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ΠΡΟΣ: 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

Αξιότιμες κυρίες/οι, 

 

εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας ‘’Η 

Άρτεμις’’ σας αποστέλλουμε το παρόν σε μια προσπάθεια εξωστρέφειας και προβολής 

του Συλλόγου και των δράσεών του, καθώς και αναζήτησης οιασδήποτε βοήθειας για την 

επίτευξη των στόχων μας και προσφοράς προς τα μέλη και φίλους του Συλλόγου μας.  

Σε μία εποχή που η δραστηριότητα του ελεύθερου κυνηγίου βάλλεται από 

παντού, καθιστώντας δυσοίωνο το μέλλον, ως κυνηγοί οφείλουμε να το 

προστατεύσουμε, διασφαλίζοντάς το για τις επόμενες γενιές. Ο μόνος τρόπος για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται εν γένει με το 

κυνήγι, με την προστασία του περιβάλλοντος, των βιοτόπων και -κυρίως- με την προβολή 

και επικοινωνία των σχετικών δράσεων, ώστε να διασκεδαστεί εμπράκτως η εσφαλμένη 

εικόνα που τείνει να δημιουργηθεί για την κυνηγετική δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα 

της συντονισμένης επίθεσης που δέχεται η κοινότητα των κυνηγών. Το φαινόμενο αυτό, 

που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα, πρέπει άμεσα να 

αντιμετωπιστεί και ο μόνος τρόπος είναι η ανάδειξη και προβολή των δράσεων των 

Κυνηγετικών Συλλόγων, για την προστασία των βιοτόπων, του περιβάλλοντος και εν γένει 

της χλωρίδας και πανίδας.  

Σκοπός μας είναι να ενταθούν και να αυξηθούν αυτού του είδους οι δράσεις του 

Συλλόγου μας, αλλά και να παρέχουμε ορθή ενημέρωση σε όλους τους κυνηγούς-μέλη 

του Συλλόγου μας σχετικά με την υποχρέωση που έχουμε ως ‘’κυνηγετική οικογένεια’’ να 

προστατεύσουμε το ελεύθερο κυνήγι και το περιβάλλον, αλλά και να διδάξουμε ορθή 

κυνηγετική συμπεριφορά και παιδεία στις νέες γενιές, με απαρέγκλιτη τήρηση όλων των 

κανόνων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.  

Καθώς ο Σύλλογός μας προγραμματίζει την πραγματοποίηση -στο προσεχές 

διάστημα- χοροεσπερίδας, κοπής πίτας και λαχειοφόρου αγοράς για τα μέλη και τους 

φίλους του Συλλόγου, σας αποστέλλουμε το παρόν αιτούμενοι τη συνδρομή σας στην 

προσπάθειά μας. Καθώς σκοπός και μέλημα όλων μας είναι η ενίσχυση της τοπικής 

οικονομίας, θεωρούμε ότι πολλές επιχειρήσεις της Άρτας, μέλη του Επιμελητήριου, 

ενδεχομένως επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθειά μας και παράλληλα να 

διαφημιστούν μέσω των δράσεων του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας.  

http://www.ksartas.gr/


Καθώς ο Σύλλογός μας αριθμεί περί τα 2400 μέλη και η εν γένει κυνηγετική 

οικογένεια αποτελεί τεράστιο καταναλωτικό κοινό, ενώ κατά γενική ομολογία οι κυνηγοί 

επιλέγουν τα τοπικά καταστήματα και επιχειρήσεις για την αγορά κάθε είδους προϊόντος, 

θεωρούμε ότι ενδεχόμενη συνδρομή των μελών του Επιμελητηρίου Άρτας στην 

προσπάθεια του Συλλόγου μας θα ήταν απόλυτα επιτυχής ως προς τη διαφήμιση έκαστης 

εταιρείας - επιχείρησης. Εξάλλου στόχος όλων μας είναι η αλληλοβοήθεια και η 

αλληλοϋποστήριξη, ώστε η τοπική οικονομία να ευημερεί και να είναι κάτι παραπάνω 

από βιώσιμη, γεγονός που αντανακλά και στην ευημερία όλων μας.  

Παρακαλούμε θερμά για τη συνδρομή σας και την προώθηση του παρόντος 

ενημερωτικού σημειώματος στις επιχειρήσεις – μέλη σας, που ενδεχομένως 

ενδιαφέρονται και δύνανται αφενός να βοηθήσουν στις προσπάθειες του Συλλόγου μας 

και αφετέρου να διαφημιστούν μέσω των εν γένει δράσεων της κυνηγετικής οικογένειας.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την θετική σας ανταπόκριση, 

παραμένοντας στη διάθεσή σας για οιαδήποτε παροχή διευκρινήσεων. 

Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά, με υγεία και ευημερία.  

 

Άρτα, 10-01-2023 

Με εκτίμηση 

 

Για το ΔΣ του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Μπέλλος Κωνσταντίνος 

 

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

Τρομπούκης Χαράλαμπος 

 

 


