
Ομιλος Φίλων Ιστριακών Ιτνηλατών (ΟΦΙΙΕ) 
2η Έκθεση Μορυολογίας «ΝΕΑΠΟΛΗ 2013» 
 

 
Μερικά από τα διακρικζντα ςκυλιά με τουσ Κριτζσ κ. Culinovic Milan & Radulovic Branimir. 

 

Σε Νεάπνιε Λαζηζίνπ επέιεμε ν Οκηινο Φίισλ Ηζηξηαθώλ Ηρλειαηώλ «ΟΦΗΗΔ» γηα ηε δεύηεξε 

Έθζεζε Μνξθνινγίαο ησλ θπιώλ: 

Istarski Kratkodlaki gonic (FCI standard Νν 151) θαη  

Istarski Ostrodlaki gonic (FCI standard Νν 152). 

 

Σύντομο ιστορικό. 

ε έλα ζύληνκν ηζηνξηθό, ε πξώηε ελδνζπιινγηθή αμηνιόγεζε ησλ ζθπιηώλ ησλ κειώλ ηνπ 

ΟΦΗΗΔ, είρε γίλεη ηελ Άλνημε ηνπ 2011 ζην Αζθύθνπ θαθίσλ ζηα Υαληά. Ο ηόηε λενζύζηαηνο 

ΟΦΗΗΔ ήζειε κέζα από κηα ζνβαξή αμηνιόγεζε, λα θαηαγξάςεη ηνπο ηρλειάηεο ηεο Ίζηξηα πνπ κε 

ηνλ νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη από ηελ νπνηαδήπνηε πεγή είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηα Μέιε ηνπ θαη 

λα ηνπο αμηνινγήζεη, πξνθεηκέλνπ λα ραξάμεη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ 

ζθνπώλ ηνπ σο θπλνθηιηθόο ύιινγνο.  

ηε κνξθνινγηθή απηή απζηεξή αμηνιόγεζε, παξά ην γεγνλόο όηη θξίζεθαλ πεξηζζόηεξα από 

35 ζθπιηά, πνιιά απνξξίθηεθαλ θαη κόιηο ηέζζεξα ελήιηθα ζθπιηά θαη από ηηο δύν θπιέο 

θαηάθεξαλ λα δηαθξηζνύλ κε ηε δηάθξηζε «ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ», ρσξίο όκσο λα ππάξμεη θαλέλαο 

ζθύινο κε ηε δηάθξηζε «ΔΞΑΗΡΔΣΟ». Απηό ήηαλ αξθεηό γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όια ηα Μέιε 

αιιά θπξίσο ε Γηνίθεζε όηη ήηαλ αδύλαηνλ πάλσ ζʼ απηά ηα ηέζζεξα κόλν ζθπιηά λα ζηεξηρηεί ην 

κέιινλ ηεο ξάηζαο ζηελ Διιάδα. Έηζη, κηα ζεηξά ελεξγεηώλ ηνπ ΟΦΗΗΔ κε απνθνξύθσκα κηα 

πνιύκελε έξεπλα αγνξάο ζηε Γπηηθή Κξναηία κέζσ Γηεζλώλ Κξηηώλ Δξγαζίαο θαη Μνξθνινγίαο 

ηεο ξάηζαο πνπ είρε ζηόρν ηνλ εληνπηζκό θνξπθαίσλ αμηνινγεκέλσλ ζθπιηώλ, θαη ζηε ζπλέρεηα 

κε ηε δηνξγάλσζε ελόο ηαμηδηνύ ησλ Μειώλ ηνπ εθεί, είρε σο απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή ζηελ 



Διιάδα πεξίπνπ 22 κηθξώλ θαη κεγάισλ ζθπιηώλ από ηηο θνξπθαίεο γξακκέο αίκαηνο ηεο θπιήο 

Κνληόηξηρνπ Ηρλειάηε ηεο Ίζηξηαο.  

