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Αν ένα από τα εγγόνια
µου, εν όψει της έναρξης
της κυνηγητικής περιόδου,
έλεγε ότι θέλει να γίνει κυ-
νηγός, αφ’ ενός θα πέταγα
από τη χαρά µου και αφ’ ε-
τέρου θ’ άρχιζα να του κά-
νω ταχύρυθµη εκπαίδευση
στα σχετικά θέµατα της κυ-
νηγετικής δραστηριότη-
τας.- Θα του µάθαινα όσα
περισσότερα γνωρίζω, ε-
ντελώς συνοπτικά, απλά
και κατανοητά και χωρίς ε-
πεξηγήσεις, µε σκοπό να
τον βγάλω το συντοµότε-
ρο στην εξοχή µε όπλο.-
Για να τον κυριεύσει το σα-
ράκι του κυνηγού πριν το
µετανιώσει.

Επειδή στη θέση µου µπο-
ρεί να βρίσκονται κι’ άλλοι
παππούδες ή πατεράδες, θα
αναφερθώ στο είδος και στο περιεχόµενο της ταχύρυθµης κυ-
νηγετικής εκπαίδευσης, που προτείνω, για την διαµόρφωση
της κυνηγετικής παιδείας των εκκολαπτόµενων κυνηγών.

1. ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ
Τα επιτρεπόµενα λειόκαννα κυνηγετικά όπλα έχουν κάννες

µεγαλύτερες των 50 εκ. και συνολικό µήκος µεγαλύτερο του
1,00 µέτρου.- Τέτοια όπλα θεωρούνται τα µονόκαννα, τα δί-
καννα (πλαγιόκαννα και αλληλεπίθετα – καλούµενα και super
pose) και οι καραµπίνες (ηµιαυτόµατες και επαναληπτικές).

Αποτελούνται κυρίως από το κοντάκι, την βάση, το µηχανι-
σµό πυροδότησης και την (ή τις) κάννες.- Στο πρώτο µέρος της
κάννης βρίσκεται η θαλάµη (όπου τοποθετείται το φυσίγγι) και
αµέσως µετά ακολουθούν ο κώνος προσαρµογής, ο αυλός ή
σωλήνα της κάννης και το τσόκ.- Ο κώνος προσαρµογής είναι
το κωνικό τµήµα, που περνάει οµαλά τα σκάγια από τη διάµε-
τρο της θαλάµης στη διάµετρο του αυλού.- Στο τέλος βρίσκε-
ται το τσοκ που είναι µια στένωση επί του αυλού της κάννης.

Στα σύγχρονα όπλα διαµετρήµατος 12 υπάρχουν θαλάµες
µήκους 70, 76 και 89 χιλ.- Για την πρώτη χρησιµοποιούνται
«ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ» φυσίγγια µήκους µέχρι 70 χιλ. για την δεύ-
τερη φυσίγγια µήκους µέχρι 76 χιλ. και για την επόµενη όλα
τα φυσίγγια.

Η σύσφιξη του αυλού της κάννης (τσοκ) παίζει καθοριστικό
ρόλο στην οµαλή κατανοµή των σκαγιών.- Κανένα άλλο µέ-
ρος της κάννης ή του όπλου δεν παίζει καθοριστικό ρόλο στην
απόδοση της τουφεκιάς.- Τα τσοκ συνήθως - στα σύγχρονα ό-
πλα είναι πέντε και διακρίνονται σε:

- Κύλινδρος ή ***** . . . . . (µε σύσφιξη µηδενική
επί του αυλού της κάννης)

- Βελτ. Κύλινδρος ή ****. . . . . . . (µε σύσφιξη 0,25 χιλ.
επί του αυλού της κάννης)

- Μισό ή *** . . . . . . . (µε σύσφιξη 0,50 χιλ.
επί του αυλού της κάννης)

- Βελτ. Μισό ή **. . . . . . . . . (µε σύσφιξη 0,75 χιλ.
επί του αυλού της κάννης)

- Full ή *. . . . . . . . . . (µε σύσφιξη 1,00 χιλ.
επί του αυλού της κάννης)

Η δοκιµή των όπλων γίνεται σε κρατικούς βλητικούς σταθ-
µούς (όπου υπάρχουν), ή στα εργοστάσια κατασκευής των ό-
πλων, µε πιέσεις κατά 30% µεγαλύτερες της καθηµερινής χρή-
σης τους.

