ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εχθές 23 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του σκύλου ανεύρεσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων παρουσία του Προέδρου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος κ. Γιώργου Αραμπατζή, του Προέδρου της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας ΚρήτηςΔωδεκάνησου κ. Γιώργου Χαβαλεδάκη, , το μέλος του Δ.Σ της Α'ΚΟΚΔ και πρόεδρος του
Κυνηγετικού Συλλόγου Περάματος – Ο Ψηλορείτης – κ. Φώτιος Μοσχανδρέας,
και η Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου κ.α.α. Κιόττου Τσαμπίκα ( γραφείο Θήρας).
Η Ομοσπονδιακή Θηροφύλακας κα. Χριστίνα Διακίδη και
η Τσίκα, της όποιας η απόκτησή της αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Α΄ ΚΟΚΔ και του
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στα πλαίσια του προγράμματος LIFE Bonelli eastMed,
για την προστασία του Σπιζαετού, θα επιχειρούν στα Δωδεκάνησα με έδρα την Ρόδο.

Την παρουσίαση παρακολουθήσαν και όλοι οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες τις
Δωδεκανήσου μιας και την προηγουμένη ημέρα έγινε το ετήσιο σεμινάριο θηροφυλακων στο
νησί τής Ρόδου.

Μέτα το τέλος της παρουσίασης πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κυνηγετικού
Συλλόγου Ρόδου η κοπή της πίτας του συλλόγου , την όποια τίμησαν με την παρουσία τους
ο Πρόεδρος της ΚΣΕ κ. Γιώργος Αραμπατζής, Ο πρόεδρος της Α'ΚΟΚΔ κ. Γιώργος
Χαβαλεδάκης, το μέλος του Δ.Σ της Α'ΚΟΚΔ και πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου
Περάματος – Ο Ψηλορείτης – κ. Φώτιος Μοσχανδρέας, η Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου κ.α.α.
Κιόττου Τσαμπίκα ( γραφείο Θήρας) ,και ο αστ. υποδιευθυντής κ. Θέμης Καλαμάτας.

Ο πρόεδρος της ΚΣΕ αφού περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, είχε την
ευκαιρία να συνομιλήσει με πολλά μέλη - κυνηγούς.

Το Δ.Σ του συλλόγου απέμεινε αναμνηστική πλακέτα στον κ. Γιώργο Αραμπατζή Πρόεδρο
της ΚΣΕ για την πολύχρονη και πολύτιμη προσφορά του στην κυνηγετική οικογένεια, και
στον κ. Γιώργο Χαβαλεδάκη Πρόεδρο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης- Δωδεκάνησου
για την αναβάθμιση της ομοσπονδίας άλλα και την πολύτιμη στήριξη του προς τον σύλλογο
της Ρόδου.
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Επίσης Πραγματοποιήθηκε η τελετή αδελφοποίησης με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Περάματος
– Ο Ψηλορείτης – υστέρα από ομόφωνη απόφαση και των δυο διοικητικών συμβουλίων και
υπογράφτηκε το πρωτόκολλο από τα μέλη και των δυο συλλόγων.

Σκοπός της αδελφοποίησης, πέρα από το τυπικό κομμάτι της διαδικασίας, είναι η
ουσιαστική συνεργασία και η από κοινού προσπάθεια και των δύο Συλλόγων για την
προστασία, ανάδειξη και βελτίωση του κυνηγιού, της φύσης και των θηραμάτων. Εξάλλου
είναι κοινή η πεποίθηση πως τέτοιου είδους ενέργειες ,σφυρηλατούν τις σχέσεις των
Συλλόγων και τους ενώνουν στον καθημερινό αγώνα και στο δύσκολο έργο τους.

Ο Τυχερός που βρήκε το φλουρί φέτος κέρδισε μια τοπική άδεια θήρας.

Όλα για αυτή τη δραστηριότητα που ονομάζεται ΚΥΝΗΓΙ! Και του χρόνου με υγεία! Γιατί
όλοι μαζί μπορούμε!!! Να είστε όλοι καλά!!!
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