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Ο κυνηγός ο οποίος µαθαίνει τα βασικά στοιχεία για την ασφαλή χρήση των 

πυροβόλων όπλων, πρέπει παράλληλα να  αναπτύξει και αίσθηµα ευθύνης απέναντι 

στο άθληµα του κυνηγιού.    

 

Το να κατανοήσει ο κυνηγός τι πραγµατικά σηµαίνει «διαχείριση της άγριας ζωής» 

είναι εξίσου σηµαντικό όσο και το να χειρίζεται µε ασφάλεια ένα πυροβόλο όπλο. Ο 

κάθε κυνηγός, νέος ή έµπειρος, οφείλει να διαµορφώσει ένα δικό του κανόνα ηθικής 

συµπεριφοράς που θα τον βοηθήσει να λειτουργεί σωστά στις κυνηγετικές του 

εξορµήσεις.  Ο κανόνας αυτός µπορεί να ονοµαστεί «ηθική του κυνηγού». 

 

Αυτόν τον κανόνα ηθικής ο κυνηγός πρέπει να τον ακολουθεί, τόσο όταν κυνηγά 

µόνος όσο και όταν κυνηγά µε φίλους.  

 

Παραθέτουµε πιο κάτω τις έξι αρχές που πρέπει να αποτελούν µέρος του κανόνα 

ηθικής του κυνηγού και να εφαρµόζονται κατά γράµµα: 

 

 

Εικ. 2.1 Κάθε σωστός κυνηγός 

τηρεί τις αρχές (Νόµους)  και τους 

κανονισµούς του κυνηγίου και 

ευγενικά  απαιτεί και από τους 

άλλους κυνηγούς να κάνουν το ίδιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Θα θεωρώ τον εαυτό µου φιλοξενούµενο στην ξένη γη, θα σέβοµαι την ξένη 

ιδιοκτησία˙ έτσι, θα είµαι ευπρόσδεκτος εκεί και στο µέλλον.  

2. Θα τηρώ τις αρχές της σωστής χρήσης των όπλων και θα απαιτώ µε ευγένεια 

από τους άλλους κυνηγούς να κάνουν κι αυτοί το ίδιο.  

3. Θα τηρώ τις αρχές (νόµους) και τους κανονισµούς του κυνηγιού και θα 

απαιτώ µε ευγένεια και από τους άλλους κυνηγούς να κάνουν κι αυτοί το ίδιο. 

4. Θα κάνω ότι µπορώ για ν’ αποκτήσω τις κατάλληλες σκοπευτικές και 

κυνηγετικές ικανότητες που θα διασφαλίζουν καθαρό και «τίµιο» κυνήγι. 

5. Θα υποστηρίζω τις προσπάθειες για τη διαχείριση του θηράµατος και γενικά 

θα βοηθώ στη διατήρηση της άγριας ζωής. 

6. Θα µεταδώσω στους νεότερους κυνηγούς τις αναγκαίες γνώσεις και θα 

φροντίσω να αποχτήσουν τις ικανότητες που χρειάζεται ένας «σωστός» και µε 

ήθος κυνηγός.  

 

 



 

∆ικαιώµατα και προνόµια  

     

Τα δικαιώµατα του κάθε πολίτη διασφαλίζονται τόσο από το Σύνταγµα της 

∆ηµοκρατίας όσο και από τις ∆ιεθνείς Συνθήκες και είναι αναφαίρετα. Ο πολίτης 

οφείλει να κάνει χρήση των δικαιωµάτων που του παρέχονται στο πλαίσιο πάντα της 

νοµοθεσίας του κράτους. Τέτοιο δικαίωµα είναι για παράδειγµα, το δικαίωµα 

κατοχής γης, σύµφωνα µε το οποίο ο κάθε ιδιοκτήτη µπορεί να χρησιµοποιήσει τη γη 

του στο πλαίσιο πάντα της νοµοθεσίας. 

