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Αποδημητικά που
ξεμένουν…
ΤΑ
ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ

Πορτραίτα των
σκύλων που
αγαπήσαμε…

Η πιο
δύσκολη χρονιά
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που οι τρελές διατάξεις του θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα για
εμάς τους κυνηγούς τα επόμενα χρόνια.
Για τα τοπικά μας προβλήματα πάει να γίνει κατάρα η θανάτωση κυνηγόσκυλων, από τσοπανόσκυλα.
Δυστυχώς η νοσηρή νοοτροπία κάποιων κτηνοτρόφων, είτε το κοπάδι το φυλάει το σκυλί και εμείς πίνουμε τσίπουρα στο καφενείο, είτε διώ-
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χνουμε τους κυνηγούς και όταν έρθουν οι κολλητοί μας να κυνηγήσουν
δένουμε το άγριο σκυλί, έχει δημιουργήσει εκρηκτική κατάσταση.
Σε όλες τις τεκμηριωμένες περιπτώσεις ο Σύλλογος παρενέβη για να
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σταματήσει η κουτοπονηριά των λίγων ανεγκέφαλων κτηνοτρόφων και να
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τουφεκιές

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Π

επένδυσαν την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο, στο να εξαντλήσουν την όποια επιδίωξη
είχαν ή σκαρφίστηκαν, για
να συνεχίσουν την «γνώση» και την «εξειδίκευσή» τους σε ιατρικά κι όχι
μόνο θέματα. Συμπερασματικά να πούμε ότι, για
το δικό μας καλό, των οικογενειών μας και των συνανθρώπων μας, πρέπει να
υπακούσουμε τους ειδικούς
κι όχι τους κάθε είδους «ειδικούς». Ότι είναι για όλον τον κόσμο,
θα είναι και για εμάς. Εξάλλου καθημερινά «το λύκο τον βλέπουμε, ας
μην ψάχνουμε τον ντορό του»…..

έρασαν κιόλας δύο χρόνια
! Δυο χρόνια που βεβαίως
κανείς δεν ξέρει πόσα θα είναι. Κανείς δεν ξέρει πόσα θα χρειαστούν ακόμη, για να ξαναβγούμε
στη ζωή, για να πάψουμε να είμαστε απρόσωποι, για να σταματήσει
όλο αυτό το βίαιο φευγιό αγαπημένων προσώπων ! Κανείς δεν ξέρει
βέβαια, εκτός από τους «ειδικούς».
Γιατί και σ’ αυτόν τον τομέα κατέχουμε υψηλή θέση, μεταξύ των πιο
συνωμοσιολόγων λαών του κόσμου
! Βέβαια εφέτος το κυνήγι δεν είχε
πρόβλημα ως προς την διεξαγωγή
του, όπως είχε πέρυσι. Ξεκίνησε
κανονικά και συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά, σε απογοήτευση όσων

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ
Ό
χι κύριοι, η λαθροθηρία κι οι λαθροθήρες δε μειώθηκαν ποτέ, όσο κι αν θέλετε
να χρυσώσετε το κινίνο.
Υπάρχει, υπάρχουν και
λειτουργούν αναξέλεγκτα,
επιδεικνύοντας μάλιστα
τα κατορθώματά τους σαν
απόρροια της ημερήσιας
κυνηγετικής τους δραστηριότητας…
Θηροφυλακή υπάρχει. Το
πώς λειτουργεί, είναι θέμα
προς συζήτηση. Ας μην ξεχνάμε την καταγγελία του
Αντιπροέδρου της Ε΄ΚΟΗ
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για το θέμα. Θα επαναλάβω
την ορολογία που έρχεται
από παλαιότερα ότι η θηροφυλακή λειτουργεί σαν
«μισθοφορικός στρατός».
Πηγαίνει όπου στέλνεται,
τα δε όποια αποτελέσματα
«μαγειρεύονται».
Γι’ αυτό υπάρχει αυτή η
ασυδοσία κύριοι, γιατί
υπάρχει ατιμωρησία..ή κι
αν υπάρχει, είναι εφέσιμη,
συνεπώς αθωωτική, με
φυσικό επακόλουθο την
αποθράσυνση των υπόλογων αλλά και των εν δυνάμει λαθροθήρων…
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Γράφει:
ο Σωτήρης Σακαβίτσης

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4830/2021
ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Δ

ημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 169/
Α/18-9-2021 ο παραπάνω
νόμος με τίτλο «Νέο πλαίσιο
για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ», με τις
διατάξεις του οποίου, οι ιδιοκτήτες
σκύλου ή γάτας, υποχρεούνται είτε
να στειρώσουν το ζώο τους είτε να
αποστείλουν έναντι παραβόλου 150
ευρώ, δείγμα γενετικού υλικού
στο υπό ίδρυση Εργαστήριο Φύλαξης κι Ανάλυσης Γενετικού Υλικού
Ζώων…Νέα ήθη, νέα δεδομένα και
νέο θέμα για λεονταρισμούς, βρισίδια μεταξύ οίνου και τσίπουρου.
Το θέμα είναι σοβαρό, διότι οι κυνηγοί κάτοχοι σκύλων, δεν έχουν ένα
σκυλί για να μην τους πονέσει το
κεφάλι κι η τσέπη. Βέβαια η εφαρμογή του παραπάνω νόμου έχει
αναδρομική ισχύ. Θα αρχίσει να έχει
ισχύ από 1η Μαρτίου 2022, ενώ τα
πρόστιμα θα επιβάλλονται από 1η
Σεπτεμβρίου 2022…
Δηλαδή: Πρέπει να στειρώσουμε
τα σκυλιά μας κι αν δεν τα στειρώσουμε, να αποστείλουμε δείγμα
γενετικού υλικού (DNA) τους, στο
Εργαστήριο Φύλαξης κι Ανάλυσης
Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς. Τα έξοδα των παραπάνω θα
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους κα-

τόχους. Βέβαια με το νόμο αυτό το
κράτος και σύμφωνα με το νομοθέτη, θέλει να πετύχει δύο πράγματα.
1ον: Να περιορίσει τα αδέσποτα και
να ευθυγραμμιστεί με τα διεθνώς
ισχύοντα για τις «ελευθερίες των

ζώων»…Για την υλοποίηση βέβαια
αυτό του νόμου θα πρέπει να γίνουν
πολλά πράγματα, που ακόμη ούτε
καν έχουν ξεκινήσει… Το εργαστήριο φύλαξης DNA ακόμη δεν έχει
γίνει. Οι δήμοι και στους οποίους
πέφτει μεγάλο μέρος της λειτουργί-

ας του νόμου, ακόμη ούτε καν τους
έχει απασχολήσει το θέμα, διότι
από την πλευρά τους θα απαιτηθεί
οργάνωση και λειτουργία ειδικού
γραφείου-υπηρεσίας, προκειμένου
οι δημότες κάτοχοι σκύλων και γατών να εξυπηρετούνται…Επομένως
αγαπητοί φίλοι κάτοχοι σκύλων από
τη νέα κυνηγετική χρονιά θα ισχύει
η παροιμία : «Όχι όπως ήξερες νύφ,
όπως ήβρες»…
ΥΓ 1 : Βέβαια θα πει κάποιος και ο
νόμος για τη «Σήμανση των Σκύλων» υπάρχει, όμως δε μας ενόχλησε κανείς μέχρι σήμερα, δε
μας πόνεσε οικονομικά, γιατί να μη
γελιόμαστε, λίγοι είναι αυτοί που
έχουν βάλει τσιπάκι σε όλα τα σκυλιά τους, κυνηγοί και τσοπαναραίοι.
Έτσι είναι, αλλά να τονίσω και να πω
ότι για όλους μας «Άγνοια Νόμου»
δεν δικαιολογείται… Ας είμαστε
ενήμεροι, για να μη λέμε «δεν ήξερα», «δεν πληρώνω»…
ΥΓ 2 : Για περισσότερες λεπτομέρειες, θα μπορείτε να δείτε στο ίντερνετ, γράφοντας την πρόταση «Ο νέος
νόμος για τα ζώα συντροφιάς»…Η
στήλη είναι υποχρεωμένη να σας
ενημερώνει κι οι ευθύνες προσωπικές….

ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ;

Τ

α πουλάκια λένε ότι κι εφέτος οι τσακωμοί κι οι διαξιφισμοί μεταξύ κυνηγών ή
μεταξύ κυνηγών και ξωμάχων,
είχαν μέχρι τώρα και θα συνεχίσουν νάχουν την τιμητική τους.
Για τον τόπο, για το θήραμα και
για κυνήγι κοντά σε μαντριά ή
σε αγροικίες. ΕΥΤΥΧΩΣ χωρίς
παρατράγουδα άλλων ετών. Οι
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διαξιφισμοί έμειναν και τελείωσαν σε «φιλοφρονήσεις λιμανιού» και βέβαι υπερίσχυσε
το δίκαιο του ισχυροτέρου, του
νεωτέρου, του γεμάτου όπλου.
Είναι η πραγματικότητα. Κι όλα
αυτά γιατί; Για μια γάτα, για ένα
κοψίδι, για ένα καφενείο, για μία
ματαιοδοξία…
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ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟ – ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Δ

ύο θέματα με τα
οποία η στήλη έχει
ασχοληθεί πολλές
φορές, όμως «στου κουφού την πόρτα, πάρε την
πόρτα και φύγε»… Κύριοι
είναι η ταυτότητα των κυνηγών προς τα έξω, προς
την κοινωνία. Βλέπει ο ταξιδιώτης τις πινακίδες τουφεκισμένες, κατεστραμμένες
και τι λέει; «Οι κυνηγοί το
έκαναν»..όλοι στο ίδιο καζάνι, αξιοπρεπείς και μη.
Περνάει ο ταξιδιώτης σε
κεντρικό επαρχιακό δρόμο κι όχι μόνο και βλέπει
πάνοπλους
οπλοφόρους
ράμπο, έτοιμους να τουφεκίσουν, που σαν τροχονόμοι σε έξαλλη κατάσταση,
να τους υποδεικνύουν να
περάσουν γρήγορα για να

τουφεκίσουν το επερχόμενο κυνηγημένο θήραμα. Κι
αν κάποιος θελήσει να τους
κάνει παρατήρηση για το τεράστιο κι επικίνδυνο λάθος
τους να κάθονται καρτέρι
πάνω σε δημόσιο δρόμο;
Αλίμονό του.. «κινδυνεύει»
κι ο ίδιος. Βέβαια τον καφέ
του σε βρισιές τον παίρνει
σίγουρα… Είναι άλλη μια
πλαστή ταυτότητα των κυνηγών κύριοι. Και τα δύο
δείχνουν την έλλειψη παιδείας που υπάρχει στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων κυνηγών. Ευχή της
στήλης είναι..κάποτε, ίσως
στο μακρινό 3000 μχ, το
φαινόμενο να εκλείψει…αν
ακούν οι θεσμοί που κινούν
θηροφυλακή βεβαίως….

ΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
Η
φύση αντιστέκεται, παρά
τον φύσει και παρά φύσει
βιασμό της από τον άνθρωπο. Θηράματα εφέτος είχε
και σε μεγάλους αριθμούς, όπως
λένε τα πουλάκια. Μέχρι τώρα
είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και
όσοι κυνηγούν ενδημικό θήραμα
(Λαγό – Αγριογούρουνο – Πέρδικα) κι οι κυνηγοί των μεταναστευτικών πουλιών (Τρυγόνι – Ορτύκι
– Τσιχλοκότσυφα – Φάσα – Μπεκάτσα). Οι αριθμοί ήταν και είναι
παντού ικανοποιητικοί. Καλή
συνέχεια λοιπόν και ας έχουμε
στο μυαλό μας και κυρίως για
το ενδημικό, πλην του αγριογούρουνου, «ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΝΑ
ΕΧΟΥΜΕ»…
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ΤΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
στήλη θέλει να πει τα ολόΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
θερμα συλλυπητήρια στις

Ε

Η

οικογένειες των κυνηγών
που χάθηκαν τον προηγούμενο
καιρό είτε λόγω της πανδημίας είτε
από άλλα αίτια. Τα ονόματά τους είναι γνωστά σε φίλους και σε κυνηγούς. Οι φίλοι, οι γνωστοί κι οι κυνηγοί πάντα θα τους θυμούνται και
θα τους μολογάνε. Κουράγιο στους
δικούς τους ανθρώπους… ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ !!!

Τρωκτικό χρημάτων των κυνηγών
κατάντησε. Το μουσείο; Γιατί δε
λειτουργεί; Ας μην ξεχνάμε ότι και
τα δύο έχουν γίνει σημείο τριβής
κι αντιπαράθεσης του μητροπολιτικού συλλόγου και της Ε΄ΚΟΗ. Οι
άλλοι σύλλογοι δεν ξέρουν. Λένε
και πιστεύουν ότι τους λένε. Α κι
αν μερικοί σηκώνουν λίγο φωνή,
«επανέρχονται στην τάξη» αντί πινακίου φακής…

ίναι δύο θέματα για τα οποία
έχουμε πλήρη άγνοια για το τι
γίνεται. Αν υπάρχουν, αν λειτουργούν και ποια τα αποτελέσματα της λειτουργίας τους. Βέβαια για
το εκτροφείο η γνώμη της στήλης
είναι γνωστή παλαιόθεν κι απ’ τη
γέννα του. Σίγουρα έχουμε επιβεβαιωθεί, παρά τις σπασμωδικές κι
άνευ περιεχομένου αντιρρήσεις
κι εξηγήσεις των εμπλεκομένων.

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Δ

εν θα κουραστώ κι όσο θα
γράφω σ’ αυτή τη στήλη, να
αναφέρομαι στο σοβαρό αυτό
θέμα. Λέμε, λένε όλοι οι κυνηγοί ότι,
αγαπάμε την φύση και την προστατεύουμε. Πως ρε λεβέντη την προστατεύεις, όταν τη γεμίζεις σακούλες

νάιλον, πλαστικά ποτήρια του καφέ
και πλαστικά μπουκάλια του νερού;
Οι δρόμοι προς το βουνό, στον κυνηγότοπο, οι στάσεις των παρεών,
είναι γεμάτες με σκουπίδια. Γιατί
αυτή η εικόνα ρε φίλοι; Γιατί δεν τα
μαζεύουμε για να τα πετάξουμε στον

πρώτο κάδο που θα συναντήσουμε
; Εντάξει τα φυσίγγια δεν τα μαζεύουμε αλλά ούτε κι αυτά; Επιτέλους
πότε θ’ αρχίσουμε να καταθέτουμε
τη σωστή μας ταυτότητα στο βουνό,
που λέμε ότι λατρεύουμε, ότι αγαπάμε, ότι προστατεύουμε;

ΕΥΧΕΣ ΓΙΟΡΤΩΝ

Θ

α ήθελα να στείλω εγκάρδιες ευχές για
υγεία, σε όλους εσάς και τις οικογένειές
σας και μακάρι οι ημέρες αυτές οι άγιες,
να αποτελέσουν την αρχή του τέλους αυτού του
βασανιστηρίου και να έλθουν καλύτερες ημέρες για όλους μας, για όλον τον κόσμο. Μακάρι όσοι κλάψουν, να κλάψουν μόνο από χαρά.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ….