Αζόξπβα θαη νξγαλσκέλα ν ΟΦΗΗΔ, κε ηε δεκηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Αλαπαξαγσγήο θαη ηελ 

θαζεκεξηλή αμηνιόγεζε ησλ ζθπιηώλ εληόο θαη εθηόο θπλεγόηνπσλ, πξνρώξεζε ζε επηιεθηηθή 

αλαπαξαγσγή ηεο ξάηζαο θαη ν επόκελνο «ΣΑΘΜΟ» ήηαλ κηα επίζεκε αμηνιόγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλαπαξαγσγήο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην ζρέδην ηεο 

κειινληηθήο εθηξνθήο ησλ Ηζηξηαθώλ ηρλειαηώλ ζηελ Διιάδα.  

  

 Η Πανελλήνια Έκθεση Μορυολογίας «ΝΕΑΠΟΛΗ 2013» ήταν αστός ο 

«ΣΤΑΘΜΟΣ». 

Σν Γ/ ηνπ ΟΦΗΗΔ, απνδερόκελν ηελ επίζεκε πξόηαζε ηνπ Κπλεγεηηθνύ πιιόγνπ Νεαπόιεσο 

Λαζηζίνπ κέζσ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θ. Γηάλλε Μελαδάθε, θαη κε ζπλδηνξγαλσηέο θνξείο ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο θαη ηνλ Κπλεγεηηθό ύιινγν Νεαπόιεσο, πξνρώξεζε ζηε δηνξγάλσζε ηεο 

Έθζεζεο «ΝΔΑΠΟΛΖ 2013» ζε έλα δηήκεξν εθδειώζεσλ ην νπνίν εληάρζεθε ζην επξύ 

Πξόγξακκα Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ Γήκνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ (ΠΑΟΓΑΝ). 

Σν δηήκεξν ησλ εθδειώζεσλ ηνπ ΟΦΗΗΔ πεξηιάκβαλε έλα ζεκηλάξην ην απόγεπκα ηνπ 

αββάηνπ 31 Απγνύζηνπ γηα ηνπο ηρλειάηεο ηεο Ίζηξηα θαη ηελ παλειιήληα Έθζεζε Μνξθνινγίαο 

ησλ ηρλειαηώλ ηελ Κπξηαθή 1 επηεκβξίνπ. 

 

Σεμινάριο για τοσς ιτνηλάτες της Ίστρια. 

 

 
Οι κριτζσ κ. Culinovic Milan & Radulovic Branimir κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου. 

 

Σν ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ Νεαπόιεσο. 



Δηζεγεηέο ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ νη Γηεζλείο Κξηηέο ησλ ηρλειαηώλ ηεο Ίζηξηα θ. Culinovic Milan 

θαη Branimir Radulovic.  

Οη παξεπξηζθόκελνη είραλ κηα ζπάληα επθαηξία λα κάζνπλ από ηνπο πιένλ εηδηθνύο ην «πσο 

πξέπεη λα είλαη κνξθνινγηθά νη ηρλειάηεο ηεο Ίζηξηα» πσο πξέπεη λα θπλεγνύλ αιιά θαη άιια 

πνιύ βαζηθά θαη ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα ηνπ ζθύινπ θαη πσο 

απηό επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ ηειηθή αληνρή θαη απόδνζε ηνπ ζθύινπ ζην θαζεκεξηλό 

πνιύσξν θπλήγη ηνπ ιαγνύ. Πνιιέο εξσηήζεηο θαη απνξίεο από ην θνηλό, πνπ πνιιέο από απηέο 

αθνξνύζαλ ηηο κνξθνινγηθέο θαη εξγαζηαθέο αλνκνηνκνξθίεο ησλ ζθπιηώλ πνπ κε δηαθόξνπο 

ηξόπνπο θαη από δηάθνξεο πεγέο εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα, απαληήζεθαλ από ηνπο Κξηηέο.  

Ο θ. Culinovic επηζήκαλε όηη νη ηρλειάηεο ηεο Ίζηξηα είλαη κηα αξραία θαη πνιύ 

ζηαζεξνπνηεκέλε θπιή θαη δε δηθαηνινγνύληαη θαζόινπ κνξθνινγηθέο θαη εξγαζηαθέο απνθιίζεηο, 

αιιά όζα παξαηεξνύληαη είλαη απνηειέζκαηα θαθήο πνηόηεηαο εθηξνθήο πνπ βηαζηηθά 

πξαγκαηνπνηνύλ έκπνξνη ησλ βνξείσλ ζπλόξσλ ηεο Διιάδαο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζή ηνπο ζηελ 

Διιεληθή αγνξά.   

