 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β
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ενημέρωση
23/2/2012 και ισχύει.
1.8.Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές
Απαγορευτικές Αποφάσεις κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών
και σε
όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να
εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9-.- Στους αρχαιολογικούς χώρους ,ιστορικούς τόπους
και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού
Πολιτισμού.
1.10.-Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις
και κατά την περίοδο λειτουργίας τους σε απόσταση μέχρι
250 μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
2.-Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των θηραμάτων
εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία
(δημόσια ή ιδιωτικά), από ελεγχόμενες κυνηγετικές
περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί
οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους. Επιτρέπεται –
κατ’ εξαίρεση- για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο
η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις Nήσους
Λήμνο και Θηρασιά όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν
διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη
σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται µε
απόφαση του Σ.Α.Δ. µετά από εισήγηση της αρµόδιας

δασικής αρχής.
3.- Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται
αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους
εκγύμνασης που έχουν καθοριστεί από τις Δασικές
Αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
4.- Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων
ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα
θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ.3
του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969.Για την ισχύ της σχετικής
απαγόρευσης, απαιτείται η έκδοση από την οικεία Δασική
Αρχή, ειδικότερης για το θέμα αυτό Δ.Α.Δ.αναφορικά
με τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης
και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας
κατάστασης.
Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού,
μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται
να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα
φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί( αποκλειόμενης
απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς
αποφυγή ατυχημάτων.

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
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δραστηριότητες
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΒΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΤΣΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΜΕΛΟΣ
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κλήρωση
Όσοι συνάδελφοι θεωρήσουν
άδεια κυνηγίου
έως και τις 23 Οκτωβρίου 2020
μετέχουν με τον αύξοντα αριθμό θεώρησης της
άδειας κυνηγίου
Σε μεγάλη κλήρωση με πολλά

ΔΩΡΑ
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Σακίδιο 565
27 lit με ύφασμα
Ripstop.

42,00€

Φυσίγγια Παγάνας
σε τιμή σοκ

Θήκη
σιλικόνης
Astro

15,00€

Παντελόνι ALFIGE

Παντελόνι 687

Παντελόνι 623

Φακός KLARUS XT21X

Ελαφρύ, υδρόφοβο και
διαπνέον με αντικουνουπική
προστασία

Ελαστικό,
Dry-fast και
διαπνέον.

Ελαφρύ και ελαστικό,
με extra ενισχυμένο
ύφασμα στα πόδια.

Επαναφορτιζόμενος, πολύ
δυνατός 4000 Lumens με
μπαταρία 5000 mAh.

63,00€

54,00€

59,00€

Θήκη
σιλικόνης
Alpha

119,90€

15,00€

VHF MIDLAND
Αδιάβροχο
10 Watt

125,00€
Γιλέκο 755
T-Shirt 441-442-443
Βαμβακερό, Dry-fast και διαπνέον.

19,90€

Δίχρωμο χακί-πορτοκαλί
από ανθεκτικό ύφασμα
Canvas.

59,00€

Ζακέτα 212 - Μπλούζα 208
Ζακέτα και μπλούζα
φούτερ

39,00€

TURO

100% Αδιάβροχα με
μεμβράνη GORETEX.

146,00€

Γιλέκο TUCSON
Μπουφάν THUNDER
100% αδιάβροχη μεμβράνη, αντιανεμική
και διαπνέον με θερμοκολλημένες ραφές.

86,00€

Ζακέτα TUCSON
Soft Shell αντιανεμικό, υδρόφοβο και
διαπνέον με ενισχύσεις κατά της τριβής.

82,00€

Soft Shell αντιανεμικό,
υδρόφοβο και διαπνέον με
ενισχύσεις κατά της τριβής.

75,00€

OUTDOOR LIFE ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΗΣ, Λεωφόρος Δωδώνης 115, Ιωάννινα ΤΚ: 45221
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2651041160, Fax. 26510 40022, Email: info@outdoorlife.gr, www.outdoorlife.gr

KATHMANDU

100% Αδιάβροχα με
μεμβράνη GORETEX.