10

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

Ν

Παντελόνι
Παντελόνι
WILDTRACK

Αδιάβροχο
και ελαστικό
Softshell

608

47,00€

606

52,00€

119,00€
Αδιάβροχο
διαπνέον και
ελαστικό,
ενισχυμένο
με Kevlar και
Ripstop

Ζακέτα 2740

Μπλούζα 406

Αδιάβροχη και αντιανεμική Softshell, δίχρωμη με πορτοκαλί

Fleece με φερμουάρ στο
λαιμό και τσέπη στήθους

19,00€

58,00€

Ζακέτα
DANANG

Μπουφάν
RAPID

44,00€

125,00€

Αδιάβροχο,
αντιανεμικό και
διαπνέον με Ripstop πορτοκαλί
ενισχύσεις

Ενισχυμένη
ζακέτα Fleece,
ζεστή και
διαπνέον

STARLAND GTX

KLARUS RS10

100% αδιάβροχα με μεμβράνη
GORETEX και αντιολισθητική
σόλα VIBRAM

Επαναφορτιζόμενος 800
Lumens με απόσταση δέσμης
532m

129,90€

54,20€

GORILLA TARGET
LOCK GX PREMIUM HP
10ΒΟΛΟ MAGNUM

IBIZA V2

Γιλέκο 231

44,00€

17,80€

32,00€

10ΒΟΛΟ Magnum με Buffer
& Συγκεντρωτήρα

Ισχυρή
κεραία για
κοντρόλ GPS,
τηλεσκοπική
90cm

MARY ARM BECASSE
38gr

9,10€

Μπουφάν PALMER
TURUL II

9,90€
Σουγιάς

Διπλής
όψης, ζεστό
με ύφασμα
microfiber

Παντελόνι VULCAN

145,00€

100% αδιάβροχο με διαπνέουσα μεμβράνη
10.000mm και Ripstop ενισχύσεις

165,00€

100% αδιάβροχο με
διαπνέουσα μεμβράνη
10.000mm και ενισχυμένο
ύφασμα Ripstop

Ζακέτα TUCSON Β605

Μπλούζα CILE

Softshell αντιανεμικό,
υδρόφοβο και
διαπνέον με ενισχύσεις
Ripstop

Ενισχυμένη μπλούζα
Fleece Melange, ζεστή
και διαπνέον

82,00€

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

54,00€

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ 115

απ’ το φαρμακείο της φύσης

Γράφει:
o X. Μαυρογιώργος

ΜΑΪΔΑΝΌΣ
Petroselinum
Sativum

Ανάμεσα στα πολλά βιβλία με βότανα, που έχω, δεν θα μπορούσα μα μη σταθώ, στον πασίγνωστο σ΄ όλους μας μαϊδανό. Εκτός από τη χρήση του στη μαγειρική (πανταχού παρών), το καταπληκτικό αυτό φυτό, δίκαια ονομάστηκε
και «φυτό της υγείας», αφού έχει αξιόλογες θεραπευτικές ιδιότητες.
Οι σπόροι του περιέχουν αιθέριο έλαιο (Απιόλ), πηκτίνη, τανίνη και ο βλαστός
του βιταμίνες Α, Β, Ε και πολλή βιταμίνη C. Επίσης, Χλώριο, Σίδηρο, Ιώδιο,
Μαγνήσιο, Μαγγάνιο, Φώσφορο, Κάλιο, Νάτριο.
Η ρίζα περιέχει άμυλο και είναι πολύ θρεπτική.
Προσέξτε τις θεραπευτικές του ιδιότητες:
• Είναι κατά της υπέρτασης.
• Καθαρτικό του αίματος.
• Τσάϊ από ρίζα μαϊδανού είναι διουρητικό, διεγερτικό και πολύ τονωτικό.
• Κατά της πέτρας των νεφρών και αντιπυρετικός.
• Ορεκτικός και κατά της διάρροιας.
• Οι σπόροι καθαρίζουν τα έντερα από τα αέρια.
• Κατά του άσθματος και των πνευμονικών παθήσεων.
• Κατά της βραχνάδας.
• Ευεργετικό στο συκώτι και στο κυκλοφοριακό.
• Σαν λοσιόν κατά της τριχόπτωσης.
• Κατά της νευραλγίας με εντριβές.
Όλα τα παραπάνω ισχύουν, με την προϋπόθεση όμως ότι, θα τρώγεται ωμός.
Προσοχή όμως, μπορεί να προκαλέσει αποβολή στις έγκυες. Ακόμη, είναι
δηλητηριώδης για τα μικρά πουλιά (λένε πως είναι θανατηφόρος για τον παπαγάλο).
Το “Απιόλ” που περιέχει, προκαλεί διέγερση του εγκεφάλου, όπως ο καφές.
Σε δόση 2 γραμμαρίων, φέρνει διαταραχή στην όραση, στην ακοή και ζαλάδες. Δεν πρέπει να παίρνουμε μεγάλες ποσότητες και περισσότερο από 3
ημέρες, γιατί κουράζει το παχύ έντερο.
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Ο Πρόεδρος και το
Διοικητικό Συμβούλιο του
Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων
σας εύχεται
Χρόνια Πολλά και
Ευτυχισμένο το 2022

άρθρο

Του Χρ. Τσούτση

ΤΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ
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ο γνωστό σε όλους ρητό η «φύση είναι σοφή» έρχεται να
επισφραγίσει τις αλλαγές των συνηθειών πολλών ειδών
του ζωϊκού Βασιλείου.
Ο λόγος για την Βασίλισσα του δάσους την Μπεκάτσα,
άλλοτε, από τα λεγόμενα πάντα παλιών κυνηγών ήταν ένα θήραμα
ήρεμο που είτε οι καιρικές συνθήκες είτε η λιγοστή ενόχληση που
δέχονταν την έκαναν ανεκτική με αποτέλεσμα να δέχεται τη φέρμα
για αρκετή ώρα…
Σήμερα η μπεκάτσα από πολλούς κυνηγούς χαρακτηρίζεται ως
«φάντασμα» και δεν έχουν άδικο.
Πολλές φορές όλοι μας δεν τρέξαμε με την ψυχή στο στόμα να
προλάβουμε το σκύλο μας στη φέρμα και με μεγάλη απογοήτευση διαπιστώσαμε όταν πήραμε θέση για την πολυπόθητη τουφεκιά
ότι η μπεκάτσα μας είχε «χαιρετίσει»;
Αυτό είναι φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και μερικά χρόνια και
κατά τη γνώμη μου αυτό οφείλεται σε δυο κυρίως λόγους: Ο πρώτος λόγος και κυριότερος είναι οι καιρικές συνθήκες. Η αυξημένη
θερμοκρασία ο υγρός τόπος και οι νοτιάδες κάνουν τις μπεκάτσες
πολύ επιφυλακτικές
και έτοιμες να ξεγελάσουν ακόμη και τον
πιο έμπειρο σκύλο.Τα
λεγόμενα «βατραχοπηδήματα» είναι συνήθη
φαινόμενο με αποτέλεσμα να περνούνε φέρμες
όπως τις χαρακτηρίζουν
πολλοί «λευκές» .Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αν
έχουμε λίγο υπομονή
και επιμονή και ψάξουμε σχολαστικά σε περίμετρο 100 μέτρων τις πιο πολλές φορές θα
εντοπίσουμε την μπεκάτσα που έφυγε, σ’αυτή την περίπτωση θα
ήταν καλά να κάνουμε αρκετό θόρυβο ώστε να αναγκάσουμε το
πουλί να σηκωθεί και όχι να ποδαρώσει και να μας φύγει πάλι χωρίς ούτε καν να το ακούσουμε. Σε περίπτωση όμως κακοκαιρίας
με χαμηλές θερμοκρασίες και παγωνιές η μπεκάτσα αλλάζει χαρακτήρα και συνήθειες. Προτιμάει να κινείται ελάχιστα να δέχεται
τη φέρμα και να σηκώνεται με μεγάλο θόρυβο όταν αποφασίσει.
Αυτή είναι και η τέλεια συμπεριφορά της για εμάς τους κυνηγούς «
άσχετα που δεν μας κάνει το χατήρι».
Ο άλλος λόγος είναι η όχληση που δέχεται καθημερινά από τα κουδούνια και τα ηλεκτρονικά κολάρα (μπίπερ).Όλοι σας θα έχετε γίνει
μάρτυρες περιπτώσεων που πρίν ακόμη φτάσει το σκυλί στη μπεκάτσα να σηκώνεται και να αλλάζει πλαγιά .
Πιστεύω ότι σιγά-σιγά τα πουλιά περνούν κάποια πράγματα και
απειλές στο DNA τους με αποτέλεσμα να γίνονται πιο επιφυλακτικά και πιο έτοιμα για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Στο μόνο πράγμα που δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν τις συνήθειές τους είναι το φαγητό που είναι το Α και το Ω στην επιβίωσή
τους και αυτό το επισημαίνω για κάποιους οι οποίοι θηρεύουν
ακόμη και σήμερα τη μπεκάτσα στο καρτέρι. Απαραδεκτο!!!
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δραστηριότητες

Βαρύς ο πέλεκυς της δικαιοσύνης
ύστερα από την τεκμηριωμένη και
εμπεριστατωμένη κατάθεση του
θηροφύλακα του Συλλόγου,
σ’αυτόν που επιδίδονταν στην
παγίδευση αγριογούρουνων με θηλιές.

16

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

Ν

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΙΩΛΗΣ
ακουστικά βαρηκοΐας

Ωτοασπίδες για κυνηγούς
µειώνουν αυτόµατα το θόρυβο
έως και -30db
Ειδική προσφορά σε µέλη
Κυνηγητικών Συλλόγων

-15%

Ισχύει µέχρι 31/12/121

Καλέστε µας σήµερα!

Τηλ.: 26510-32204

Σταυρούλα Κουρλού
Εξυπηρέτηση Πελατών - Υπεύθυνη Λύσεων Φροντίδας της Ακοής

28ης Οκτωβρίου 31 (1ος όροφος),
Ιωάννινα, www.akoi.gr, info@akoi.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

Ν

17
17

δραστηριότητες

Συνεχίζονται οι
εργασίες στο
Σκοπευτήριο του
Συλλόγου για
άθληση - παιδεία αναψυχή
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Δεν μας τιμά
αυτή η εικόνα
στον κυνηγότοπο!

