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Το Ταμείο Θήρας, με την ολοκλήρωση της 1ης κυνηγετικής εξόρμησης, για την 

περίοδο κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος και με αφορμή τα δυσάρεστα 

περιστατικά που συνέβησαν, επιθυμεί καταρχήν να εκφράσει τις ευχές του για 

γρήγορη ανάρρωση στους κυνηγούς που τραυματίστηκαν και να επισημάνει ότι εάν 

τηρούνταν καταγράμμα όλες οι οδηγίες που αναφέρονταν στο δελτίο τύπου με 

ημερομηνία 31/10/2012 περισσότερα από αυτά τα ατυχήματα θα είχαν αποφευχθεί. 

  

Λόγω των πιο πάνω δυσάρεστων γεγονότων το Ταμείο Θήρας επαναλαμβάνει και 

πάλι τα πολύ απλά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι κυνηγοί για την αποφυγή 

ατυχημάτων: 

 

1. Να προστατεύουν τα μάτια τους με ειδικά γυαλιά,  

2. Να φορούν πάντοτε καπέλο ή μπλούζα ή γιλέκο χρώματος κυνηγετικό 

πορτοκαλί, 

3. Πριν σηκώσουν το όπλο τους και πατήσουν τη σκανδάλη να βεβαιώνονται για 

το ποιος είναι ο στόχος τους και τι βρίσκεται πίσω απ’ αυτόν,  

4. Ποτέ να μην πυροβολούν έχοντας μοναδικό οδηγό το ένστικτό τους ή την 

ακοή τους εάν δεν έχουν επιβεβαιώσει οπτικά το στόχο τους. Οι καλοί και 

υπεύθυνοι κυνηγοί πάντα βεβαιώνονται πριν πυροβολήσουν και συνήθως, 

είναι εύστοχοι, λόγω της ψυχραιμίας που διαθέτουν, 

5. Να γνωρίζουν πάντα που βρίσκονται τα μέλη της παρέας τους και οι 

πλησιέστεροι σε αυτούς κυνηγοί, 

6. Να μην υπερπηδούν διάφορα εμπόδια χωρίς ασφάλεια στη σκανδάλη και με 

φυσίγγιο στη θαλάμη του όπλου ενώ είναι ορθό, όταν θα πρέπει να περάσουν 

από κάποιο δύσκολο σημείο, να αδειάζουν το όπλο τους και να το αφήνουν 

με την κάννη στραμμένη μακριά από το σώμα τους, σε σημείο από το οποίο 

θα μπορούν εύκολα να το ξαναπάρουν. 



 

 

7. Όταν κυνηγούν σε άγρια ή ανώμαλα εδάφη με παρέα, να ελέγχουν πάντα την 

κατεύθυνση που είναι στραμμένη η κάννη του όπλου τους.  

8. Να φορούν ειδικά υποδήματα που δεν γλιστρούν και ποτέ να μην τρέχουν με 

γεμάτο όπλο. 

  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα κυνηγετικά ατυχήματα που 

συνέβησαν χθες ήταν μειωμένα σε σύγκριση με αυτά προηγούμενων ετών. 

 

Κατά τη χθεσινή πρώτη κυνηγετική εξόρμηση κυνήγησαν γύρω στους 45 χιλ. 

κυνηγούς και από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την Υπηρεσίας μας, η κάρπωση 

που καταγράφηκε, αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη αφού αυτή αναμενόταν να ήταν 

χαμηλότερη. Η ικανοποίηση για τη χθεσινή κάρπωση φαίνεται να επιβεβαιώνεται και 

από τις απόψεις που εκφράζουν οι απλοί κυνηγοί.  

 

Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ένδειξη για την υπόλοιπη 

κυνηγετική περίοδο αφού ο συγκεκριμένος τρόπος συλλογής στοιχείων δεν είναι 

αντιπροσωπευτικός και η πραγματική εικόνα της κάρπωσης θα διαφανεί στο τέλος 

της περιόδου όταν θα διενεργηθεί η τηλεφωνική έρευνα κυνηγίου με τυχαίο δείγμα 

κυνηγών από όλη την Κύπρο.    