Δπηζήκαλε επίζεο όζνλ αθνξά ηελ Διιεληθή εθηξνθή ηεο ξάηζαο, όηη ρξένο ηνπ ΟΦΗΗΔ είλαη λα 

πξναζπίζεη ηα κνξθνινγηθά, εξγαζηαθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ηζηξηαθώλ ηρλειαηώλ 

ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ηνπ F.C.I. θαη ζ’ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, ην Club ησλ Ηζηξηαθώλ 

Ηρλειαηώλ ζηελ Κξναηία, ζην νπνίν ν ίδηνο ηπγράλεη Πξόεδξνο, ζα πξνζθέξεη ηελ νπνηαδήπνηε 

νπζηαζηηθή βνήζεηα ηνπο δεηήζεη ν ΟΦΗΗΔ. Ζ ζεκαληηθή απηή επηζήκαλζε εμ’ άιινπ, είλαη 

ζύκθσλε κε ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ ΟΦΗΗΔ: «Ζ θαιιηέξγεηα ε βειηίσζε θαη 

ε πξνάζπηζε ησλ κνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ησλ ςπρηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ ραξηζκάησλ 

ησλ Ηζηξηαθώλ Ηρλειαηώλ, απνηειεί δέζκεπζε θαη πεδίν δξάζεο γηα ην ζύιινγν καο». 

 

Σν ζεκηλάξην βηληενζθνπήζεθε γηα λα ζηαιεί ζηα κέιε ηνπ ΟΦΗΗΔ ζε όιε ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Κύπξν. 

  

Η Έκθεση Μορυολογίας 

Σελ επόκελε εκέξα, Κπξηαθή 1 επηεκβξίνπ, ζηηο 09:30 άλνημε ε Δζληθή Έθζεζε Μνξθνινγίαο 

ησλ Ηρλειαηώλ ηεο Ίζηξηα.  

 

Γήισζαλ ζπκκεηνρή 20 Δθζέηεο κε ζπλνιηθά 37 Κνληόηξηρνπο ηρλειάηεο.  

Παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο θξηηέο θ. Culinovic Milan θαη θ. Branimir Radulovic 32 ζθπιηά εθ ησλ 

νπνίσλ αμηνινγήζεθαλ ηα 28: 

 

ηελ θαηεγνξία «θνπηαβηώλ» 4 ζθπιηά. 

ηελ θαηεγνξία «Νέσλ – Junior» αξζεληθώλ 3 ζθπιηά. 

ηελ θαηεγνξία «Νέσλ – Junior» ζειπθώλ 5 ζθπιηά. 

ηελ θαηεγνξία «Αλνηρηή» αξζεληθώλ 6 ζθπιηά. 

ηελ θαηεγνξία «Αλνηρηή» ζειπθώλ 10 ζθπιηά. 

 

πλνπηηθά ηα παξαπάλσ ζθπιηά αμηνινγήζεθαλ: 

 

ηελ θαηεγνξία «θνπηαβηώλ» 

ΠΟΛΛΑ ΤΠΟΥΟΜΔΝΟ 2 

ΤΠΟΥΟΜΔΝΟ 1 

ΔΞΔΛΗΞΗΜΟ 0 

ΜΖ ΔΞΔΛΗΞΗΜΟ 1 

 



ηηο θαηεγνξίεο «Νέσλ – Junior» θαη «Αλνηρηή» 

«ΔΞΑΗΡΔΣΟ» 6 ζθπιηά: (3 αξζεληθά θαη 3 ζειπθά) 

«ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ» 8 ζθπιηά: (3 αξζεληθά θαη 5 ζειπθά) 

«ΚΑΛΟ» 7 ζθπιηά: (3 αξζεληθά θαη 4 ζειπθά) 

«ΔΠΑΡΚΖ» 1 

«ΑΝΔΠΑΡΚΖ» 0 

«ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΚΡΗΖ» 2 

«ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ» 0 

 