GO
FOR THE
GAME

Black Diamond - Tacticalshop.gr
Address: Mesogeion av.362, Ayia Paraskevi
Tel: 0030 210 68.00.874
Mob:0030 693.4169839
Fax: 0030 210 68.00.864
www.tacticalshop.gr
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κυνηγετικά

Κείμενο – Φωτό:
Βασίλης Λέκκας

Η πιο
δύσκολη χρονιά
2021, η πιο δύσκολη χρονιά που
έχουμε ζήσει εμείς οι νεότεροι [κάτω
των 50]. Μια χρονιά που εύχομαι
όμοια της να μην υπάρξει ποτέ ξανά.
Η απαγόρευση αλιείας και κυνηγίου
που επιβλήθηκε, κατά την προσωπική μου άποψη, ήταν άδικη και εκτός
λογικής.
Όποιος παρακολούθησε τις δηλώσεις των υπευθύνων, πιστεύω πως
κατάλαβε ότι για ακόμη μια φορά
βγάλαμε τα ματάκια μας μόνοι μας
.Όσον αφορά στο ψαροντούφεκο, τι
να πω, ο συνωστισμός στον χώρο
μας δεν περιγράφεται –ένας ψαρεύει στην Πρέβεζα – ένας στην Λυγιά
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–ένας στην Πάργα – και ο τέταρτος
επειδή έχει κόσμο, φεύγει για Παξούς. Άσε που οι στενές επαφές σε
κλειστούς χώρους όπως η θάλασσα
είναι άκρως επικίνδυνες για την μετάδοση πολλών νοσημάτων, ειδικά
των αερόβιων. Εμένα πάντως στα
32 χρόνια που ψαρεύω, 2-3 φορές
έτυχε να έρθω σε “επαφή’’ με ψαροντουφεκά [γύρω στα 30 μέτρα
απόσταση, και να μην σας γράψω τι
ακολούθησε...]. Στο σημείο αυτό θα
πρέπει να αναφέρω ότι εμείς οι ψαροντουφεκάδες συνηθίζουμε να νοικιάζουμε λεωφορείο όταν θέλουμε
να πάμε για ψάρεμα, ώστε να είμαστε
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όλοι μαζί!!! Θα ήθελα να γράψω πάρα
πολλά για την όλη “φάση’’, όμως το
σημαντικότερο είναι στο μέτρημα
στο τέλους του χρόνου να μην λείπει
άδικα κανείς. Όσο αφορά στο ψάρεμα, η προσμονή 7 μηνών για να βουτήξουμε ήταν άκρως βασανιστική,
τόσο που την τελευταία βραδιά από
την αγωνία που είχα, έμεινα σχεδόν
άυπνος λες και ήμουνα μικρό παιδί.
Αποτέλεσμα δε της αυπνίας, ήταν
η αλλαγή τόπου ψαρέματος που είχα
στο πλάνο μου. Και ενώ ήμουν προετοιμασμένος για ένα δυνατό κομμάτι, αφού η καραντίνα μας ώθησε σε
καθημερινή προπόνηση, κατέληξα
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κυνηγετικά

δυστυχώς όχι αξιόλογου μεγέθους.
Σε ένα σύμπλεγμα από 7-8 πλάκες,
ξεκομμένο στην άμμο εντόπισα ορισμένους σηκιούς.
Παρότι βούτηξα από μακριά τα
ψάρια τρύπωσαν στις πλάκες. Στις
επόμενες βουτιές και ενώ προσπαθούσα να ξετρυπώσω τους σηκιούς
ένας περίεργος κάτοικος της περιοχής είχε βγει στην άκρη από τις
πλάκες και με παρακολουθούσε.
Μόλις σήκωσα το κεφάλι μου από
την τρύπα το ψάρι ήταν πάνω στην
πλάκα και πλησίαζε όλο και περισσότερο .Έβγαλα το 90αρι μέσα από
την τρύπα και παρότι ήταν οπλισμένο
στην πρώτη σκάλα, ακινητοποίησε
τον ροφό άμεσα αφού το ψάρι πιθανώς επηρεασμένο από την καραντίνα πλησίασε σε απόσταση αναπνοής
όπως λέμε. Ήμουν ήδη 3 ώρες στο

σε μια από τις πολλές ρηχαδούρες
που έχει η Πρέβεζα για μια γρήγορη
βουτιά. Από την στιγμή που φόρεσα
την μάσκα και ξεκίνησα το κολυμπητό από την παραλία προς τα ανοιχτά
η παρουσία των ψαριών ήταν παραπάνω από έντονη. Βέβαια τα κριτήρια μεγέθους των ψαριών για εμάς
τους ψαροντουφεκάδες είναι λίγο
αυστηρά και έχει να κάνει με την
προσωπικότητα του καθενός και το
είδος του ψαριού. Τα πρώτα ψάρια
που εμφανίστηκαν στα καρτέρια που
έκανα ήταν κάτι κέφαλοι και ορισμένοι σκάροι. Κατάφερα και πήρα
μερικά ψάρια με δυσκολία, αφού η
αυπνία δεν μου επέτρεπε να καθίσω
για περισσότερη ώρα στον βυθό, και
συνέχισα το ψάρεμά μου παράλληλα με την παραλία. Οι σαργοί ήταν
ομολογουμένως πάρα πολλοί, αλλά
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νερό και η κούραση ήταν εμφανής.
Άρχισα να κολυμπώ νωχελικά προς
την παραλία όταν διέκρινα στα δεξιά
μου στην άκρη από την Ποσειδωνία
[φυκιάδα], θολούρα, λες και κάποιος
έσκαβε σε μισό μέτρο νερό. Καθώς
πλησίαζα με το όπλο έτοιμο για βολή,
μια τσιπούρα λίγο παραπάνω από
1,5 κιλό βρέθηκε περασμένη στην
βέργα δίχως να το καταλάβει . Έκατσα για λίγο στην άκρη της παραλίας
εκεί που σκάει το κύμα, χάζευα την
τυχερή ψαριά που μόλις είχα ολοκληρώσει με μια όμορφη τσιπούρα
,και σκεφτόμουνα πως αν η θάλασσα
θέλει να σου “δώσει’’, τότε ακόμα και
στην αμμούδα θα βγάλεις ψάρια.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ - ΚΑΛΕΣ ΑΝΑΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ
ΠΡΥΤΑΝΕΥΣΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ Η
ΛΟΓΙΚΗ!
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SG272
TRACKEASY
Pant

79,00€

Αδιάβροχο,
stretch με
ενισχυμένο
ύφασμα Ripstop

Ζακέτα 202

29,90€

49,00€

Μπλούζα 203

24,90€

012-BLAZE 064-TABAC
UNI

Πολύ ζεστή ζακέτα και μπλούζα Fleece

Γιλέκο 731
Ενισχυμένο με 2
τσέπες για GPS
και VHF με σάκο
θηραμάτων

Ισοθερμικό HELKA T-SHIRT

40,00€

Ισοθερμικό τεχνικό μπλουζάκι
που ρυθμίζει την θερμοκρασία
του σώματος

Μπουφάν
PEAK

TURUL12,50€
I

198,00€

1644

Y001

100%
αδιάβροχο με
διαπνέουσα
μεμβράνη
10.000mm
και Ripstop
ενισχύσεις

Σουγιάς

GLOBO GTX brown

219,90€

100% αδιάβροχα με μεμβράνη
GORETEX και αντιολισθητική
σόλα VIBRAM

XT12GT Hunting Kit

139,50€

Μαχαίρι με θήκη

IBIZA V3
ROG00003

MARY ARM
BECASSE DUO
36gr

43,30€
Ενισχυμένη
κεραία για
κοντρόλ GPS,
στρατιωτικού
τύπου, σπαστή

ΘΗΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ASTRO - ALPHA 100 - ALPHA 200

15,00€

9,90€
SPORT PRO ARMY STEEL

13,70€

Τεχνικές ισοθερμικές κάλτσες
με ίνα Carbon

Ζακέτα 248

64,50€

Αδιάβροχη και
αντιανεμική
Softshell

GORILLA
Overmax
GX 40gr

9,90€

FALUN GREEN

Επαναφορτιζόμενος, πολύ
δυνατός 1600 Lumens με
απόσταση δέσμης 603m, βάση
για το όπλο και διακόπτη remote

Παντελόνι
600

47,00€
Μπεκατσοπαντέλονο
βαμβακερό,
αδιάβροχο με
Teflon

16,20€

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

Y001

Β177

Μπλούζα LAVAREDO

43,00€

Τεχνικό Fleece, stretch ζεστό και
διαπνέον
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ 115

άρθρο

Κείμενο-ζωγραφικοί πίνακες:
Σπύρος Μέμος

Πορτραίτα των
σκύλων που
αγαπήσαμε…

Κ

άποιες πινελιές που
ξεθωριάζουν
μέσα
στο χρόνο, ζωντανεύουν συχνά στη θύμηση κάθε κυνηγού και
μία – μία συνθέτουν ξανά το πορ-
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τραίτο του αγαπημένου του πουλόσκυλου, του λαγόσκυλου με τη μεγάλη μαστοριά στο κυνήγι του αυτιά,
του τολμηρού γουρουνόσκυλου που
πρόσφερε στην παρέα μεγάλες συγκινήσεις. Είναι στιγμές που, δίπλα
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στην αναμμένη χειμωνιάτικη φωτιά
καθαρίζοντας το όπλο μετά το κυνήγι, η σκέψη ταξιδεύει σε όσα ζήσαμε
παρέα του, τριγυρνώντας στο βουνό
και στα δάση…
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Η Μάχη

τις πέρδικες αφοπλίζοντας τα τεχνάσματά τους, ή επειδή το ποντάρισμα και η φέρμα της προγκούσε
τα πουλιά ξεσηκώνοντάς τα. Ήταν
σ’ αυτά αξεπέραστη! Απλά οι γατίσιες πατούσες της δεν τη βοηθούσαν
στα πολύωρα απαιτητικά κυνήγια
στα κοφτερά ηπειρώτικα βουνά και
πληγωνόταν κάθε φορά που μαζί
ξεχνιόμασταν στο κατόπι της πέρδικας και το παρατραβάγαμε.
Όμως, στη μπεκάτσα έπαιρνα
πίσω όλο το ποσό της «αποζημίωσης», για τις ώρες που οι γυναικείες
πατούσες της μας στερούσαν στα
πετροβούνια. Από τη στιγμή που
η φύση ντύνονταν τα φλογισμένα
χρώματα του φθινοπώρου, μέχρι
που άνθιζαν τα πρώτα κλαριά της
αμυγδαλιάς, κυνηγούσε τις μακρομύτες στον υπέρτατο βαθμό του κυνηγετικού πάθους.

