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Σημαντική υπόθεση λαθροθηρίας κατάγγειλαν χθες τα ξημερώματα μέλη του 
Ταμείου Θήρας Πάφου σε περιοχή που συνορεύει με τη μόνιμα απαγορευμένη 
περιοχή κυνηγίου του Δάσους Πάφου. 

Το ιστορικό της όλης υπόθεσης έχει ως εξής:  

1. Στην περιοχή όπου εξελίχθηκε η πιο πάνω υπόθεση λαθροθηρίας,  πριν από 
την έναρξη του κυνηγίου είχαν παρατηρηθεί αυξημένοι αριθμοί θηραμάτων. 

2. Παραμονή της έναρξης του κυνηγίου, στην πιο πάνω περιοχή 
τοποθετήθηκαν δηλητηριασμένα δολώματα από κάποιους ασυνείδητους με 
αποτέλεσμα τη μαζική δηλητηρίαση σκύλων κατά την πρώτη κυνηγετική 
εξόρμηση. 

3. Αυτό κίνησε υποψίες στην Υπηρεσία μας ότι στην εν λόγω περιοχή πιθανόν 
να διεξαχθεί λαθροθηρία και γι’ αυτό είχαν τοποθετηθεί δηλητηριασμένα 
δολώματα έτσι ώστε οι νόμιμοι κυνηγοί να μην κυνηγήσουν στην εν λόγω 
περιοχή. 

4. Λόγω των πιο πάνω δεδομένων, μέλη της Υπηρεσίας μας έθεσαν υπό στενή 
παρακολούθηση τη συγκεκριμένη περιοχή με σκοπό να εντοπιστούν οι 
παρανομούντες, να συλληφθούν και να καταγγελθούν. 

5. Χθες τα ξημερώματα και περί ώρα 04:30, περίπολο της Υπηρεσίας μας, 
εντόπισε όχημα να κινείται ύποπτα, από την πορεία του οποίου ακούστηκαν 
αριθμός πυροβολισμών. Αμέσως όλα τα περίπολα της Υπηρεσίας 
κινητοποιήθηκαν και επιτεύχθηκε η ανακοπή και έλεγχος του ύποπτου 
οχήματος γύρω στις 06:00. Σε έλεγχο που έγινε στο ύποπτο όχημα και στο 
οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα εντοπίστηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και ένας 
φρεσκοσκοτωμένος λαγός ενώ σε χώρο όπου οι θηροφύλακες είχαν 
παρατηρήσει στάση του ύποπτου οχήματος περί ώρα 05:00, έγινε έλεγχος 
όπου και εντοπίστηκε και κατασχέθηκε άλλος ένας φρεσκοσκοτωμένος 
λαγός σε νάιλον σακούλι. 

Αμέσως μετά την ανεύρεση των πιο πάνω τεκμηρίων τα δύο ύποπτα πρόσωπα 
τράπηκαν σε φυγή, αλλά από τα στοιχεία που είχαν περισυλλεγεί, επιτεύχθηκε στη 
συνέχεια ο εντοπισμός τους, η σύλληψη τους και η καταγγελία τους.  
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