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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Σεμινάριο Κυνηγετικής Κατάρτισης νέων (& παλαιών) κυνηγών από τον Κ. Σ. 
Αμπελοκήπων»  

 

Το πρώτο σεμινάριο στοχευμένο στην εισαγωγή και κυνηγετική κατάρτιση νέων 
κυνηγών στους γραπτούς και άγραφους νόμους αλλά και στα μυστικά του κυνηγίου , 
διεξήχθη  στο Κέντρο Ενημέρωσης & Επιμόρφωσης του Κ. Σ. Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης 
(Μανιτάρι) την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στις 6.00μμ . Οι παρευρισκόμενοι συνάδελφοι είχαν 
την ευκαιρία να μιλήσουν και να θέσουν ερωτήματα στους καλεσμένους επιστημονικούς 
συνεργάτες της Ομοσπονδίας μας (ΚΟΜΑΘ) για το κυνήγι, όπως επίσης και στον 
διακεκριμένο συνάδελφο και Διεθνή Κριτή κ. Φραγγίδη Ιωάννη .  

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν : 
1) Αλέξανδρος Γκάσιος, Δασολόγος, MSc. Διαχείριση Άγριας Πανίδας, Επιστημονικός 
συνεργάτης ΚΟΜΑΘ , “Ασφάλεια στο κυνήγι” , “Αναγνώριση θηραματικών ειδών “ 
2) Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος , διευθυντής 
Θηροφυλακής της ΚΟΜΑΘ ” Με την Θηροφυλακή .. καλύτερα “ 
3) Γιάννης Φραγγίδης Διεθνής Κριτής Μορφολογίας & Εργασίας ” Μορφολογία και 
Εργασία των κυνηγετικών φύλων” ( ιχνηλάτες , δείκτες , σκύλοι επαναφοράς ) . 
4) Απόστολος Γιαπουτζής πρόεδρος Κ Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ” Τύποι φυσιγγίων, σοκάρισμα 
& βλητική “ 

Σε όλους τους παρευρισκόμενους νέους & παλιούς συναδέλφους δόθηκε 
βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου. 

Σε ένα ηλιόλουστο Κυριακάτικο απόγευμα, στις 23/10/2016, στις καταπράσινες 
εγκαταστάσεις του Σκοπευτικού Ομίλου Μακεδονίας στο Δρακόντιο, λίγα χιλιόμετρα έξω 
από τον Λαγκαδά, ολοκληρώθηκε το σεμινάριο νέων κυνηγών του Κυνηγετικού Συλλόγου 
Αμπελοκήπων, σε δεύτερο χρόνο, όπου οι νέοι κυνηγοί εφάρμοσαν στην πράξη τους 
κανόνες ασφαλούς χρήσης όπλων και δοκίμασαν την τύχη τους σε πήλινους δίσκους, 
δωρεά του Συλλόγου, με την καθοδήγηση προπονητή σκοποβολής . 

Συνάδελφοι κυνηγοί όλων των ηλικιών παρακολούθησαν και έμαθαν από τον 
σκοπευτή και κατασκευαστή κοντακίων κ. Ανδριανόπουλο Γεώργιο το σωστό και ασφαλή 
τρόπο χειρισμού του λειόκανου όπλου, το σωστό τρόπο επώμισης, τη σημασία στα 
σωστά «μέτρα» του κοντακίου του όπλου, τη σωστή τοποθέτηση του σώματος και του 
όπλου πριν την βολή, τους διάφορους τρόπους σκόπευσης και επίσης αναλύθηκαν 
θέματα βλητικής και επιλογής τσοκ. Τέλος έγινε εξομοίωση και ανάλυση των συνηθισμένων 
βολών στο κυνήγι ώστε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες άμεσης καταβολής του 
θηράματος . 

Ήταν μια απαραίτητη και κατά γενική ομολογία πετυχημένη συνάντηση, στην οποία 
ΟΛΟΙ οι παρόντες, νέοι και παλιοί συνάδελφοι, είχαν κάτι καινούργιο να μάθουν, αφού 
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υπήρξε σε όλους «προσωπική», εξατομικευμένη ανάλυση του τρόπου στόχευσής τους, με 
εποικοδομητική κριτική και προσπάθεια διόρθωσής τους, στους πήλινους δίσκους στο 
Sporting . 

Η Διοίκηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμπελοκήπων ευχαριστεί θερμά όλους 
όσους συνέδραμαν στην επιτυχή διεξαγωγή αυτής της εκπαιδευτικής - κυνηγετικής 
συνάντησης, το Δ. Σ . και τον Πρόεδρο του σκοπευτηρίου κ. Καλούμενο Ευάγγελο για την 
φιλοξενία, τον κ. Ανδριανόπουλο Γεώργιο που δέχτηκε την πρόσκληση του Συλλόγου και 
βοήθησε τα μέγιστα με τις υπερπολύτιμες γνώσεις (αλλά και την υπομονή του), και, τέλος, 
όλους όσους τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους . 

Τα φυσίγγια όπως και οι πήλινοι δίσκοι (πιάτα) ήταν ΔΩΡΕΑ του Συλλόγου. 
 
 
 

Από το Γραφείο Τύπου του Κ.Σ.Α., 
Χρήστος Κυρκενίδης, Δασολόγος MSc 
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