Το ωφέλιµο βεληνεκές του λειόκαννου όπλου είναι η από-
σταση που µπορούµε να καταβάλουµε το θήραµα (περίπου 35
– 45 µέτρα).- Το δραστικό βεληνεκές είναι η απόσταση που τα

σκάγια µας παραµένουν επικίνδυνα (περίπου 150 – 250 µέ-
τρα).

Το µήκος της κάννης δεν αυξάνει το βεληνεκές του όπλου
και ούτε βελτιώνει την κατανοµή ή τη σκόπευση έναντι των κο-
ντόκαννων όπλων.

2. ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
Τα φυσίγγια διακρίνονται από τη διάµετρο και το µήκος του

κάλυκα, (π.χ. 12/70), από το βάρος και το µέγεθος των σκα-
γιών και από το είδος της έµφραξης (τάπας) της πυρίτιδας.- Οι
εµφράξεις (τάπες) είναι πλαστικός συγκετρωτήρας, µάλλινη τά-
πα και πλαστικός αποκεντρωτήρας (για τα φυσίγγια διασπο-
ράς).- Τα φυσίγγια διασποράς ανοίγουν σε µικρή απόσταση τη
τουφεκιά (επειδή ακυρώνουν το τσοκ της κάννης), ενώ εκείνα
µε συγκετρωτήρα και µε µάλλινη τάπα έχουν καλύτερη κατα-
νοµή σε µεγαλύτερες αποστάσεις, ανάλογα µε το τσοκ της κάν-
νης.

Τα φυσίγγια µε χοντρά σκάγια πάνε µακρύτερα, διατηρούν
αρκετή ενέργεια και προορίζονται για τα µεγαλύτερα θηράµα-
τα, ενώ τα φυσίγγια µε νούµερα σκαγίων 7,8,9 και 10 είναι κα-
τάλληλα για την καταβολή των µικρότερων πτερωτών θηρα-
µάτων.

Η επιλογή του φυσιγγιού είναι συνάρτηση κυρίως του θηρά-
µατος που κυνηγάµε.- Το καλύτερο φυσίγγι είναι το ασφαλές
φυσίγγι.- Αυτό που αποδίδει καλύτερη συγκέντρωση, που
σκοτώνει ακαριαία το θήραµα και µας εξασφαλίζει κυνηγετικές
επιτυχίες.- Προτείνω στους νέους κυνηγούς να χρησιµοποιούν
φυσίγγια από αναγνωρισµένους κατασκευαστές.

3.ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗ
Η σκόπευση µαθαίνεται σε δασκάλους κυνηγετικής σκοπο-

βολής ή µε πρακτική εξάσκηση πάντα κοντά σε κάποιον παλιό
εξειδικευµένο κυνηγό.- Κοντά τους, θα µάθετε αρκετά για τη
σκόπευση, για το κυνήγι, τα θηράµατα και θα αποκτήσετε κα-
λά αντανακλαστικά και αυτοκυριαρχία.

Σκοπεύουµε καλά όταν έχουµε καλή και σταθερή επώµιση
και το κοντάκι του όπλου ταιριάζει στο σώµα µας.- Σκοπεύου-
µε µ’ ανοιχτά και τα δύο µάτια (διόφθαλµη σκόπευση), εστιά-
ζουµε στο στόχο και δίνουµε αρκετή προσκόπευση.- Χωρίς
προσκόπευση η τουφεκιά µένει πίσω και τα σκάγια πάνε στο
γάµο του καραγκιόζη.

Το εύρος της προσκόπευσης διαφέρει από κυνηγό σε κυνη-
γό και αποτελεί µια προσωπική εµπειρία που αποκτάται από τη
συνεχή εξάσκηση στον κυνηγότοπο ή στο σκοπευτήριο. Μόνο
βασιζόµενοι σε προσωπικές εµπειρίες και εκτιµήσεις, που θα α-
ποκτήσουµε στον κυνηγότοπο, θα µπορέσουµε να υπολογί-
σουµε σωστά τη προσκόπευση για κάθε θήραµα και για κάθε

πορεία που ακολουθεί.- Ε-
κείνο που µπορώ να συµ-
βουλέψω τους νέους κυρίως
κυνηγούς είναι να σηµαδεύ-
ουν ‘’ΜΠΡΟΣΤΑ’’.- Ακόµη κι
αν είναι µεγάλη η προσκό-
πευση υπάρχει πιθανότητα
κάποια από τα καθυστερη-
µένα σκάγια της βολής να
κρατήσουν το θήραµα.