Κάπως έτσι θυμάμαι τέτοιες μέρες ένα από τα καλύτερα σκυλιά
που είχα ποτέ, τη Μάχη. Την είχα
αποκτήσει από ένα φίλο κυνηγό,
που διατηρούσε στο κουμάσι του
μια πολύ καλή σειρά κυνηγετικών
σέττερ. Το σκυλί αυτό θα το θυμάμαι
για τη μοναδική σχέση που χτίσαμε,
κυνηγώντας μαζί για δεκατέσσερα
περίπου χρόνια. Ήταν μια «συναισθηματική γάτα», με τα κυνηγετικά
χαρακτηριστικά ενός αίλουρου. Οι
ευαισθησίες της διαμόρφωναν εκ
μέρους μου και την ανάλογη συμπεριφορά, χωρίς «σκληράδες» και
φωνές, αφού στην περίπτωσή της
ό,τι μπορούσες να κερδίσεις με το
μαλακό δεν μπορούσες να το πετύχεις με ποινές και τιμωρίες.
Στο βουνό η Μάχη υστερούσε.
Όχι επειδή δεν μπορούσε να βρει

C1022

CT210

ARMOTION EVO - J
GULLUK PROJECT

Τζάκετ υψηλής ανθεκτικότητας

ARMOTION EVO - V
Γιλέκο κυνηγιού

GALTUR - T
Κ
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Ν

ARMOTION EVO - J

GALTUR - J

Παντελόνι κυνηγιού

Τζάκετ υψηλής ανθεκτικότητας

Τζάκετ κυνηγιού
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Στον δροσερό φθινοπωρινό ήλιο
που πέφτει το απόγευμα στα κέδρα του ημιορεινού ντούσκου, στα
κρουσταλλιασμένα πουρνάρια της
πρωινής πάχνης, στις φτέρες και τη
βατσινιά που κυκλώνει η ομίχλη του
Δεκέμβρη, στο ξεροβόρι του Γενάρη,
στο φλεβαρίσιο χιόνι, ο μελωδικός
ήχος από το κουδουνάκι της δε στα-
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ματούσε να ακούγεται (δεν υπήρχαν
τότε μπίπερ). Με τη μπεκάτσα και τη
συμπεριφορά της είχε εξοικειωθεί
από πολύ νωρίς, σε σημείο ταύτισης. Πριν η μακρομύτα σκεφτεί τις
κινήσεις της, την περίμενε «στη γωνία» για να τη στείλει πάνω μου. Μια
μυστική και αθόρυβη συμφωνία κινήσεων μεταξύ μας, είχε μετατρέψει
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την κάθε κυνηγετική έξοδο σε απόλαυση!
Γραμμένα, Καλαμάς, Πωγώνια,
Ζαγόρια και πάει λέγοντας. Α! ρε
Μάχη να σ’ έβρισκα για λίγο, να ζούσαμε πάλι ένα από κείνα τα κυνήγια…
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Παντελόνι
623

Παντελόνι

67,90€

63,80€

Αδιάβροχο
και ελαστικό
Softshell

Stretch
μπεκατσοπαντέλονο

242

243

Ζακέτα

52,00€
694

Jersey σε συνδυασμό με Softshell και εσωτερική ενίσχυση
Fleece

695

2129

0208

Γιλέκο THREE POCKET

68,00€

Γιλέκο-σακίδιο, υδρόφοβο με
αποσπώμενα πορτοκαλί

2130

Μπουφάν
SOFT GAME

168,00€
Αδιάβροχο και
αντιανεμικό
Softshell σε
αυθεντική
παραλλαγή
Mossy Oak

Μπλούζα TEMPUS

20,00€

Fleece με φερμουάρ στο λαιμό

CUBRIA GTX

CROSS MOUNTAIN GTX

100% αδιάβροχα με μεμβράνη
GORETEX και αντιολισθητική
σόλα VIBRAM

100% αδιάβροχα με μεμβράνη
GORETEX και αντιολισθητική
σόλα VIBRAM

138,50€

219,90€

WINTERTHUR ARMY

49,90€

Ισοθερμικό τεχνικό
μπλουζάκι με
προσχηματισμένη τη
δομή του σώματος

TUBE VISION
COTTON - WORK

6,90€

Τεχνικές ισοθερμικές
κάλτσες

21,30€

Τεχνικό κάλυμμα
λαιμού, διαπνέον και
ισοθερμικό

Γάντια 1230

14,20€

Αδιάβροχα γάντια
Softshell

KLARUS A1

34,50€

Επαναφορτιζόμενος 1100
Lumens με απόσταση δέσμης
230m

FLEX

79,80€
Κεραία GPS
αυτοκινήτου

Μαχαίρι OUTBACK FIELD

47,00€

Με δερμάτινη θήκη & πέτρα
ακονίσματος

GORILLA
ELIX DISP
34gr

12,70€

MARY ARM BECASSE DISPERSANTE
35gr

9,30€

Ζακέτα 209

Μπλούζα STONE

Ζακέτα Softshell
αδιάβροχη παραλλαγής

Πολύ ζεστή Fleece με υδρόφοβο
πορτοκαλί SKUDO στα χέρια και
μεγάλη τσέπη στήθους

49,00€

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

63,80€

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ 115

ΣΑΒΒΑΤΟ

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΣΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ
ΩΡΑ: 4:00μ.μ.
Kοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
ΩΡΑ: 5:00μ.μ.
Κλήρωση Λαχειοφόρου Αγοράς
ΩΡΑ: 5:30μ.μ.
Κλήρωση για τα μέλη
που θεώρησαν άδεια κυνηγίου τη φετινή
χρονιά
28
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ΕΦΥΓΑΝ ΜΑ ΔΕΝ
ΞΕΧΝΙΟΥΝΤΑΙ
Η κυνηγετική οικογένεια θρηνεί τον αδόκητο χαμό των:
Αντώνη Κωστάκη
Γεωργίου Λέντζη
Γεωργίου Ποτσίκα
Μιχαήλ Μπότσιαρη
Παναγιώτη Λαμπρόπουλου
Σπύρου Βάη
Κωνσταντίνου Μπέλλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά
συλλυπητήρια στις οικογένειές τους

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
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Αποδημητικά που
ξεμένουν…
Τα τζουλμάνια

Άλλο πουλί το τζουλμάνι την
Άνοιξη! Η μύτη του κιτρινίζει
και τα πόδια του κοκκινίζουν
ακόμη περισσότερο, η φωνή
και το πέταγμά του αλλάζει,
αφήνει τα κοπάδια και γίνεται ένας υπεύθυνος οικογενειάρχης.
Ένα τμήμα του πληθυσμού
του πουλιού αυτού είναι
αποδημητικό, ενώ πολλά
τζουλμάνια μένουν για αναπαραγωγή στη χώρα μας,
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συμπεριφερόμενα ως επιδημητικά. Αυτά τα οποία προτιμούν να παραμείνουν, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια
ότι γίνονται όλο και περισσσότερα στα μέρη μας και γενικότερα στη βόρεια Ελλάδα,
κάτι που δε συμβαίνει με την
ίδια ένταση στη νοτιότερη.
Τώρα τα βλέπεις γύρω από
τα χωριά να μην περιφέρονται σε κοπάδια, όπως συνηθίζουν το Φθινόπωρο και τον
Χειμώνα, αλλά σε ευθύγραμμες μοναχικές πτήσεις από

και προς τα πουρνάρια και
τα δέντρα, στα οποία έχουν
φτιάξει από τις αρχές του
Μάρτη τις φωλιές τους. Σ’
αυτές, μέχρι να βγει ο Ιούνιος, μπορεί να έχουν γεννήσει
και τρεις φορές, από τέσσερα
έως οκτώ αυγά.
Το πιθανότερο είναι αυτά
τα πουλιά που κινούνται
να είναι αρσενικά, καθώς
συμμετέχουν ελάχιστα στην
εκκόλαψη, η οποία διαρκεί
σχετικά λίγο, από δώδεκα
ως δεκαπέντε μέρες. Πετούν
σιωπηλά χωρίς να κελαηδάνε και πολύ, πράγμα το οποίο
κάνουν ασταμάτητα τον Χειμώνα, είτε καθώς πετάνε είτε
όταν κάθονται στα δέντρα.
Βούιξαν οι κερασιές φέτος
από πουλιά καθόλη τη διάρκεια του Μάη και τα πουλιά συνεχίζουν να βουτάνε
ακόμη στα όψιμα δέντρα
που κρατάνε λίγα μαύρα
πετροκέρασα. Η τροφή αυτή