179,00€

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ 115

απ’ -τοενημέρωση
φαρμακείο- περιβάλλον
της φύσης
επικαιρότητα
Επιμέλεια: Χ. Μαυρογιώργος

Σπανάκι (Spinacea oleracea)
Ε

ίναι ιδιαίτερα ωφέλιμο στην υγεία, καθώς παρουσιάζει υψηλές αντικαρκινικές
ιδιότητες, κυρίως λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε φλαβονοειδή και αντιοξειδωτικές ουσίες, παρέχοντας κυρίως μειωμένο
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών και
του οισοφάγου. Ευεργετικές είναι οι ιδιότητές
του και στην καρδιά, καθώς θωρακίζει τα αγγεία
και παρέχει προστασία από τα καρδιαγγειακά
νοσήματα και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Επίσης
το σπανάκι προφυλάσσει τα μάτια, μειώνοντας
τον κίνδυνο εμφάνισης του καταρράκτη και είναι
ωφέλιμο στα οστά, περιορίζοντας τον κίνδυνο
καταγμάτων.
Μία άλλη σημαντική του ιδιότητα είναι, ότι
δυναμώνει το μυαλό, καθώς η κατανάλωση
σπανακιού φαίνεται ότι μπορεί να καθυστερήσει τον εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων του
εγκεφάλου, που επέρχεται με την πάροδο των
χρόνων. Ακόμη βοηθά στη σωστή λειτουργία
του εντέρου και δρα αποτελεσματικά κατά της
αναιμίας.
Τέλος το σπανάκι χαρακτηρίζεται ως τονωτικό, διουρητικό, καταπραϋντικό και δραστικό
επίσης κατά της νευροπάθειας και των γηρατειών.

Το σπανάκι είναι ένα από τα πλουσιότερα σε θρεπτικά συστατικά πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Αποτελεί
πλούσια πηγή βιταμινών Α και Κ, μαγγανίου και
φυλλικού οξέος, παρέχοντας επίσης μαγνήσιο, σίδηρο, βιταμίνη C και βιταμίνες του συμπλέγματος Β.
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συνταγή κυνηγιού

Πέρδικες στη σχάρα
Εκτέλεση

Καθαρίζουμε και πλένουμε καλά
τα πουλιά και τα αφήνουμε να
βράσουν για 20 λεπτά σε μία κατσαρόλα. Τους κόβουμε τα πόδια
και το κεφάλι, τα χωρίζουμε στη
μέση, αλατοπιπερώνουμε καλά,
τα αλείφουμε με λάδι και τα πασπαλίζουμε και από τις 2 πλευρές
με ρίγανη.
Τα τοποθετούμε σε μια σχάρα και
τα αφήνουμε να ψηθούν στα κάρβουνα, αλείφοντας κάθε τόσο με
λαδολέμονο.

Υλικά
4 πέρδικες
½ ποτήρι κρασιού χυμό λεμονιού
Αλάτι
Πιπέρι
Λίγη ρίγανη
Ελαιόλαδο

Καλή Επιτυχία

Ορτύκια στο τηγάνι με Κρασί

Υλικά

Εκτέλεση

Καθαρίζετε κα πλένετε πολύ καλά
τα ορτύκια. Τα κόβετε στη μέση
κατά μήκος και τα βάζετε σε μία
λεκάνη. Τα αλατοπιπερώνετε και
τα πασπαλίζετε με ρίγανη.
Τα περιχύνετε με το ξύδι και το
κρασί και τα αφήνετε στο ψυγείο
για 12 ώρες.
Στραγγίζετε τα πουλιά και τα σοτάρετε στο τηγάνι με λίγο λάδι. Στη
συνέχεια τα ρίχνετε σε μια κατσα-

4 Ορτύκια
½ Φλιτζάνι ξύδι
2 Φλιτζάνια κρασί
1 Φλιτζάνι λάδι
Λίγη ρίγανη
Αλατοπίπερο
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ρόλα με το υπόλοιπο λάδι και τον
ζωμό που τα μαρινάρατε.
Τ’ αφήνετε να βράσουν σε χαμηλή
φωτιά, ρίχνοντας λίγο νερό ακόμη.
Όταν σωθούν τα υγρά, δέσει η
σάλτσα και μαλακώσει το κρέας,
τα βάζετε σε πιατέλα και τα σερβίρετε με χυλόπιτες, τις οποίες έχετε
περιχύσει με φρέσκο βούτυρο και
πασπαλίζετε με κεφαλογραβιέρα
τριμμένη.

Καλή Επιτυχία
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ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

OUTDOOR ALPHA
PRO

από

129€
Αποκλειστικός
Διανομέας για την
Ελλάδα

ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΥΛΩΝ OUTDOOR
ALPHA PRO
Εξαιρετικής ποιότητας προστατευτικό γιλέκο για
σκύλους OUTDOOR ALPHA PRO το οποίο είναι
κατασκευασμένο:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ:
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
ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ:
•
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.