4. ΓΙΑ ΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
Ο κυνηγός πρέπει να ανα-

γνωρίζει τα θηράµατα που
επιτρέπονται.- Η καταβολή
µη επιτρεπόµενων θηραµά-
των τιµωρείται µε πρόστιµο
και φυλάκιση.

Τα επιτρεπόµενα είδη κυ-
νηγιού (τριχωτά και πτερω-
τά) αναφέρονται στην σχετι-
κή ετήσια ρυθµιστική από-
φαση του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος.- Η απόφαση αυτή καθορίζει εκτός από τα είδη των
θηραµάτων, το χρόνο, τις ηµέρες της εβδοµάδας και το νούµε-
ρο των ατόµων που επιτρέπονται, να καταβληθούν από κάθε
κυνηγό ή οµάδα κυνηγών σε κάθε έξοδο.

Τα πιο δηµοφιλή τριχωτά είναι ο λαγός και το αγριογούρου-
νο. Και τα δύο επιτρέπονται να κυνηγηθούν κάθε Τετάρτη και
Σαββατοκύριακο σε ποσότητα για µεν το λαγό ένα άτοµο για
κάθε κυνηγό ανά έξοδο, ενώ για το αγριογούρουνο 6 έως 10
άτοµα (ανάλογα µε τη περιοχή) ανά οµάδα κυνηγών και ανά έ-
ξοδο.

Οι νέοι κυνηγοί πρέπει να µελετούν όλες τις διατάξεις που α-
ναφέρονται στην ετήσια ρυθµιστική και να τις τηρούν απαρέ-
γκλιτα.

5. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Κανένα σύστηµα ασφάλειας των όπλων δεν παρέχει απόλυ-

τη ασφάλεια.- Ασφαλές όπλο, (για τα µονόκαννα και τα δίκαν-
να), είναι µόνο το ανοικτό όπλο.- Για τις καραµπίνες, µόνο η α-
φαίρεση των πυροµαχικών από τον µηχανισµό πυροδότησης,
τις καθιστά ασφαλείς.

Να µην ξεχνάµε ότι το όπλο έχει ως µοναδικό προορισµό να
σκοτώνει.- Ως τέτοιο πρέπει να το αντιµετωπίζουµε και να µην
εµπιστευόµαστε τυφλά την καλή λειτουργία του και κυρίως
την ασφάλειά του, όταν είναι γεµάτο. Επίσης λέµε συχνά ότι
«το άδειο όπλο σκοτώνει». Καθαρίζοντας ή επιδεικνύοντας το
όπλο µας, νοµίζουµε ότι είναι άδειο, ενώ έχουµε ξεχάσει ένα ή
δύο φυσίγγια στις θαλάµες τους.- Και να θυµάστε ότι: «Γεµάτο
όπλο στο σπίτι σηµαίνει εγκληµατική αδιαφορία».

Τελειώνω µε πέντε απαράβατους κανόνες για την ασφάλεια
των όπλων και κατ’ επέκταση του χρήστη (κυνηγού).

1. ∆εν βάζουµε ποτέ (µα ποτέ) στη θαλάµη του όπλου µας
φυσίγγι µήκους µεγαλύτερο του µήκους της θαλάµης.

2. ∆εν χρησιµοποιούµε ποτέ φυσίγγια που παράγουν πιέσεις
µεγαλύτερες της καθηµερινής χρήσης του όπλου µας.

3. Τα φυσίγγια µε την ένδειξη 1050 Bars ρίχνονται µόνο (το-
νίζω το µόνο), από όπλα που έχουν δοκιµαστεί σε πιέσεις
1370 Bars. Αυτά τα όπλα είναι συνήθως µάγκνουµ, έχουν θα-
λάµη 76 χιλ. ή 89 χιλ. και έχουν κατασκευασθεί µετά το 1997.

4. Κάθε νέος (και όχι µόνο) κυνηγός, πρέπει απαραίτητα να
γνωρίζει το είδος, το µέγεθος και τις πιέσεις που αναπτύσουν
τα φυσίγγια που χρησιµοποιεί µε το όπλο του.- Πρέπει να είναι
συµβατά µε το όπλο του και

5. Καθαρίζουµε το όπλο µας µετά από κάθε έξοδο, έστω κι
αν δεν το χρησιµοποιήσαµε.- Το ελέγχουµε και το συντηρούµε
µία φορά το χρόνο, σε επαγγελµατία οπλουργό.- Και δεν το α-
ποθηκεύουµε σε δερµάτινη θήκη επειδή κρατάει υγρασία.