     

Προνόµια ονοµάζουµε τα ωφελήµατα τα οποία δίνονται σε άτοµα ή σε σύνολο 

ατόµων. Τα ωφελήµατα αυτά, τα προνόµια δηλαδή, δίνονται σε άτοµα τα οποία 

πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια. Τα προνόµια, σε αντίθεση µε τα δικαιώµατα, µπορεί 

κάποιος να τα απωλέσει αν δεν ακολουθήσει τους συγκεκριµένους κανονισµούς και 

τους ειδικούς περιορισµούς, Τα προνόµια, επιπλέον, περνούν από αξιολόγηση και 

έλεγχο. Για παράδειγµα, δικαίωµα είναι η ελευθερία της σκέψης, η θρησκεία κ.λπ.  

Προνόµιο είναι να έχεις άδεια οδηγού, να είσαι µέλος σε ένα σύλλογο κ.λπ.   

Το κυνήγι είναι ένα πολύ καλό παράδειγµα προνοµίου. Το προνόµιο του να είσαι 

κυνηγός ρυθµίζεται µε νόµους και κανονισµούς. Όλα τα είδη πανίδας ελέγχονται από 

το κράτος και είναι ιδιοκτησία του κράτους. Τα επιτρεπόµενα θηράµατα δικαιούνται 

να τα καρπούνται µόνο οι κάτοχοι άδειας κυνηγιού και αυτό, µόνο στις επιτρεπόµενες 

περιόδους και τις επιτρεπόµενες περιοχές  στο πλαίσιο της νοµοθεσίας και σύµφωνα 

πάντα µε τις επιτρεπτές µεθόδους.   

 

∆ικαιώµατα και Προνόµια 
Θέµα ∆ικαίωµα; Προνόµιο; 

Θρησκεία ν  

Οδήγηση αυτοκινήτου  ν 

Εκλέγειν και εκλέγεσθαι ν  

Κυνήγι  ν 

Ελεύθερη διακίνηση ν  

Συµµετοχή σε οµάδα / 

σύλλογο.  ν 

 

Γραπτοί  και άγραφοι νόµοι 

 

Εκτός από τους γραπτούς νόµους υπάρχουν επίσης και οι άγραφοι νόµοι και κώδικες, 

τους οποίους οι κυνηγοί θα πρέπει να ακολουθούν.  Οι άγραφοι νόµοι και οι κώδικες 

του κυνηγού έχουν να κάνουν µε το σεβασµό στο θήραµα, το σεβασµό στη γη που 

ζούµε. Έχουν να κάνουν µε το σεβασµό των δικαιωµάτων των άλλων ανθρώπων 

αλλά και το σεβασµό του εαυτού µας. Οι άγραφοι αυτοί κώδικες δεν είναι νόµοι,˙ 

είναι όµως το ίδιο σηµαντικοί µ’ αυτούς. Έχουν να κάνουν µε το τι είναι ηθικό, 

σεβαστό, δίκαιο και ορθό.   

 

Ο κυνηγός θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους γραπτούς νόµους, κανένας όµως 

νόµος δεν µπορεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις, όλα τα ενδεχόµενα. Γι’ αυτό, 

στους γραπτούς νόµους που πρέπει να ακολουθεί και να τηρεί ο κυνηγός, πρέπει να 



προσθέσει και τους άγραφους νόµους και κώδικες. Οι άγραφοι νόµοι και οι κώδικες 

καθορίζουν συγκεκριµένο τρόπο συµπεριφοράς το οποίον πρέπει να ακολουθούν όλοι 

όσοι θέλουν να ονοµάζονται αθλητές κυνηγοί (sportsmen).  Σηµειώστε ότι υπάρχουν 

πολλές «γκρίζες ζώνες» -θέµατα δηλαδή που είτε δεν ερµηνεύονται πάντοτε µε 

σαφήνεια, είτε επιδέχονται διπλή ερµηνεία-  όσον αφορά τη γενική δεοντολογία. Σ’ 

αυτή την περίπτωση, ο κυνηγός  θα πρέπει να χρησιµοποιήσει την προσωπική του 

κρίση και λογική. 

 

Νόµοι του κυνηγιού 

 

Ένας σωστός και ηθικός κυνηγός πρέπει να ακολουθεί και να τηρεί όλους τους 

νόµους του κυνηγιού για τους εξής βασικούς λόγους: 

 

1. ∆ιασφαλίζουν την ασφάλεια και το συµφέρον των πολιτών. 