είναι από τις λίγες φυτικές
επιλογές του πουλιού για την
περίοδο, μιας και τα μούρα,
τα σύκα, τα δαμάσκηνα, τα
αχλάδια, ωριμάζουν αργότερα, στα τέλη του Καλοκαιριού
και στις αρχές του Φθινοπώρου.
Τώρα δεν περπατούν στα
χωράφια
αναζητώντας
σκουλήκια και ζωύφια,
όπως κάνουν τον Χειμώνα
στα καθαρά ισάδια. Γίνονται
πιο πολύ δενδρόβια, καθώς
είναι λογικό να μην δελεάζονται από τα ξερόχορτα και
το σκληρό χώμα. Μάλιστα,
σε λίγο καιρό που θα ωριμάσουν τα σύκα στα δίφορα δέντρα, θα μπορεί να δει κανείς
ενήλικα, μαζί με νεαρά πουλιά, να “στριγγλίζουν” όλη την
ημέρα.
Σε αντίθεση με τα ενήλικα
αρσενικά ψαρόνια, τα οποία
έχουν μαυριδερό φτέρωμα
με μεταλλική πράσινη και
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Κείμενο - φωτό: Σπύρος Μέμος

βιολετιά όψη, τα ανήλικα
πουλιά έχουν μουντό γκριζοκαφετί φτέρωμα σε όλο το
σώμα με υπόλευκο λαιμό και
σκούρο ράμφος. Τα νεαρά
πουλιά εμφανίζουν λευκοκίτρινες κηλίδες στο φτέρωμα
του σώματός τους προς το
τέλος του Σεπτέμβρη, ενώ
διατηρούν το καφετί χρώμα
στο κεφάλι, στο οποίο απλώνονται και οι κηλίδες τον
πρώτο Χειμώνα.
Μόλις τα μικρά αυτά πουλιά
ανεξαρτητοποιηθούν, σχηματίζουν καινούρια σμήνη
κι αρχίζουν να δηλώνουν
την παρουσία τους στην περιοχή, κάνοντας “επιδρομές”
σε οπωρώνες και κληματαριές.
Το ψαρόνι δηλώνει την παρουσία του όλο το χρόνο,
ενώ ο ντόπιος πληθυσμός
“εμπλουτίζεται” με το μεταναστευτικό ρεύμα που κατεβαίνει κατά την αποδημία του
Οκτώβρη. Μπορεί να μη δίνουμε σημασία όταν περιμένουμε τις φάσσες να φανούν
στα καρτέρια, όμως όλο και
κάποιο κοπαδάκι με τζουλμάνια περνάει με φόρα σφυρίζοντας, δηλώνοντας έτσι
την μεταναστευτική τους ιδιότητα.
Ακόμη και τώρα, όμως,
βλέπουμε αρκετά πουλιά να
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κυκλοφορούν κοπαδιαστά,
ακολουθώντας τις τυπικές
“χειμωνιάτικες” διαδρομές
τους προς τη λίμνη. Το πιθανότερο είναι να έχουν
φωλεοποιήσει μέσα στα
καλάμια της, ένα μέρος το
οποίο προτιμούν πολλά πουλιά για τις γέννες τους, λόγω
της ασφάλειας που παρέχει,
τουλάχιστον από τους άρπαγες της ξηρά.

Τα παπιά

οκτώ έως δεκατρία αυγά (τα
πρασινοκέφαλα), τα οποία
κλωσσά μόνη της η θηλυκιά.
Σε ηλικία 3 - 4 μηνών, τα μικρά μπορούν να αρχίσουν να
πετάνε, διότι τα φτερά τους
έχουν αναπτυχθεί πλήρως.
Αυτά τα παπιά βγαίνουν και
έξω από τη χωροκράτεια
της λίμνης, στον κάμπο για
φαγητό, πάντα με σημείο
αναφοράς τα κανάλια που
τον διατρέχουν. Τα εν λόγω
κοπαδάκια κινούνται εμφανώς, κυρίως το πρωί και το
απομεσήμερο και αποτελούνται συνήθως από κανά δυο
ενήλικα πουλιά και τα “φετινάρια”, που ακολουθούν κανονικά. Αυτά είναι τα παπιά
της “ζεστής εποχής”.

Ένα μεγάλο μέρος αυτών
των πουλιών είναι, φυσικά,
και τα υδρόβια. Είναι γεγονός, πως και από τα αποδημητικά υδρόβια, όπως είναι
τα παπιά, ορισμένα συμπεριφέρονται σαν τοπιάρικα,
ζώντας όλον τον χρόνο στην
Παμβώτιδα και φωλιάζοντας
εκεί. Κάνοντας τον κύκλο της
λίμνης, μπορείς να τα δεις να
κολυμπούν στις άκρες της.
Εκεί τσαλαβουτούν για φαγητό, είτε λιάζονται ήρεμα
στις όχθες, δείχνοντας μια
σχετική ανεκτικότητα στην
ανθρώπινη παρουσία.
Ο κύκλος αναπαραγωγής της
αγρόπαπιας ξεκινά στις αρχές της Άνοιξης και μπορεί
να διαρκέσει μέχρι και αργά
το Καλοκαίρι. Μέσα σ’ αυτό Πουλιά του Χειμώνα, τα
το διάστημα μπορεί να γεν- οποία αποδημώντας αφήνήσει μια ή δυο φορές, από νουν πίσω τους κάποια να
ξεκαλοκαιριάσουν, είναι και
τα κοτσύφια. Πιο αθόρυβο
και ντροπαλό, το κοτσύφι θα
το δεις μόνο τη στιγμή που
ξεπετάγεται από τούφα σε
τούφα. Παρόλο που κάποια
από αυτά μπορεί να φωλιάζουν πλάι στον άνθρωπο,
στις παρυφές των πόλεων
ή ακόμη και σε πλατείες, τα
περισσότερα κοτσύφια στα
μέρη μας, προτιμούν τα πηχτά και τα πουρνάρια για τις

Τα κοτσύφια
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γέννες τους.
Ο κότσυφας μπορεί να γεννήσει δύο με τρεις φορές,
επωάζοντας τα αυγά του για
δώδεκα με δεκατέσσερις
ημέρες. Μέσα στον Ιούλιο, η
συμπαθητική φιγούρα των
«ξεπουπουλιασμένων» νεαρών περιφέρεται στο δάσος
και τις πηγές για νερό, δίπλα
στις επίσης νεαρές και «ανώριμης πτέρωσης» κίσσες.
Αν εξαιρέσει κανείς τη “φλυαρία” του κατά την περίοδο
του ζευγαρώματος, την υπόλοιπη περίοδο η φωνή του
είναι “ακριβή”. Τις ημέρες
που διανύουμε, ακούγεται το
κελάηδισμά τους τα απογεύματα. Απ’ όλη τη γκάμα των
μουσικών τους δυνατοτήτων,
ακούγεται μόνο το κοφτό
“κοφ, κοφ, κοφ” και σε καμιά
περίπτωση οι μακρόσυρτοι
μελωδικοί ήχοι του Χειμώνα, αυτοί που συνοδεύουν το
απόγευμα τον αργοπορημένο
κυνηγό στην επιστροφή του...

Ν

Ι

Ν

Ω

Ν

31

συνταγές

Επιμέλεια:
Τσικουρα Ελένη

Σαλάτα με Φουά Γκρα
Εκτέλεση

Κόβουμε τα λαχανικά με το χέρι και
τα ανακατεύουμε με τα κομματάκια
σολομού και λεμονιού, καθώς και
με το κρεμμύδι. Χτυπάμε την κρέμα
με το λάδι, το λεμόνι, το αλάτι και το
πιπέρι και ανακατεύουμε 2 λόλες
πράσινες 1 πράσινη σαλάτα 1 σικορέ φριζέ χυμός ενός λεμονιού 60 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 5 κουταλιές
λάδι αραβοσίτου πιπέρι λευκό 4 φέτες ψωμί του τοστ φρυγανισμένο λίγο
φρέσκο βούτυρο 1 κουταλιά μπρικ με τα λαχανικά. Μοιράζουμε την σαλάτα στα πιάτα με διάσπαρτο πάνω της το μπρικ και μία φέτα φουα γκρα στην
κάθε μία. Πλαισιώνουμε με τις φρυγανισμένες φέτες ψωμιού και γαρνίρουμε με λίγο βούτυρο.