Καηάηαμε ζηελ θαηεγνξία «Νέσλ – Junior» αξζεληθώλ: 

1νο «ROKO» ΒΔΚ-119853 ηνπ Αλδξέα Αλδξένπ από Κύπξν, 

2νο «RIKO» ΒΔΚ-119854 ηνπ Γηώξγνπ Μπαξκπεξάθε από Λαζίζη 

 

 
Ο «ROKO» ΒΕΚ-119853: C.A.C.J. ΑΡΕΝΙΚΩΝ του Ανδρζα Ανδρζου από Κφπρο 



 
Ο «RIKO» ΒΕΚ-119854  Δεφτεροσ Νζων-Junior Αρςενικών του Γιώργου Μπαρμεράκθ 

 

Καηάηαμε ζηελ θαηεγνξία «Νέσλ – Junior» ζειπθώλ: 

1ε «ΜΠΔΛΑ» ΒΔΚ-118598 ηνπ Υξήζηνπ Παληαδή από Κόξηλζν 

2ε «ΠΗΘΑ» ΒΔΚ-118559 ηνπ Αλδξέα Αλδξένπ από Κύπξν 

 
Θ «ΜΠΕΛΑ» ΒΕΚ-118598 Πρώτθ Νζων- Junior Θθλυκών του Χριςτου Πανταηι 



 
Θ «ΠΙΘΑ» ΒΕΚ-118599  Δεφτερθ Νζων- Junior Θθλυκών του Ανδρζα Ανδρζου από Κφπρο, με τουσ Γιάννθ 

Δρακουλάκθ και Μανοφςο και Νίκο Χαλκιαδάκθ 

 

Καηάηαμε «ΔΞΑΗΡΔΣΩΝ» ζηελ θαηεγνξία «ΑΝΟΗΥΣΖ» αξζεληθώλ: 

1νο «ΔΡΜΖ» ΒΔΚ-104424 ηνπ Κσζηή Σζνπληάλε από Ρέζπκλν 

2νο «ΚΟΛΟΜΠΟ» ΒΔΚ-104422 ηνπ Φαλνύξε Φξαγθηαδάθε από Ζξάθιεην 

 
Οι δφο πρώτοι ΕΞΑΙΡΕΣΟΙ ΑΡΕΝΙΚΟΙ ΑΝΟΙΧΣΘ: «ΕΡΜΘ» ΒΕΚ104424 (C.A.C.) & «ΚΟΛΟΜΠΟ» ΒΕΚ-104422 

(R.C.A.C.). 

 

Καηάηαμε «ΔΞΑΗΡΔΣΩΝ» ζηελ θαηεγνξία «ΑΝΟΗΥΣΖ» ζειπθώλ: 

1ε «ALBA» HR-18097 ηνπ Κσζηή Εαραξάθε από Ρέζπκλν, 

2ε «ΛΑΡΑ» ΒΔΚ-104421 ηνπ Κσζηή Λπθάθε από Λαζίζη, 



3ε «AZRA» ΒΔΚ-118352 ηνπ Μαλνύζνπ Υαιθηαδάθε από Ρέζπκλν. 

 
Σα τρία πρώτα ΕΞΑΙΡΕΣΑ ΘΘΛΤΚΑ ΑΝΟΙΧΣΘ: «ALBA» HR-18097 C.A.C) του Κωςτι Ηαχαράκθ, «ΛΑΡΑ» ΒΕΚ-

104421 (R.C.A.C.) του Κωςτι Λυκάκθ και «AZRA» ΒΕΚ-118352 του Μανοφςου Χαλκιαδάκθ 

 

ΚΑΛΛΤΣΔΡΟ ΚΟΤΣΑΒΗ: 

«ΓΗΑ» ΒΔΚ-121320 ηνπ ηέιηνπ ηαπξνπιάθε από Ζξάθιεην 

 
Ο «ΔΙΑ» ΒΕΚ-121320: ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΚΟΤΣΑΒΙ του Μιχάλθ ταυρουλάκθ 

 

ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΔΚΘΔΖ: 

«ΔΡΜΖ» ΒΔΚ-104424 ηνπ Κσζηή Σζνπληάλε από Ρέζπκλν. 