 

2. Εξασφαλίζουν και εγγυώνται ίσες ευκαιρίες κυνηγιού για όλους. 

 

3. Προστατεύουν και διατηρούν την άγρια ζωή. 

 

Οι νόµοι του κυνηγιού διαφέρουν από κράτος σε κράτος˙ έχουν όµως όλοι ως βασικό 

άξονά τους τις πιο πάνω αρχές. Όσοι παραβιάζουν τους νόµους θεωρούνται 

εγκληµατίες.    

 

Πολλοί νόµοι αφορούν την προστασία του άγριου θηράµατος. Σ΄ αυτούς 

περιλαµβάνεται και ο νόµος των κλειστών περιόδων κυνηγιού που σκοπό έχει να 

προστατέψει το θήραµα σε εποχές που θεωρούνται καθοριστικές για την ανάπτυξη 

και τη διατήρησή του. Τέτοια περίοδος  είναι αυτή της αναπαραγωγής. Άλλος νόµος, 

ο νόµος για τον Ανώτατο Αριθµό Θηραµάτων (Quota),  σκοπό έχει να δώσει τη 

δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους κυνηγούς να συµµετάσχουν στην 

επιτρεπόµενη συγκοµιδή. Ο καλός και «σωστός» κυνηγός κατανοεί και σέβεται τους 

περιορισµούς όσον αφορά τις κλειστές περιόδους και τον Ανώτατο Αριθµό 

Θηραµάτων (Quota).  

 

Νόµοι για τη δηµόσια ασφάλεια 

Η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσµού και η συνεχής µείωση των περιοχών για 

κυνήγι καθιστούν αναγκαία την επιβολή ρυθµίσεων για την ορθολογική διεξαγωγή 

του κυνηγιού. Παραδείγµατα τέτοιων ρυθµίσεων είναι: 

 

1. Η απαγόρευση του κυνηγιού σε ακτίνα 500 µέτρων από οικιστικές περιοχές 

και σε ακτίνα 200 µέτρων από µεµονωµένες κατοικίες. 

2. Η απαγόρευση των πυροβολισµών από, προς ή πάνω από δηµόσιους δρόµους.  

3. Η απαγόρευση της ρίψης σκυβάλων. 

4. Η απαγόρευση της µεταφοράς συναρµολογηµένων ή έµφορτων όπλων σε 

οχήµατα. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Άγραφοι νόµοι 

 Ο «σωστός» κυνηγός υπακούει τόσο στους γραπτούς νόµους της ∆ηµοκρατίας, όσο 

και στους άγραφους ή ηθικούς νόµους. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε το νόµο, ο 

κυνηγός έχει το δικαίωµα να αποκοµίσει µιαν ορισµένη ποσότητα θηράµατος, το 

λεγόµενο Quota,. Ένας «σωστός» όµως κυνηγός, θα φροντίσει να κυνηγήσει µόνο το 

θήραµα που χρειάζεται, ασχέτως αν αυτό είναι λιγότερο απ’ αυτό που δικαιούται να 

πάρει. Το µέλλον του κυνηγιού είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την ευσυνειδησία του 

κυνηγού να  λειτουργεί µε βάση όχι το δικό του συµφέρον αλλά το καλό του 

αθλήµατος γενικότερα.  

 

Τα σύγχρονα µέσα συγκοινωνίας και τα υψηλής αποτελεσµατικότητας όπλα, δίνουν 

στον κυνηγό µεγάλο πλεονέκτηµα απέναντι στο θήραµα. Επιπλέον, εφόσον το κυνήγι 

της τροφής δεν αποτελεί πια άµεση και επιτακτική ανάγκη, ο κυνηγός δηλαδή δεν 

κυνηγά πλέον για να επιβιώσει, να τραφεί, αφού την τροφή του την εξασφαλίζει πολύ 

πιο εύκολα, επικρατεί γενικά η εντύπωση ότι οι κυνηγοί έχουν χάσει το σεβασµό τους 

προς την άγρια ζωή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας αληθινός κυνηγός δε χάνει ποτέ αυτό το σεβασµό. Αντιθέτως, νοιάζεται πολύ 

για την άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον µε αποτέλεσµα να προσπαθεί ο ίδιος να 