Ταχύρυθµη Εκπαίδευση
Εκκολαπτόµενου Κυνηγού

Γράφει ο Βαγγέλης Ρίζος

Επιστήµονες από τις ΗΠΑ
και στη Νότια Κορέα, για
πρώτη φορά, τροποποίη-
σαν σε ανθρώπινα έµβρυα
ελαττωµατικά γονίδια που
προκαλούν µία γενετική
καρδιολογική πάθηση, την υπερτροφική καρδιοµυοπάθεια,
εµποδίζοντας έτσι την παθογόνο µετάλλαξη να περάσει στις
επόµενες γενιές. Κάτι ανάλογο για µια άλλη κληρονοµική
πάθηση είχαν πρώτοι κάνει Κινέζοι επιστήµονες προ µη-
νών.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον καθηγητή Χουάν Κάρλος
Ιζπιζούα-Μπελµόντε του Ινστιτούτου Salk της Καλιφόρνια και
τον Σουκράτ Μιταλίποφ του Πανεπιστηµίου Υγείας και Επιστή-
µης του Όρεγκον, που έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο πε-
ριοδικό «Nature», χρησιµοποίησαν την τεχνική ακριβείας
CRISPR-Cas9, ένα είδος «µοριακού ψαλιδιού» που κόβει και
ράβει το DNA σε συγκεκριµένα µόνο σηµεία.

Το εγχείρηµα, αν και προς το παρόν σε ερευνητικό µόνο επί-
πεδο, έγινε σε µεγαλύτερη κλίµακα από ποτέ σε περίπου 150
ανθρώπινα εµβρυα, ενώ φέρνει πιο κοντά στην κλινική αξιο-
ποίηση τη στοχευµένη τροποποίηση του γονιδιώµατος των αν-
θρωπίνων εµβρύων, ανοίγοντας παράθυρο για την ανάσχεση

χιλιάδων κληρονοµικών διαταραχών. Όµως προηγουµένως
θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τόσο η µέθοδος είναι απολύτως
ασφαλής, όσο και να απαντηθούν τα βιοηθικής φύσης διλήµ-
µατα που προκύπτουν. Ορισµένοι ανησυχούν ότι η νέα τεχνική
µπορεί να οδηγήσει στην αναβίωση της ευγονικής και στη δη-
µιουργία «κατά παραγγελία µωρών του σωλήνα», αν και οι
περισσότεροι επιστήµονες θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν θα είναι
τεχνικά δυνατό. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η γενετική διόρθω-
ση δεν προκάλεσε κάποιες άλλες ανεπιθύµητες µεταλλάξεις
στο γονιδίωµα, όµως δεν υπήρξε 100% επιτυχής, καθώς η
διόρθωση του γονιδίου επιτεύχθηκε µόνο στα τρία τέταρτα πε-
ρίπου (72%) των εµβρύων που επιχειρήθηκε. Τα έµβρυα µε το
διορθωµένο DNA επετράπη να ζήσουν µόνο για πέντε µέρες.

Προς το παρόν, η διεθνής επιστηµονική κοινότητα εµφανίζε-
ται να συναινεί ότι η σχετική έρευνα πρέπει να συνεχισθεί και
µε δηµόσια χρηµατοδότηση (κάτι που όµως προς το παρόν α-
παγορεύει η κυβέρνηση των ΗΠΑ), αλλά επίσης ότι είναι πρό-

ωρο τα τροποποιηµένα έµβρυα να εµφυτεύονται στη µήτρα
και να οδηγούνται σε κύηση.

Μέχρι σήµερα, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγεί-
ας, έχουν ανακαλυφθεί πάνω από 10.000 κληρονοµικές παθή-
σεις που οφείλονται σε ένα µόνο ελαττωµατικό γονίδιο. Μετα-
ξύ αυτών είναι η υπερτροφική καρδιοµυοπάθεια, µία πάθηση
του καρδιακού µυ, από την οποία πάσχει περίπου ένα άτοµο
στα 500.

Η πάθηση -η οποία οφείλεται σε µια µετάλλαξη του γονιδίου
ΜΥΒΡC3, που υπάρχει πιθανότητα 50% να κληροδοτηθεί
στους απογόνους- µπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή
και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ο-
ριστική θεραπεία για την πάθηση, παρά µόνο τρόποι αντιµετώ-
πισης των συµπτωµάτων της.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν την έρευνά τους
και µε άλλες γονιδιακές µεταλλάξεις, που προκαλούν άλλες
παθήσεις. (ΑΠΕ)

«Επιδιόρθωση» ελαττωµατικού DNA
σε ανθρώπινα έµβρυα