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

ΜΕΓΈΘΗ:
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

OUTDOOR LIFE ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΗΣ, Λεωφόρος Δωδώνης 115, Ιωάννινα ΤΚ: 45221
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2651041160, Fax. 26510 40022, Email: info@outdoorlife.gr, www.outdoorlife.gr

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

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ 115

για να μαθαίνουμε!

Γράφει:
ο Ν. Σπίγγος

Το πιθάρι της γνώσης!(33)

Το καλύτερο βλητικό αποτέλεσμα, που μπορούμε να έχουμε στον κυνηγότοπο, είναι δυνατόν να το πετύχουμε με την καλή μας ψυχική
διάθεση, αφού βέβαια αφίσουμε στην άκρη (ή καλύτερα ξεχάσουμε, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν) τα προβλήματα της καθημερινότητας.
Επειδή στον κυνηγότοπο δεν μπορούν να γίνουν ακριβείς μετρήσεις αποστάσεων, ο μοναδικός τρόπος υπολογισμού της απόστασης
των θηραμάτων από μας είναι η εμπειρία μας. Από αυτήν εξαρτάται η εντολή που θα δοθεί στον εγκέφαλο για το πάτημα της σκανδάλης.
Ένας από τους λόγους (ίσως ο σπουδαιότερος) που το δίκαννο όπλο υπερτερεί έναντι της καραμπίνας είναι το ότι, μπορούμε –αν χρειαστεί- να γεμίσουμε και να αδειάσουμε αθόρυβα. ΄Ετσι αποφεύγουμε να δίνουμε στο θήραμα σήμα συναγερμού.
Πολλοί ισχυρίζονται πως ένα όπλο για να είναι ωραίο (ή όμορφο αν θέλεις) πρέπει απαραιτήτως να είναι και ακριβό. Ναι, τα ακριβά όπλα
πρέπει να είναι ωραία (όμορφα γενικώς), όμως υπάρχουν και αρκετά όπλα που ενώ δεν είναι ακριβά είναι καλά σχεδιασμένα και έχουν
την ομορφιά τους!
Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε και είναι πολύ σημαντικό ότι, τα σκάγια του όπλου μας φτάνουν σε μεγάλες αποστάσεις. Για την ασφάλεια
των συγκυνηγών μας αλλά και για τυχόν όποιουδήποτε άλλου βρίσκεται στον κυνηγότοπο. Στοιχεία δείχνουν να έχουν χτυπηθεί &
αιμορραγίσει πουλιά στις απίθανες αποστάσεις των 120 ή και παραπάνω μέτρων!
Τουφεκώντας θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως, αν η κατανομή των σκαγιών μας είναι τυχαία και ανομοιόμορφη, παρόλο που τα
σκάγια είχαν και ταχύτητα και ενέργεια, το φυσίγγι με το οποίο ρίξαμε ήταν σχεδόν ακατάλληλο.
Ο αξέχαστος GOUGH THOMAS σημείωνε, σχετικά με τον έλεγχο της κατανομής της τουφεκιάς: «Αν ένας κυνηγός ή σκοπευτής και κυρίως αν είναι αρχάριος, έχει εμπιστοσύνη στα φυσίγγιά του σαν κατάλληλα για το όπλο του, τον συμβουλεύω να ξεχάσει ό,τι είναι σχετικό
με ταχύτητες, αποδόσεις και κατανομές και να συγκεντρωθεί στις τουφεκιές του».
Οι πολύ ψαγμένοι στο θέμα των φυσιγγίνων (όπως ένας φίλος), επειδή γνωρίζουν πως υπάρχουν περιπτώσεις ελλιποβαρών γομώσεων –και ίσως όχι και τόσο λίγες- ανοίγουν κάνα-δυο φυσίγγια από την μάρκα που συνήθως κυνηγάνε και μετρούν τα σκάγια. Είναι ένας
τρόπος να εμπιστευτούν ή όχι τον συγκερκριμένο τύπο (φυσιγγίου)!
Και μια και αναφερθήκαμε αρκετά στα όπλα, κάτι τελευταίο: Η ενασχόληση με τις διάφορες μετρήσεις που μπορεί και πρέπει να κάνει
ο κάθε κυνηγός στο ή στα όπλα του αξίζουν τον κόπο γιατί, θα αποκτήσει εμπιστοσύνη και αυτό αποτελεί το πολυτιμότερο πλεονέκτημά
του!
Άσχετα με το είδος & το μέγεθος των πουλιών (θηρεύσιμων ή μη) όλα έχουν το χάρισμα της εγκεφαλικής λειτουργίας. Αυτή τους επιτρέπει να απομνημονεύουν τόπους τροφής, νερού, καθώς και διάφορες τακτικές αυτοάμυνας. Διάβαζα πρόσφατα ότι, το μικροσκοπικό
κολιμπρί διαθέτει μνήμη ... ελέφαντα. Θυμάται που βρίσκεται κάθε λουλούδι στην περιοχή του (συχνά πάνω απί 1.000), ποια έχουν
ανθίσει, ή ποια έχουν νέκταρ για την καθιερωμένη επίσκεψη!