µεταδώσει και σε άλλους κυνηγούς τις δικές του ηθικές αρχές που είτε έχει 

καλλιεργήσει από µόνος του είτε τις έχει αποκτήσει από άλλους. Προβαίνει µάλιστα, 

µε διακριτικό τρόπο, και σε υποδείξεις προς τους άλλους όταν πιστεύει πως αυτοί 

έχουν λάθος.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.2.2 Ο αληθινός, αθλητής

κυνηγός θα πάρει µόνο το θήραµα

που χρειάζεται, ακόµα κι αν αυτό

είναι λιγότερο του Quota. O

«κρεατοσυλλέκτης» κυνηγός έχει

χάσει το σεβασµό του για την

άγρια ζωή και λειτουργεί εις

βάρος όλων των άλλων κυνηγών

και του θηράµατος.   

M.Antoniou 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΕ 

                                                                                                  ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

                                                                                                      ΚΑΘΑΡΗ      

                                                                                                 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 2.3  Ο σεβασµός στην άγρια ζωή επιβάλλει την προστασία του φυσικού 

                περιβάλλοντος και την µη απόρριψη σκουπιδιών και κενών φυσιγγίων.  

 

Ο «σωστός» κυνηγός θα αντιµετωπίσει δραστικά τέτοια φαινόµενα όπως είναι οι 

πυροβολισµοί σε πινακίδες ή σήµατα τροχαίας, η λαθροθηρία, το κυνήγι του 

θηράµατος µε το αυτοκίνητο και η αλόγιστη και απρόσεχτη χρήση των όπλων. ∆ε θα 

διστάσει µάλιστα να προβεί και σε παρατηρήσεις προς αυτούς που προβαίνουν σε 

τέτοιες πράξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ευσυνείδητος κυνηγός, ο κυνηγός µε ήθος, καταγγέλλει τους λαθροθήρες και 

γενικότερα τους παρανοµούντες. Γνωρίζοντας µάλιστα  πόσο σηµαντική είναι η 

υπακοή στους νόµους όπως και η διατήρηση της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος, 

είναι πάντα έτοιµος να καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης. 

 

Οι ασυνείδητοι κυνηγοί αδιαφορούν για το πώς συµπεριφέρονται στις κυνηγετικές 

τους εξορµήσεις, δε νοιάζονται για το τι και πώς πυροβολούν. Με τη συµπεριφορά 

τους αυτή, έχουν προκαλέσει µάλιστα προβλήµατα στους ευσυνείδητους κυνηγούς 



αφού έχουν δηµιουργήσει µια εικόνα «ωµού» κυνηγού, «κυνηγού χωρίς 

συναίσθηµα».  

 

Είναι λοιπόν στο χέρι κάθε ευσυνείδητου κυνηγού να παρουσιάσει την σωστή εικόνα 

του κυνηγού, του κυνηγού που δεν πυροβολεί αλόγιστα και είναι ο «Πραγµατικός 

Οικολόγος».  

 

 

 

        ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ                ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ.2.4  Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 

                                              ΚΥΝΗΓΙΟΥ  ΝΟΜΟ 

 

Οι ευθύνες του κάθε κυνηγού 

Ο κυνηγός είναι υπόλογος  στον εαυτό του και στους άλλους κυνηγούς.  Μερικοί από 

τους βασικούς κανόνες για την ασφάλεια του κυνηγού είναι:  

 

1. Ο καλός κυνηγός πρέπει να φροντίζει να είναι πάντοτε ορατός: γι’ αυτό, 

όπως άλλωστε το επιβάλλει ο νόµος για ορισµένα είδη κυνηγίου, πρέπει να 

φορά, σακάκι ή γιλέκο το οποίο θα καλύπτει το 30 % τουλάχιστον του 

σώµατός του ή καπελάκι έντονου χρώµατος, κατά προτίµηση  φωσφορίζον 

πορτοκαλί που είναι καλύτερα ορατό το σούρουπο ή την αυγή. Ένα άλλο 

πλεονέκτηµα που έχει το «κυνηγετικό πορτοκαλί», όπως ονοµάζεται, είναι ότι 

δεν υπάρχει στη φύση, οπότε το µάτι δεν µπορεί να το συγχύσει µε άλλα 

χρώµατα. Στις ΗΠΑ, χρησιµοποιούσαν παλαιότερα το κόκκινο χρώµα, 

πρόσφατες όµως µελέτες κατέδειξαν ότι το κόκκινο όταν εκτίθεται στο φως 

της µέρας, φαίνεται καφετί.  