Υλικά
4 φέτες φουα γκρα πάπιας
4 φέτες καπνιστός σολομός
1 λεμόνι
(το εσωτερικό του ψιλο-κομμένο)
2 κόκκινες πιπεριές ψιλοκομμένες
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 λόλες κόκκινες

Καλή Επιτυχία

ΦΑΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ (χύτρα)
λάδι για να σοτάρουμε τα κρεμμύδια και τις σκελίδες σκόρδου.
Αφού μαραθούν λιγάκι τα κρεμμύδια μας ,ρίχνουμε τα κομματάκια φάσσας , το αλάτι το πιπέρι,τη ρίγανη, την πάπρικα και το
φύλλο δάφνης και ανακατεύουμε
μέχρι να τσιγαριστούν καλά όλα
μαζί. Στη συνέχεια προσθέτουμε
1 ποτήρι νερό και βράζουμε για
10-15 λεπτά περίπου στη χύτρα. Αφού ανοίξουμε τη χύτρα
αν δούμε πως δεν έχει πιει όλο
το νερό συνεχίζουμε το βράσιμο
έως ότου στύψει τελείως.
Σερβίρουμε σε μια πιατέλα και
συνοδεύουμε με ότι άλλο θέλουμε.

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε καλά τις φάσσες
και τις τσιγαρίζουμε με μισό
ποτηράκι του κρασιού περίπου
λάδι. Αφού τσιγαριστούν καλά
σβήνουμε με λευκό κρασί και
βράζουμε έως ότου εξατμιστεί.
Τις βγάζουμε από την κατσαρόλα και προσθέτουμε το υπόλοιπο
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Υλικά
4 φάσσες (κομμένες σε κομμάτια)
7-8 κρεμμύδια μεγάλα
2-3 σκελίδες σκόρδο
αλάτι
πιπέρι
1 κ.γ.πάπρικα
ρίγανη
1 ποτηράκι κρασί λευκό
1 ½ ποτηράκι του κρασιού λάδι
1 φ. δάφνης (προαιρετικά)

Καλή Επιτυχία
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Κυνήγι, αυτό το…
Δ
βάρβαρο σπορ!

Γράφει ο Ν. Σπίγγος

υστυχώς στις μέρες μας ΔΕΝ είναι
καθόλου, μα καθόλου κάποιες φορές, απαραίτητο να είσαι υποχρεωμένος να δικαιολογήσεις κάποιους χαρακτηρισμούς σου.
Καλείσαι, επειδή μπορεί και να θεωρείσαι
ειδικός, να σχολιάσεις, να δημοσιοποιήσεις
τις απόψεις σου και γιατί όχι να στραφείς
εναντίον όποιου δεν σου αρέσεις γι΄ αυτό
που κάνει.
Έτσι λοιπόν ξεκινάς και δαιμονοποιείς κάθε
τι που νομίζεις ότι σε … «χαλάει» και ένα
από αυτά, εδώ και αρκετό καιρό, είναι το
κυνήγι.
Διάβαζα τις προάλλες, στον ημερήσιο τύπο,
τα σχόλια κάποιου, που θεωρώντας τον
εαυτό του γνήσιο οικολόγο και ειδικό, στρεφόταν εναντίον του κυνηγίου, πετώντας
λάσπη χαρακτηρίζοντας τους κυνηγούς
[δηλαδή τις 250.000 νόμιμους συμπολίτες
μας] από βάρβαρους έως διεστραμμένους προσπαθώντας να αποδείξει με αίολα επιχειρήματα [του γνωστού τύπου … οι
αρχαίοι σκότωναν για την επιβίωση, αυτοί
γιατί το κάνουν σήμερα] την ορθότητα των
ισχυρισμών του.
Θα μπορούσα κάλλιστα να αντιπαραθέσω
τις δικές μου απόψεις στον εν λόγω κύριο,
θα το αποφύγω όμως για λόγους σκοπιμότητας.
Ωστόσο, για δική μου ίσως εσωτερική ικανοποίηση θα γνωστοποιήσω τις θέσεις μου,
μια και αυτές – με την επιφύλαξη του υποκειμενικού πάντα- θα μπορούσαν να είναι
και θέσεις του καθενός μας, προκειμένου
να διαφυλάξει το δικό του προφίλ έναντι
οποιουδήποτε προσπαθεί να κάνει σημαία
τέτοιας μορφής αντικυνηγετικές κορώνες.
Ναι κύριοι ειδικοί. Αν αυτού του τύπου τα
επιχειρήματα προβάλλετε σας λέω πως οι
αρχαίοι πρόγονοί μας σκότωναν ζώα και
πουλιά για να επιβιώσουν, όπως για να επιβιώσει σκότωνε ο παππούς σας και ο πατέρας σας για να σας θρέψει –τις δύσκολες
μέρες της ανέχειας- αλλά και οι δικοί του
πρόγονοι γι’ αυτούς, χωρίς να έχουν καμιά
ενοχή. Μάλλον υπερήφανοι είμαι σίγουρος
θα αισθανόταν για τις επιδόσεις τους.
Το κυνήγι κύριοι είναι χόμπυ, είναι άθλημα,
σπορ, τρόπος ζωής, και για τους περισσότερους από μας είναι όλα αυτά μαζί. Γιατί
είναι κίνητρο, σίγουρα όμως όχι το μόνο,
για να βρεθείς κοντά στη φύση, μέσα στους
κόλπους της, και να αισθανθείς τις τόσες
μυρουδιές της πριν απολαύσεις τα αγαθά
της, μακριά από το άγχος της καθημεριΚ
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Μα είναι το κυνήγι βάρβαρο και εγκληματικό,
όπως κάποιοι, ίσως, θα μπορούσαν να
ισχυριστούν;
νότητας, από τους κινδύνους της πόλης,
από τις σκοτούρες και την πίεση των όχι
και λίγων προβλημάτων. Να βρεθείς εκεί
που το σώμα και η ψυχή σου γαληνεύουν
βλέποντας την ανατολή ή τη δύση του ήλιου
παρέα με τον συγκυνηγό σου και τους αγαπημένους και πιστούς τετράποδους συντρόφους σου.
Καταστάσεις τέτοιες που μόνο ο κυνηγός
βιώνει αλλά και όποιος άλλος βέβαια ακολουθεί τα ίδια αχνάρια. Το θείο αυτό δώρο,
που σε ανακουφίζει και σε ηρεμεί, είναι
δύσκολο να το περιγράψεις με λέξεις όσο
κι αν προσπαθήσεις. Όσοι κατά καιρούς
προσπάθησαν μερικώς μόνο μπόρεσαν να
το προσεγγίσουν λόγω της σπουδαιότητας
αλλά και του τεράστιου ενδιαφέροντός του.
Ναι κύριοι ειδικοί. Οι κυνηγοί είναι οι απλοί
καθημερινοί άνθρωποι προερχόμενοι από
όλα ανεξαρτήτως –και το τονίζω αυτό το
ανεξαρτήτως- κοινωνικά στρώματα. Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, άνθρωποι του
πνεύματος και της τέχνης, έμποροι, υπάλληλοι κάθε κατηγορίας, οικοδόμοι, αγρότες, με αρκετή γνώση και σοφία- ίσως- για
το κυνήγι, αποτελούν αυτή την ξεχωριστή
τάξη. Και αν αυτό σας παραξενεύει ή ακόμα και σας ξενίζει, απλώς θα σας αναφέρω πως, σημαντικές προσωπικότητες
[πολιτικοί, διάφοροι μεγάλοι καλλιτέχνες,
συγγραφείς, εφευρέτες, διανοούμενοι και
πλήθος άλλων] που πρόσφεραν ύψιστες
υπηρεσίες στην ανθρωπότητα και έδωσαν
πολιτικά, πολιτιστικά και ψυχαγωγικά φώτα
σ΄ αυτήν, ήταν διάσημοι κυνηγοί.
Ναι κύριοι ειδικοί. Οι κυνηγοί είναι αυτοί
που αγαπούν και προσέχουν την αρμονία
της φύσης, γιατί αυτοί ακούνε τον πρωινό λάλο της πέρδικας, αναπνέουν καθαρό
αέρα και όχι βρώμικο -γεμάτο καυσαέριακαι κάθε μορφής ρύπους. Πίνουν το καθάριο νερό της πηγής που ρέει ασταμάτητα,
παίρνουν τροφή από αυτήν προτιμώντας το
υγιεινό από το κατασκευασμένο, το γνήσιο
από το γεμάτο ζηζανιοφάρμακα, το αγνό
από το αρρωστημένο, το δύσκολο από το
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εύκολο.
Ναι, κύριοι ειδικοί. Οι κυνηγοί είναι αυτοί
που κατάφεραν να πείσουν την επίσημη
πολιτεία ότι διαχειρίζονται με σύνεση και
ορθολογισμό το περιβάλλον, υποβάλλοντας
τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες σε
κάθε αρμόδιο όργανό της από τους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες που οι
δικές τους οργανώσεις από τις εισφορές
των μελών τους πληρώνουν.
Ναι, κύριοι ειδικοί. Οι κυνηγοί είναι αυτοί
που ΔΕΝ θα επιτρέψουν ποτέ να δοθεί το
«πράσινο φως» σε κανέναν από αυτούς
που έχουν σκοπό να καταστρέψουν την
χλωρίδα και την πανίδα αυτού του τόπου
και αυτό το αποδεικνύουν με έργα και όχι
με λόγια. Γιατί έργα –και όχι λόγια- είναι η,
με δικές τους δαπάνες, θηροφύλαξη της
υπαίθρου, οι σπορές σε χιλιάδες ακαλλιέργητα στρέμματα γης, για να βρίσκουν τροφή
τα θηράματα, ενδημικά και αποδημητικά,
οι δενδροφυτεύσεις των καμμένων και όχι
μόνον περιοχών, οι συνεχείς απελευθερώσεις θηραμάτων για τον εμπλουτισμό της
υπαίθρου, η συμμετοχή χιλιάδων κυνηγών
σε ομάδες πυρασφάλειας και τόσα άλλα.
Με λίγα λόγια οι κυνηγοί είναι αυτοί που
σε πολλούς τομείς έχουν υποκαταστήσει το
επίσημο κράτος -λόγω αδυναμίας του- για
να μην φθάσουμε κάποτε να κλαίμε πάνω
σε καμένη γη.
Τέλος κύριοι ειδικοί, αν αυτά ΔΕΝ σας αρκούν, και μάλλον ΔΕΝ σας αρκούν γιατί η
καχυποψία είναι το βασικότερο γνώρισμά
σας, προσπαθήστε και σεις με έργα και όχι
με λόγια -όπως και οι κυνηγοί τόσα χρόνια
πράττουν- να κάνετε κάτι για τη φύση και το
περιβάλλον με σκοπό να εκπληρώσουμε τη
υποχρέωση που έχουμε όλοι να τα παραδώσουμε στα παιδιά μας-στους απογόνους
μας καλύτερα- όσο πιο αλώβητα μπορούμε
από την καθημερινή δική μας χρήση.
Τους το οφείλουμε!
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για να μαθαίνουμε!