      

Χθες και καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου οι άνδρες της Υπηρεσίας μας 

διενήργησαν έλεγχο σε πέραν των 800 κυνηγών. Κατά τους πιο πάνω ελέγχους 

εντοπίστηκαν και καταγγέλθηκαν επτά πρόσωπα. Πέντε πρόσωπα καταγγέλθηκαν 

διότι κυνηγούσαν χωρίς να έχουν ανανεωμένη άδεια κυνηγίου ενώ άλλα δύο 

πρόσωπα καταγγέλθηκαν εξωδίκως διότι μετέφεραν συναρμολογημένο κυνηγετικό 

όπλο εντός του οχήματος τους. (το σχετικό εξώδικο πρόστιμο που προβλέπεται είναι 

150€).   

 

Ακόμα η Υπηρεσία μας καλεί τους κυνηγούς όπως αποφεύγουν να κυνηγούν κοντά 

σε κατοικημένες περιοχές ή μεμονωμένες κατοικίες διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος 

πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων. Λόγω αυτού του φαινομένου και λόγω των 

παραπόνων που εκφράζονται σε κάθε κυνηγετική εξόρμηση, μεγάλος χρόνος των 

περιπολιών των θηροφυλάκων καταναλώνεται σε αυτές τις περιπτώσεις με 

αποτέλεσμα το μειωμένο προσωπικό της Υπηρεσίας μας να μην μπορεί να εκτελέσει 

το έργο του στο επιθυμητό βαθμό και ειδικά σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις 

λαθροθηρίας. Παράλληλα υπενθυμίζεται στους κυνηγούς ότι σύμφωνα και με τη 

σχετική νομοθεσία το κυνήγι απαγορεύεται σε ακτίνα 500μ. από οικιστικές, σε ακτίνα 



 

 

200μ. από μεμονωμένες κατοικίες και σε ακτίνα 300μ. από στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις. Επίσης το κυνήγι, εντός γεωργικών  καλλιεργειών (λαχανικών - 

περβόλια κλπ), θα πρέπει να αποφεύγεται. 

 

Επίσης χθες το βράδυ και μετά από συνεργασία μελών του Ταμείου Θήρας, του 

Κλιμακίου Πάταξης της Λαθροθηρίας του Αρχηγείου Αστυνομίας και της ΜΜΑΔ 

καταγγέλθηκε σοβαρή υπόθεση λαθροθηρίας που αφορούσε κυνήγι λαγών κατά 

τη διάρκεια της νύκτας. Για την υπόθεση αυτή η οποία έλαβε χώρα στην περιοχή 

του αεροδρομίου Λευκωσίας, καταγγέλθηκαν τέσσερα πρόσωπα και 

κατασχέθηκαν ως τεκμήρια τρεις φρεσκοσκοτωμένοι λαγοί, ένα κυνηγετικό όπλο 

και αριθμός φυσιγγίων.  

 

Τέλος η Υπηρεσία μας καταδικάζει με βδελυγμία τη θανάτωση δεκάδων σκυλιών 

από «φόλες» σε διάφορες περιοχές. Το μόνο που καταφέρνουν οι εγκληματίες 

που τοποθετούν φόλες είναι να αμαυρώνουν το όνομα της κοινότητας στην οποία 

εντοπίζονται οι «φόλες» ενώ παράλληλα προκαλούν ένα πολύ οδυνηρό θάνατο 

για τα αθώα αυτά ζώα ενώ για τους ιδιοκτήτες των ζώων και τις οικογένειες τους, 

ο θάνατος του ζώου είναι ένα σοβαρό ψυχολογικό πλήγμα.  

Για τον πιο πάνω λόγο, θα πρέπει οι κυνηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν 

επιλέγουν περιοχές για να κυνηγήσουν ενώ θα πρέπει πάντοτε να έχουν μαζί 

τους, κιβώτιο πρώτων βοηθειών, το οποίο έχει ετοιμαστεί από Κτηνίατρο και 

διαθέτει όλα τα απαιτούμενα. Στο σημείο αυτό η Υπηρεσία μας κάνει σαφές σε 

όλους όσους προβαίνουν σε αυτού του είδους τις ενέργειες ότι, σε περίπτωση 

εντοπισμού τους, θα αντιμετωπιστούν με την μέγιστη δυνατή αυστηρότητα και θα 

ληφθούν εναντίον τους όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.  
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