      Η εφαρµογή αυτού του κανόνα έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τη µείωση των  

      κυνηγετικών ατυχηµάτων στο ελάχιστο. 

 

2. Άριστη γνώση του όπλου: o κυνηγός οφείλει να γνωρίζει τα πάντα για το 

όπλο του και την ασφαλή χρήση του. Πρέπει πάντα να το διατηρεί καθαρό και 

σε καλή κατάσταση γιατί ακόµα και µια µικρή ανωµαλία µπορεί να 

προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό.  

 

3. Επίγνωση των φυσικών δυνατοτήτων: ο κυνηγός πρέπει να ξέρει ποιες είναι 

οι φυσικές του δυνατότητες και να µην προσπαθεί να τις υπερβεί. Πρέπει να 

φορά τον κατάλληλο ρουχισµό και να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό 

ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει επίσης να έχει πάντα µαζί του ένα 

κιβώτιο πρώτων βοηθειών για περίπτωση ατυχήµατος.  



 

4. Καλή φυσική κατάσταση: η κούραση και η ανυποµονησία είναι σοβαροί 

λόγοι ατυχηµάτων. Έχετε υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους σας να 

είσαστε σε καλή φυσική κατάσταση κατά την κυνηγετική σας εξόρµηση. 

Πρέπει επίσης να φροντίζετε να κυνηγάτε µέσα στα όρια που η φυσική σας 

κατάσταση επιτρέπει. Ο ανυπόµονος κυνηγός βλέπει θήραµα εκεί που δεν 

υπάρχει µε αποτέλεσµα να γίνεται επικίνδυνος για τους συντρόφους του αφού 

δεν µπορεί να αναγνωρίσει σωστά το στόχο του. 

 

5. Μη κατανάλωση αλκοόλ και φαρµακευτικών ουσιών: η κατανάλωση 

αλκοόλ και φαρµακευτικών ουσιών πριν ή κατά τη διάρκεια του κυνηγιού 

µπορεί να αλλοιώσει τον τρόπο σκέψης και την αντίδρασή σας, την όραση ή 

την ακοή σας, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύετε κι εσείς αλλά και οι γύρω σας.   

  

 

 

 Τα πέντε στάδια του αθλητή κυνηγού 

 

Με το πέρασµα των χρόνων ο κυνηγός αλλάζει. Ανάλογα µε την ηλικία του και µε τα 

χρόνια που κυνηγά, αλλάζουν και οι απόψεις του για το «επιτυχηµένο κυνήγι».  

 

Σύµφωνα µε µελέτες που έχουν γίνει, οι κυνηγοί µπορούν να καταταχτούν στις πιο 

κάτω κατηγορίες: 

 

Στάδιο 1
ο

  - Ο κυνηγός που αρέσκεται στους πολλούς πυροβολισµούς:  Ο κυνηγός 

που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία συνδέει την ικανοποίησή του στο κυνήγι µε 

τη δυνατότητα να πυροβολήσει όσο το δυνατόν περισσότερες φορές.  ∆ε νοιάζεται 

καθόλου για το αν θα αστοχήσει˙ το µόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πυροβολήσει 

όσο πιο πολλά θηράµατα και όσες πιο πολλές φορές µπορεί. Όσο πιο πολλές φορές 

τραβήξει τη σκανδάλη τόσο το καλύτερο γι’ αυτόν. Ο κυνηγός που βρίσκεται σε αυτή 

την κατηγορία µπορεί να είναι επικίνδυνος για τους συντρόφους του που κυνηγούν 

µαζί του.     