 



 

C.A.C.J. : 

«ROKO» ΒΔΚ-119853 ηνπ Αλδξέα Αλδξένπ  

 

C.A.C. ΑΡΔΝΗΚΩΝ: 

«ΔΡΜΖ» ΒΔΚ-104424 ηνπ Κσζηή Σζνπληάλε. 

 
Ο «ΕΡΜΘ» ΒΕΚ104424: C.A.C. ΑΝΟΙΧΣΘ ΑΡΕΝΙΚΩΝ – ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΕΚΘΕΘ του Κωςτι Σςουντάνθ: Ζνα 

κορυφαίοσ ςκφλοσ ςε κυνιγι και μορφολογία 

C.A.C. ΘΖΛΤΚΩΝ : 

«ALBA» HR-18097 ηνπ Κσζηή Εαραξάθε 

 



Σα τρία καλφτερα Φυλισ: «ΕΡΜΘ» ΒΕΚ104424 (C.A.C.), «ROKO» ΒΕΚ-119853 (C.A.C.J.) και «ALBA» HR-18097 

(C.A.C). 

R.C.A.C. ΑΡΔΝΗΚΩΝ: 

«ΚΟΛΟΜΠΟ» ΒΔΚ-104422 ηνπ Φαλνύξε Φξαγθηαδάθε 

 

R.C.A.C. ΘΖΛΤΚΩΝ: 

«ΛΑΡΑ» ΒΔΚ-104421 ηνπ Κσζηή Λπθάθε 

 

Έγηλε ιεπηνκεξήο εμέηαζε θαη κεηξήζεηο ζηνλ θάζε έλα ζθύιν μερσξηζηά θαη απηό δελ άθεζε 

πεξηζώξηα ρξόλνπ γηα λα παξνπζηαζηνύλ νη θαηεγνξίεο «ΝΔΩΝ ΥΔΗΡΗΣΩΝ», «ΕΔΤΓΑΡΗΩΝ» θαη 

«ΟΜΑΓΩΝ», όπσο είρε πξνγξακκαηίζεη ν ΟΦΗΗΔ. 

 

Δθαηνληάδεο θόζκνπ όισλ ησλ θύισλ θαη ησλ ειηθηώλ θαηέθιπζαλ ην θεληξηθό πάξθν ηεο 

Νεάπνιεο θαη παξαθνινύζεζαλ κέρξη ην ηέινο ηελ Έθζεζε. Μεηαμύ ηνπο πνιινί ιαγνθπλεγνί 

ήξζαλ από όιε ηελ Κξήηε γηα λα δνπλ από θνληά ηα πνιπζπδεηεκέλα «Ηζηξηαθά ιαγόζθπια» πνπ 

ν ΟΦΗΗΔ έρεη θάλεη γλσζηά ζην Παλειιήλην. Μηα ξάηζα ηρλειαηώλ κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ην 

ιεπθό ηνπ ρηνληνύ ρξώκα ηνπ ηξηρώκαηνο κε ηα ιεκνλνπνξηνθαιί ζεκάδηα θπξίσο ζηε κάζθα ηνπ 

πξνζώπνπ, παλέμππλα, ήπηνπ ραξαθηήξα, αθνύξαζηνη εξγάηεο θνληηλήο έξεπλαο, γξήγνξνπ 

μεθσιηάζκαηνο θαη ζθηρηήο θαηαδίσμεο κε πςειή απόδνζε ζηα μεξνζεξκηθά κεζνγεηαθά 

θπλεγνηόπηα.  

 
Θ «Ομάδα τθσ Ζκκεςθσ» 

 

Παγθνζκίσο νη Δθζέζεηο Μνξθνινγίαο είλαη εθδειώζεηο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην ελδηαθέξνλ 

κηθξώλ θαη κεγάισλ. ηελ Κξήηε κπνξνύλ θάζε ρξόλν λα δηνξγαλώλνληαη κε κεγάιε επηηπρία, 

δύν Παλειιήληεο Δθζέζεηο Μνξθνινγίαο πνπ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο νη ξάηζεο ζθπιηώλ. 