άνω
Όλα τα παρόαπ
το ανέκδοτο]

[εκτός φυσικά απ
ις και απόψεις
αποτελούν θέσε ειδικών.
ι
επιστημόνων κα έλλειψη
θεί η
Ας μου συγχωρε οποία οφείλεται
οράς, η
προσωπικής αναφ ι μόνον λόγους!
σε τεχνικούς κα
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ΑΝΈΚΔΟΤΟ!
Πάει ο μπαμπάς στο κρεβάτι του παιδιού του να του πει καληνύχτα και το ακούει να κάνει την προσευχή του. Χωρίς να θέλει
να το διακόιψει λοιπόν ακούει τι λέει: «Θεούλη μου θέλω να έχεις καλά τη μαμά μου, το μπαμπά μου, τη γιαγιά μου και δώσε
χαιρετίσματα στον παππού μου»!
Το ακούει ο μπαμπάς αλλά δε δίνει σημασία. Την επόμενη μέρα χτυπάει το τηλέφωνο και είναι η γιαγιά να τους ενημερώσει
πως πέθανε ο παππούς!!!
Το ίδιο βράδυ πάει πάλι ο μπαμπάς να καληνυχτίσει το παιδί και ακούει:
«Θεούλη μου θέλω να έχεις καλά τη μαμά μου, το μπαμπά μου και δώσε χαιρετίσματα στη γιαγιά μου»!
Το ακούει ο πατέρας αλλά και πάλι δε δίνει σημασία. Την επόμενη μέρα πέθανε η γιαγιά! Ο πατέρας τα είδε όλα! Το βράδυ πήγε
επίτηδες να κρυφακούσει:
«Θεούλη μου θέλω να έχεις καλά τη μαμά μου και δώσε χαιρετίσματα στον μπαμπά μου»!
Με το που το ακούσει αυτό ο μπαμπάς τρελαίνεται! Την επόμενη μέρα φεύγει από το σπίτι νωρίς για τη δουλειά και γυρίζει
αργά το βράδυ ευτυχισμένος που μέχρι στιγμής ήταν ζωντανός! Μπαίνει στο σπίτι καλησπερίζει την γυναίκα του και της λεέι:
«Συγνώμη αγάπη μου που άργησα αλλά είχα μια πολύ άσχημη μέρα»... Και η γυναίκα:
«Μιλάς εσύ; Εγώ τι να πω που πέθανε ο κουμπάρος μπροστά στην πόρτα μας;» !!
Ιούλιος 2020
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οι κυνηγοί & τα
επαγγέλματα τους

Guns Finish Strong
by Konstantinos lentzis

H-146
Graphite Black

H-185
Blue Titanium

H-170
Titanium

H-151
Satin Aluminum

H-236
O.D. Green

H-265
Flat Dark Earth

H-148
Burnt Bronze

H-220
Ridgeway Blue

Όλη η διαδικασία της βαφής των όπλων
γίνεται εξ ολοκλήρου στο οπλουργείο μας
Ανεξαρτησίας 117, Ιωάννινα Τ.Κ. 45444
τηλ.: 26510 22503 • email: klentzis@gmail.com
fb: Οπλουργείο Λέντζης Γ. Κωνσταντίνος

www.lentzis.gr

Συνάδελφε, θυμήσου
τα θηράματα δε μας βλέπουν
ο συγκυνηγός ΝΑΙ

www.ksioan.gr
μπείτε στο site μας
και ενημερωθείτε

Στείλτε μας το
άρθρο σας
Μοιραστείτε τις
σκέψεις σας!
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• e-mail: info@ksioan.gr
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