Γράφει:
ο Ν. Σπίγγος

Το πιθάρι της γνώσης!(35)

Υποψιάζομαι πως, η απαγόρευση της χρήσης των μολύβδινων σκαγιών όλο και πλησιάζει. Εφαρμόζεται, ήδη, στο κυνήγι των υδροβίων.
Φοβάμαι δεν θα ειναι πολύ μακρυά η μέρα που η ολική απαγόρευση θα είναι πια γεγονός. Άντε να δούμε πόσο θα αντέξει η ... τσέπη μας!
Προσέχουμε για να έχουμε. Αυτό ισχύει σε όλες τις φάσεις της καθημερινότητάς μας. όμως στο θέμα των όπλων πρέπει να έχει το ...
κάτι παραπάνω. Καλή συντήρηση, πολλή φροντίδα και αποθήκευση σε κατάλληλους χώρους. Γιατί τελικά, δεν έχει τόση σημασία η
χρονολογία κατασκευής ενός όπλου, αλλά η επιμέλεια του κατόχου του.
Πολλοί κυνηγοί απορούν γιατί εμφανίζονται από το ... πουθενά, μικροχτυπήματα στο κοντάκι του όπλου τους. Είναι σίγουροι πως δεν
χτυπήθηκε στο κυνήγι (ή αλλού) και όμως υπάρχουν. ΄Ισως, δεν πάει ο νους τους, πως υπεύθυνη γιαυτό είναι η φυσιγγιοθήκη αφού ο
πάφιλας εξέχει και δημιουργεί (ειδικά όταν το όπλο μεταφέρεται στον ώμο) το πρόβλημα.
Όταν το όπλο μας διαθέτει «τσοκάκια», είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, τα διαφορετικά τσοκάκια από διαφορετικό κατασκευαστή θα
μας δώσουν διαφορετικές αποδόσεις π.χ. σε συγκεντρώσεις, κατανομές, ακόμα και σε διάτρηση.
Συμβουλή παλιού, γέρου και καθόλα έμπειρου κυνηγού: Είτε αγοράζουμε καινούργιο, είτε ακόμα και μεταχειρισμένο όπλο, είναι προτιμότερο να επιλέγουμε ένα «μεσαίο» (ναι, μεσαίο) μοντέλο μια γνωστής και καταξιωμέννης –στο χώρο- εταιρίας, παρά το ακριβότερο
μοντέλο μιας άλλης (φθηνότερης) στην ίδια τιμή.
Οσοι –τσιχλάδες- πιστεύουν πως το καθάρισμα της τσίχλας είναι μπελάς, αφού το μικρό της μέγεθος παρουσιάζει (ίσως) κάποια δυσκολία, δεν έχουν παρά να αναλογιστούν την «αποζημίωσή τους» από πλευράς γεύσης με καλή παρέα και τσιπουράκι!!!
Αγοράζεις κυνηγετικά άρβυλα και μετά από λίγη πορεία –στο βουνό μάλλον- διαπιστώνεις να σε δυσκολεύουν. Ξέχασες, προφανώς, ότι
τα άρβυλα γενικώς και ειδικότερα τα κυνηγετικά θα πρέπει να είναι ένα νούμερο παραπάνω από τα καθημερινά σου παπούτσια. Χοντρές
κάλτσες, πολλά κορδόνια, ψηλό κλείσιμο κλπ.
Το κυνήγι της μπεκάτσας, σίγουρα, κρύβει αμέτρητα μυστικά.Ίσως έχει ξαναγραφτεί. Σε εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που μπεκάτσα
βρέθηκε σε αιχμαλωσία, παρά την μείωση του βάρους της, λόγω έλειψης της «τροφής της», όταν της προσφέρθηκε να φάει κιμά ή
νεκρό σκουλήκι αρνήθηκε. Οι διατροφικές της προτιμήσεις, μάλλον, απέχουν-μακράν- των ανθρωπίνων. Κρυμένο μυστικό; ΄Ισως!
Οι τσίχλες του Σεπτέμβρη-Οκτώβρη συνήθως πιάνουν στα αμπέλια. Αν είναι τρυγημένα ή και παρατημένα ακόμα καλύτερα. Αποτελούν
σίγουρη και εξασφαλισμένη τροφή για αρκετό διάστημα. Τα απομεινάρια των αμπελιών, τα γνωστά «κουδούνια», πέραν των άλλων,
κάνουν και την νοστημιά της τσίχλας μοναδική!
Πάντα επίκαιρο και ... διδακτικό: Στη φύση συμβαίνει το εντελώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει με τους ανθρώπους. Δηλαδή: Ο
άνθρωπος μπορεί και ίσως κάποτε και να επιδιώκει να ζει στιβαγμένος σε πόλεις που μοιάζουν με «κλουβιά». Τα θηράματα, αντιθέτως,
έχουν την σοφία (από ένστικτο μάλλον) να περιορίζουν τα ίδια, στην χωροκράτειά τους τον αριθμό των ατόμων τους.

ΑΝΈΚΔΟΤΟ!

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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Δυο πόντιοι πάνε να αγοράσουν παπούτσια. Χαζεύοντας στη βιτρίνα βλέπουν ένα ζευγάρι
που είχε τριπλάσια τιμή από τα υπόλοιπα.
-Γιατί αυτά είναι τόσο ακριβά; Ρωτούν τον υπάλληλο. – Είναι παπούτσια κροκόδειλου,
απαντά αυτός.
Το σκέφτονται από δω, το σκέφτονται από κει και οι δυο πόντιοι και αποφασίζουν να πάνε
στη ζούγκλα να πιάσουν κροκόδειλους και να βγάλουν λεφτά από τα παπούτσια.
Οι μέρες περνούσαν, έδωσαν τη θέση τους στις εβδομάδες κι αυτές στους μνήνες. Κάποια
στιγμή οι φίλοι τους αποφασίζουν να τους ψάξουν στη ζούγκλα. Ψάχνουν, ψάχνουν και
κάποτε τους βρίσκουν με διακόσιους σκοτωμένους κροκόδειλους γύρω τους.
-Τί έγινε, ρε σεις; Δεν σας φτάνουν τόσοι κροικόδειλοι; τους ρωτάνε.
Και οι πόντιοι απαντούν: Θα σκοτώσουμε κάνα δυο ακόμα και άμα δεν φοράνε κι αυτοί
παπούτσια, θα σηκωθούμε και θα φύγουμε!!!
Νοέμβρης 2021
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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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Ν 36
Ω Τηλ.:
Ν Ι 26510
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• e-mail: info@ksioan.gr

ΤΩΡΑ

και πετρέλαιο θέρμανσης

Επιλέγω γνήσια συστήματα BRC

εξουσιοδοτημένο
συνεργείο

BRC

(Πίσω από τη Nissan)
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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

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