Απηό ην κήλπκα βγήθε θαη από ηελ Παλειιήληα Έθζεζε ησλ Υαλίσλ (ΚΟΥ) ην 2011 θαη από ηελ 

ζεκεξηλή Παλειιήληα Έθζεζε ηνπ ΟΦΗΗΔ. Έλα κήλπκα πνπ «ειήθζεη» από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ 

πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ ΠΑΟΓΑΝ θαη καθάξη ζην κέιινλ ε Νεάπνιε λα είλαη ν ρώξνο 

δηεμαγσγήο κηαο θαζηεξσκέλεο εηήζηαο Έθζεζεο Μνξθνινγίαο, ε νπνία εθηόο ησλ άιισλ ζα είλαη 

ζεκαληηθή θαη γηα ηνλ εκπνξηθό θόζκν ηεο πεξηνρήο.  



 

Ο θ. Culinovic δήισζε: «είκαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ πνηόηεηα ησλ ζθπιηώλ ηελ νπνία 

δελ πεξίκελα όηη ζα είλαη ζ’ απηό ην πςειό επίπεδν, κε δεδνκέλν ηελ πνιύ κηθξή δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΦΗΗΔ. Απηό κνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα θξίλσ απζηεξά, όπσο αθξηβώο ζα 

έθαλα αλ ε Έθζεζε απηή ήηαλ ζηελ Ίζηξηα. Σα ζθπιηά πνπ δηαθξίζεθαλ κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ θαη 

ζε επίζεκε Έθζεζε ζηελ Κξναηία, ηδίσο απηά πνπ ηνπο δώζακε ηνπο ηίηινπο C.A.C., κπνξνύλ λα 

δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε ζηελ θαιύηεξε ηξηάδα. Σν θαινθαίξη ηνπ 2011 πνπ γλώξηζα ηελ απνζηνιή 

ηνπ ΟΦΗΗΔ ζηε Γαικαηία κνπ άθεζε ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο. ήκεξα ραίξνκαη ηδηαίηεξα γηαηί 

βιέπσ όηη είλαη κηα πνιύ ζνβαξή νκάδα θπλόθηισλ θαη θαιιηεξγεί κε πςειά ζηάληαξ κηα 

θνξπθαία θπιή ηρλειαηώλ πνπ πξνέξρεηαη από ηελ παηξίδα κνπ. Ωο πξόεδξνο ηνπ “Club istarski 

gonic” ηεο Κξναηίαο, εγγπώκαη όηη ν ΟΦΗΗΔ ζα έρεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή βνήζεηα ζε νηηδήπνηε καο 

δεηήζεη. Θέισ ηέινο λα επραξηζηήζσ ηνπο δηνξγαλσηέο γηα ηελ εθπιεθηηθή θηινμελία ηνπο ζην 

ηεηξαήκεξν ηεο παξακνλήο κνπ ζηελ Κξήηε».  

 
Ο Πρόεδροσ του ΟΦΙΙΕ προςφζρει ςτουσ Κριτζσ τα «ςυμβολικά» δώρα: το Κρθτικό φαντό «βουργιάλι του κυνθγοφ» 

και το Κρθτικό χειροποίθτο «μαχαίρι του κυνθγοφ» και ο κ. Radulovic μεταφράηει τισ προςωπικζσ αφιερώςεισ του 

ΟΦΙΙΕ που είναι χαραγμζνεσ πάνω ςτισ λάμεσ των μαχαιριών. 

 

Ο πξόεδξνο θαη ην Γ/ ηνπ ΟΦΗΗΔ δήισζαλ κεηαμύ ησλ άιισλ: «είκαζηε απόιπηα 

ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ επηηπρία ηεο Έθζεζεο. Πηζηεύακε ζηελ πςειή θπλνθηιηθή ζπλείδεζε ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη δηθαησζήθακε από ηελ πξνζέιεπζε ηνπ θόζκνπ. Θέινπκε λα 

επραξηζηήζνπκε αξρηθά ηα Μέιε καο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ηνπο ζπλδηνξγαλσηέο καο ηε 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα θαη ηνλ Κπλεγεηηθό ύιινγν Νεαπόιεσο γηα ηε θηινμελία θαη ηελ έκπξαθηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηηπρία ηεο Έθζεζεο, ηνπο ρνξεγνύο καο ηδίσο ηνπο κεγάινπο ρνξεγνύο ηνλ 

θ. ΠΔΡΒΟΛΑΡΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ θαηάζηεκα θπλεγεηηθώλ εηδώλ ζην Ζξάθιεην θαη ηελ εβδνκαδηαία 

εθεκεξίδα ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΑ ΝΔΑ, ηνλ ΟΦΔΗ θαη ηνλ πξόεδξό ηνπ θ. Βαβνπξάθε Γεκήηξε γηα ηε 

κεηάδνζε ησλ εκπεηξηώλ ηνπο ζηε δηνξγάλσζε ηεο Έθζεζήο καο.   

Ο ΟΦΗΗΔ ηδξύζεθε ην 2010 θαη πξντζηακέλε ηνπ αξρή είλαη ν ΚΟΔ. Δίκαζηε Μέιε ηνπ ΟΦΗΗΔ 

γηαηί καο ελώλεη ε αγάπε καο γηα ηνπο Ηρλειάηεο ηεο Ίζηξηα. Γνπιεύνπκε αζόξπβα θαη πνηνηηθά 

πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ πιιόγνπ καο. Ζ ζεκεξηλή Έθζεζε ήηαλ έλαο 



ζεκαληηθόο ζηαζκόο γηα ην ζύιινγό καο, ήηαλ ε παξνπζίαζε ηεο κέρξη ζήκεξα δνπιεηάο καο θαη ε 

αλαγλώξηζε ηεο από ην Club istarski gonic ηεο Κξναηίαο. Οη κειινληηθνί καο ζηόρνη είλαη ε 

ζπλέρηζε ηεο επηιεθηηθήο αλαπαξαγσγήο ησλ ζθπιηώλ καο θαη ε παξνπζίαζή ηνπο ζε εθζέζεηο θαη 

αγώλεο ηρλειαζίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηε γελέηεηξά ηνπο ηελ Κξναηία».  

 

Ο πξόεδξνο ηνπ Κ Νεαπόιεσο θύξηνο Μελαδάθεο Ησάλλεο ζην ηέινο ηεο εθδήισζεο 

δήισζε: «Θέισ εθ κέξνπο ηνπ Κ Νεαπόιεσο λα επραξηζηήζσ ηα Μέιε ηνπ ΟΦΗΗΔ  γηα ηε ζνβαξή 

δνπιεηά πνπ θάλνπλ γηαηί ηέηνηεο εθδειώζεηο δελ ζπλαληάκε πνιιέο ζηελ Διιάδα. Πξέπεη όινη λα 

ζηαζνύκε δίπια ηνπο γηαηί θάλνπλ κηα αμηόινγε πξνζπάζεηα, ρξεηάδνληαη ηε ζηήξημή καο θαη ηε 

ζπλδξνκή καο. Οη θπλεγνί θαη ην θπλήγη βάιινληαη θαζεκεξηλά θαη ζαλ νκάδα θαη ζαλ άηνκα. 

Πξνζπάζεηεο ινηπόλ ζαλ ηε ζεκεξηλή πνπ θάλνπλ ζηνλ ΟΦΗΗΔ είλαη αμηόινγεο θαη ρξεηάδνληαη 

ζηήξημε απ όιν ηνλ θόζκν. Να έρνπλ πγεία, δύλακε, ππνκνλή θαη κεξάθη γηα λα ζπλερίζνπλ ην 

έξγν ηνπο γηαηί είλαη αμηόινγν. Δκείο ην κόλν πνπ έρνπκε λα ηνπο πνύκε είλαη όηη ζα είκαζηε πάληα 

θνληά ηνπο θαη ηνπο επραξηζηνύκε πνιύ πνπ ηηκήζαλε ηελ πεξηνρή καο, ήηαλε ηηκή γηα εκάο πνπ 

ήξζαλε εδώ ζήκεξα».    

 
Ο πρόεδροσ του Κ Νεαπόλεωσ προςφζρει ςτον κ. Culinovic Milan ζνα πανζρι με παραδοςιακά Κρθτικά 

προϊόντα. 

 

 


