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Τέσσερις συλλήψεις από τη Θηροφυλακή

Συνεχής και αδιάλειπτη είναι η παρουσία των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων της Ε'
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, στην περιοχή των ορίων ευθύνης και αρμοδιότητάς της,
με μοναδικό σκοπό την άσκηση της θήρας με νόμιμους τρόπους και μέσα, όπως φυσικά την
προστασία της πανίδας και του θηραματικού πληθυσμού.

Με την έναρξη της νέας κυνηγετικής χρονιάς, οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες δίνουν
καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό και ανταποκρίνονται όπου υπάρχουν ανάγκες, όπως
επίσης και σε κάθε επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία που γίνεται για άσκηση παράνομης
θήρας.

Τις προηγούμενες ημέρες οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες προχώρησαν σε τέσσερις
συνολικά συλλήψεις, για διάφορα αδικήματα περί θήρας.
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Συγκεκριμένα, Θηροφύλακες της Ε' ΚΟΗ ειδοποιήθηκαν από καταγγέλλοντες πολίτες,
μεταξύ αυτών και από άλλους κυνηγούς, ότι ασκείται θήρα εντός των ορίων Καταφυγίου
στην περιοχή του Παπίγκου. Έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν εντός των ορίων του
Καταφυγίου, δύο άνδρες που είχαν φτάσει από την Πάτρα για να κυνηγήσουν, τους οποίους
και συνέλαβαν. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για παράνομη άσκηση θήρας, ενώ
κατασχέθηκαν τα όπλα που κατείχαν, οι άδειές τους, όπως και τρεις πέρδικες, τις οποίες
είχαν ήδη θηρεύσει στην περιοχή.

Λίγες ημέρες μετά στην περιοχή του Σουλόπουλου του Δήμου Ζίτσας, κλιμάκιο της
Θηροφυλακής της Ε΄ ΚΟΗ, κατά τη διάρκεια ελέγχου, εντόπισε και συνέλαβε ένα άτομο,
που έφερε το κυνηγετικό του όπλο εκτός της προβλεπόμενης θήκης, εντός του Ι.Χ. που
οδηγούσε, το οποίο μάλιστα περιείχε τρία φυσίγγια (μπάλες) και ήταν έτοιμο προς χρήση.
Κατασχέθηκε το όπλο και η άδεια θήρας και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία.

Επίσης μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σε δασική περιοχή της Τ.Κ. Μονοδενδρίου μία
ώρα πριν την έναρξη άσκησης της θήρας θηροφύλακες εντόπισαν ένα άτομο που έφερε
εντός του ΙΧ που οδηγούσε, στη θέση του συνοδηγού, το κυνηγετικό του όπλο δεμένο εκτός
θήκης, γεμάτο, οπλισμένο και παραποιημένο. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παράνομη
άσκηση θήρας, ενώ κατασχέθηκε το κυνηγετικό όπλο, το ατομικό βιβλιάριο θήρας καθώς και
ένας προβολέας.

Στην πρώτη περίπτωση, οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν ότι δεν είδαν τη σήμανση
απαγόρευσης, όπως και τη σήμανση των ορίων του Καταφυγίου, όμως αυτό δε μπορεί να
αποτελεί δικαιολογία για κανέναν, ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για κυνηγούς που
φτάνουν από άλλες περιοχές για να κυνηγήσουν.

Υπάρχει και η δυνατότητα και προκύπτει και η υποχρέωσή τους να ενημερώνονται από τους
κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους για τις περιοχές άσκησης της θήρας και για τις
περιοχές απαγόρευσης.

Το ΔΣ της Ε΄ ΚΟΗ διαμηνύει πως δε θα επιτρέψει σε κανέναν να αμαυρώσει την κυνηγετική
δραστηριότητα και την κυνηγετική οικογένεια και πως καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια,
έτσι ώστε η θήρα να ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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Απευθύνει ακόμη έκκληση προς τους πολίτες, όταν διαπιστώνουν κάτι ύποπτο, να μη
διστάσουν να ενημερώσουν την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή ή να επικοινωνήσουν με τα
γραφεία της Ε' ΚΟΗ.
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