
 

 

Δημοσιογράφος: Κύριε Τσιρώνη όσο μιλάμε, πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα από 
κυνηγούς. 
Τι θα γίνει τελικά λέει με το κυνήγι, ήτανε να ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου, 300 χιλιάδες λέει 
άνθρωποι, με νόμιμες άδειες … 
Μου γράφουν εδώ διάφορα, μου στέλνουνε … 
Τσιρώνης: Να κάνω μια έκκληση …. 
Δημοσιογράφος: Οχτώ χιλιάδες επιχειρήσεις, 2.500 υπάλληλοι, και οικονομικά δηλαδή, 
βάζουν και οικονομικά στοιχεία. 
Τσιρώνης: Να κάνω μια έκκληση στους φίλους, στους συμπολίτες τους κυνηγούς να 
κυνηγήσουν και λίγο, νοητικά βέβαια, όλους αυτούς που γράφουν όλη αυτή την άθλια 
παραπληροφόρηση. 
Το κυνήγι σήμερα στην Ελλάδα είναι νόμιμη δραστηριότητα, δεν υπάρχει καμία πρόθεση της 
κυβέρνησης ούτε στο πρόγραμμα, ούτε καν στο κοινό πρόγραμμα στα 22 σημεία των 
Οικολόγων Πράσινων στους οποίους ανήκω και αυτό χρησιμοποιούν για την 
παραπληροφόρηση και του ΣΥΡΙΖΑ να καταργηθεί το κυνήγι τα επόμενα χρόνια τα οποία 
μιλάμε ότι είναι η κυβέρνησή μας και θα είναι τουλάχιστον μέχρι το ’19. 
Επομένως αυτό που συζητάμε στον Εθνικό Διάλογο και ας μπουν επιτέλους στον Εθνικό 
Διάλογο οι ίδιοι οι κυνηγοί, οι φίλοι κυνηγοί να δούνε ότι δεν υπάρχουν τέτοια θέματα σαν 
αυτά που βάζουν αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα blogs και όλες αυτές οι εφημερίδες που 
σπέρνουν ανησυχία. 
Εκείνο που συζητάμε στο δημόσιο διάλογο για το κυνήγι, θα δείτε τους άξονες, είναι ο άξονας 
πως θα απλοποιηθεί και θα είναι σωστή και με ασφάλεια υγείας η διαδικασία να παίρνει 
κάποιος την άδεια, να εκσυγχρονιστεί και με πιθανά ηλεκτρονική άδεια είναι στο διάλογο. 
Το πώς θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στα χρήματα που πληρώνει ο κυνηγός, το πώς θα 
γίνει σωστή φύλαξη των βουνών μας με σωστή κατανομή της θηροφυλακής και αυτά που 
λέγαμε πριν και τέλος ποιος φορέας, ποιος φορέας το τονίζω, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται 
μόνο από τους κυνηγούς και υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις, θα κάνει αυτές τις αναγκαίες 
μελέτες για τη βιοποικιλότητα ώστε να ξέρουν οι κυνηγοί κάθε χρόνο που κυνηγάνε και που 
δεν κυνηγάνε. 
Δημοσιογράφος: Άρα λοιπόν στην ερώτηση που κάνουν, 20 Αυγούστου λέει θα ξεκινήσει, 
αυτό με ρωτάν, 20 Αυγούστου λέει θα ξεκινήσει; 
Τσιρώνης: Αν η καινούρια Ρυθμιστική λέει 20 θα ξεκινήσει 20, αν η καινούρια ρυθμιστική 
λέει 18 ή 22 θα ξεκινήσει όποτε θέλει η ρυθμιστική, προς Θεού δηλαδή. 
 
Απομαγνητοφώνηση από: http://webtv.ert.gr/katigories/enimerosi/15ion2016-proini-zoni/ για 
το blog kentayros.wordpress.com/ 