 

Στάδιο 2
ο

  – Ο κυνηγός που αρέσκεται να χτυπά πάντα το κότα (Quota):   Και σε 

αυτήν την κατηγορία ο κυνηγός συνδέει την ικανοποίησή του µε τη δυνατότητα να 

πυροβολήσει πολλές φορές. Σ’ αυτό το στάδιο, ο κυνηγός µετρά την επιτυχία µε βάση 

τον αριθµό θηραµάτων που θηρεύει. Όσο πιο πολλά, τόσο το καλύτερο. Μην αφήνετε 

το πάθος σας να σας παρασύρει και να σας κάνει να υποτιµάτε τη σοβαρότητα της 

δικής σας ασφάλειας και των συντρόφων σας σε κάθε µεµονωµένη στιγµή.  

 

Στάδιο 3
ο

 –  Ο κυνηγός του τροπαίου:  Ο κυνηγός συνδέει την επιτυχία του µε την 

ικανότητα να θηρεύσει ένα συγκεκριµένο θήραµα το οποίο έχει πολύ µεγάλη «αξία».  

Αυτό το είδος κατηγορίας ισχύει για τους κυνηγούς που θηρεύουν µεγάλα θηράµατα 

όπως ελάφια κ.λπ.  Στην Κύπρο ισχύει για αυτούς που θηρεύουν µόνο λαγό. 

 

Στάδιο 4
ο

  – Ο µεθοδικός κυνηγός:  Αυτός ο κυνηγός έχει όλον τον σχετικό 

εξοπλισµό. Το κυνήγι είναι γι’ αυτόν  ένα από τα πιο σηµαντικά πράγµατα στη ζωή 

του, είναι τρόπος ζωής.  Γι’ αυτόν, η ικανοποίηση συνδέεται µε τη µεθοδολογία που 

χρησιµοποιεί για να θηρεύσει το θήραµα. Ναι µεν η θήρευση είναι σηµαντική, 

σηµαντικότερος όµως  είναι ο τρόπος που χρησιµοποιείται για τη θήρευση και ποτέ η 



ποσότητα. Μια συναρπαστική «φέρµα» του σκύλου του για παράδειγµα, είναι ικανή 

να τον κάνει  να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.   

 

Στάδιο 5
ο

  – Ο αθλητής κυνηγός:  Όσο πιο µεγάλος σε ηλικία είναι ο κυνηγός και 

όσο πιο πολλή εµπειρία έχει στο κυνήγι, τόσο πιο αθλητής κυνηγός είναι. Η  

ικανοποίηση γι’ αυτόν βρίσκεται τώρα στη συνολική εµπειρία του κυνηγιού, στη 

δυνατότητα να βρίσκεται µε φίλους, να βρίσκεται έξω στην ύπαιθρο και να 

απολαµβάνει το φυσικό περιβάλλον. Όλα αυτά, έχουν µεγαλύτερη αξία από την 

επιθυµία να χτυπήσει θήραµα. Σ’ αυτή την περίπτωση, η θήρευση δεν είναι 

αυτοσκοπός. 

 

Σηµειώστε, ότι όχι όλοι οι κυνηγοί περνούν απ’ αυτές τις φάσεις - κατηγορίες και 

όσοι περνούν, όχι αναγκαστικά και µ’ αυτήν τη σειρά.  

 

Η κατάταξη των κυνηγών στις κατηγορίες µπορεί να γίνει και µε βάση το είδος του 

θηράµατος που κυνηγούν. Πολλοί κυνηγοί έχουν επίσης διαπιστώσει ότι η γνωριµία 

και συναναστροφή τους µε αθλητές κυνηγούς που αποτελούν υπόδειγµα όσον αφορά 

τη συµπεριφορά τους στο κυνήγι, η κατάλληλη εκπαίδευση καθώς και το διάβασµα 

σχετικών βιβλίων τούς έχει βοηθήσει να περάσουν πολύ γρήγορα από ορισµένα 

στάδια και να γίνουν καλοί, αθλητές κυνηγοί.      

 

Εσείς, ως κυνηγός, που βρίσκεστε τώρα;  Σε ποιαν κατηγορία θα θέλατε να 

ανήκετε;   

 

 

 

“O κυvηγός πoυ ξεκιvά για τo βoυvό, 

πρέπει vα αφήσει στo σπίτι τov τίτλo και 

τη θέση πoυ η κoιvωvία τoύ έχει δώσει. 

Στo βoυvό πρέπει να είvαι όλoι 

"κυvηγoί" και τίπoτε παραπάvω”.   

 

 


