
Αγαπητοί φίλοι-κυνηγοί, 

Μέσα από το κείμενο αυτό θα προσπαθήσω επικοινωνώντας μαζί σας,- τώρα που ο 

σύλλογος έχει την ηλεκτρονική δυνατότητα εδώ και λίγο καιρό –να σας εκφράσω τις 

απόψεις μου (εμού και του ΔΣ) σχετικά με τον  σύλλογο και όχι μόνο.  

Όπως και το καταστατικό μας ορίζει το κυνήγι είναι «ΑΘΛΗΜΑ». Είναι η χαρά και η 

ικανοποίηση να βρεθείς στη φύση μακριά από την καθημερινότητα, να απολαύσεις το 

καθαρό περιβάλλον, να χαρείς τις επιδόσεις των σκύλων σου (φέρμα-κλαψούρισμα-

καταδίωξη κλπ), να ζήσεις τη δόξα των επιτυχιών (κυνηγών-σκύλου), να χαρείς την παρέα 

των φίλων σου στον καφέ ή στο κρασάκι αποφεύγοντας σαν σωστός άνθρωπος τις 

υπερβολές κλπ κλπ. 

Ο Σύλλογος Αμαρουσίου, ο δεύτερος μεγαλύτερος στην Ελλάδα πέρασε δυσκολίες. Ο 

γράφων από το 2011 μέχρι το 2015 ήμουν ταμίας και από το Μάρτιο του 2015 με την 

υποστήριξη σας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος του ΔΣ. 

Στόχος μας είναι και ήταν η αναβάθμιση σε όλα τα θέματα και τα επίπεδα. Πράγματι 

έχουμε καταφέρει με το παρόν ΔΣ πολλά όπως πχ 

Α) Αναβάθμιση του ιδιόκτητου χώρου των γραφείων του Συλλόγου 

Β) Ηλεκτρονική διεκπεραίωση των πάντων (πουθενά δεν υπάρχει χειρόγραφο) 

Γ) Επικοινωνία με τα μέλη-κυνηγούς μέσω sms που ήταν ο πρώτος στόχος (ενημέρωση-

εορτές κλπ) 

Δ) Ιστοσελίδα Συλλόγου 

Ε) Επισκέψεις και επαφές με κυνηγούς σε Αυλώνα-Σταμάτα, Μαραθώνα κλπ 

ΣΤ) Απελευθέρωση θηραμάτων (φέτος κάναμε δύο απελευθερώσεις 140 λαγών) 

Ζ) Σκοπευτικούς Αγώνες και άλλα θέματα μεγάλης σημασίας 

Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε σεμινάρια διαφόρων θεμάτων, εκδρομές 

εσωτερικού-εξωτερικού και για κυνήγι και οικογενειακώς όταν δεν επιτρέπεται το κυνήγι, 

καθ’ όσον «αδικούμε» τις οικογένειες μας σχεδόν όλα τα Σαββατοκύριακα από Αύγουστο 

–Φεβρουάριο. 

Αυτά για την πρώτη επαφή μαζί σας. Σας τονίζω όμως τα παρακάτω: 

Α) ΤΟ ΔΣ είναι άμισθο 

Β) Ασχολούμαι –εγώ τουλάχιστον- αλλά και όλο το ΔΣ από αγάπη και όποιον προσωπικό 

λόγο έχει ο καθένας μας. 



Γ) Όταν χρειάστηκε βάλαμε πλάτη κλπ και να ξέρετε ότι σεβόμαστε τα χρήματα που 

αφήνετε στον σύλλογο και τα διαχειριζόμαστε προς όφελος των κυνηγών και μόνον.  

Από τα μέλη-κυνηγούς αναμένω περισσότερη συμμετοχή σε όλα και κυρίως στις Γενικές 

Συνελεύσεις. 

Επιθυμώ να γνωρίζετε όλοι σας ότι είμαστε με το σωστό και όχι με το λάθος, το βόλεμα, 

την λαθροθηρία κλπ. 

Σας εύχομαι καλή κυνηγετική περίοδο. 

 

Βασίλης Δερμεντζίδης 

Αντ/γος ε.α, Πρόεδρος ΚΣΑ 

 


