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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΘΗΡΕΥΤΗΣ & ΦΥΣΗ
1) ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ
GORILLA SHOOTS;
1) Η λειτουργία της βιοτεχνίας ξεκίνησε το 2006 την παραγωγή και τον Αύγουστο
του 2006 την εμφάνιση των φυσιγγίων GORILLA SHOOTS στην ελληνική αγορά.
2) ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ;
2) Όπως ξέρεις, Δημήτρη, οι επιχειρήσεις μου αυτή τη στιγμή περιλαμβάνουν ένα
μεγάλο κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών κυνηγίου στα Ιωαννινα και την εταιρεία
OUTDOOR LIFE, μια εταιρεία χονδρικής πώλησης η οποία αντιπροσωπεύει μεγάλες
εταιρείες όπως PAC DOG (ηλεκτρονικά κολάρα και μπίπερ), SEELAND (είδη
ρουχισμού), NORSVEDA (ρούχα και αξεσουαρ), SPALIVIERO (μπρελόκ,
καρφίτσες, μινιατούρες) και πολλές ακόμη με είδη όπως σφυρίχτρες, οπλοθήκες,
φυσιγγιοθήκες, γυαλιά, ωτασπίδες, σακίδια. Oπότε, καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν
δύσκολο για μένα να εμπνευστώ και της ιδέας των φυσιγγίων, συμπεριλαμβανομένου
και της μεγάλης μου αγάπης για το κυνήγι.
3) ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ?
3) Αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε 10 τύπους φυσιγγίων:
Κατασκευάζουμε το ΕCO στα 31 γραμμάρια, το 32 ΚΟΚΚΙΝΟ στα 32 γραμμάρια,
το 32 ΜΠΛΕ στα 32 γραμμάρια, το 34 gr στα 34 γραμμάρια, το CON BORRA με
τάπα στα 34 gr, το 36gr στα 36 γραμμάρια, το SEMI στα 38 γραμμάρια, το DISP
διασποράς στα 34 γραμμάρια και δύο σκοπευτικά το TRAP και το SKEET.
Πρόκειται για φυσίγγια υψηλής ποιότητας και οι πωλήσεις τους πραγματοποιούνται
μέσου ενός εξειδικευμένου δικτύου διανομής σε σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα.
4) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ
ΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ GORILLA shoots ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ?
4) Ο κάθε τύπος φυσιγγίου GORILLA προτείνεται για συγκεκριμένα θηράματα και
αυτό γιατί το κάθε ένα έχει διαφορετικά υλικά ανάλογα με την ιδιαιτερότητα
(υγρασία-υψόμετρο-θερμοκρασία κτλ.) του θηράματος. Γι’ αυτό οι κυνηγοί θα πρέπει
να αγοράζουνε τον σωστό τύπο για κάθε θήραμα. Εδώ, αγαπητέ Δημήτρη, θα πρέπει
να σου πω πως το ότι το είμαι κυνηγός με βοήθησε πάρα πολύ στο να επιλέγω σωστά
υλικά για κάθε τύπο φυσιγγίου GORILLA.
5) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ GORILLA
shoots.
5) Ο κάθε τύπος φυσιγγίου GORILLA έχει φανατικούς οπαδούς ανάλογα με το
θήραμα που κυνηγούν. Για την τσίχλα για παράδειγμα το ECO και το 32 ΚΟΚΚΙΝΟ
έχουν καταπληκτικές πωλήσεις, οπότε είναι και οι πρώτες τους επιλογές, παρ’ όλα
αυτά προτιμούνε και το 32 ΜΠΛΕ παρ’ ότι είναι πιο ακριβό. Για την μπεκάτσα και
την πέρδικα προτιμούνε το DISP, το 32 ΜΠΛΕ, το 34 gr, το CON BORRA αλλά και

το 36gr. Στην πάπια και στη φάσα το 36gr και το SEMI είναι οι πρώτες επιλογές και
επίσης το 34gr, το οποίο είναι καταπληκτικό και γι’ αυτά τα θηράματα. Στο λαγό το
36gr και το SEMI είναι οι ότι καλύτερο. Στο ορτύκι και το τρυγόνι οι καλύτερες
επιλογές είναι το ECO και το 32 ΚΟΚΚΙΝΟ. Βλέπεις, λοιπόν, ότι για κάθε θήραμα οι
πελάτες μας χρησιμοποιούν το ανάλογο GORILLA και αυτό γιατί κάθε τύπος
παράγεται με τα ανάλογα υλικά που το καθιστούν τέλειο γι’ αυτό το κυνήγι.
6)ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΣΙΓΓΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΡΙΣΗ; ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ;
6) O χώρος του φυσιγγίου περνάει κρίση γενικότερα και αυτό έχει να κάνει με τις
μεγάλες ανατιμήσεις των μετάλλων και συγκεκριμένα του μολυβιού σε παγκόσμια
βάση. Όσον αφορά αν μπορεί να ανταγωνιστεί το ελληνικό φυσίγγι το ευρωπαϊκό,
νομίζω ότι το κάνει ήδη. Υπάρχουν ελληνικά φυσίγγια που δεν έχουν να ζηλέψουν
τίποτα από τα ευρωπαϊκά και τις περισσότερες φορές είναι και καλύτερα και ο
κυνηγός το βλέπει αυτό. Επίσης, θα ήθελα εδώ να παροτρύνω τους κυνηγούς να
στηρίζουν τα ελληνικά φυσίγγια και να τους πω ότι πραγματικά είναι πολύ καλύτερα
από πολλά εισαγόμενα, αλλά κυρίως είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
7) ΤΙ ΕΙΔΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΑΣ ΓΟΗΤΕΥΕΙ;
7) Όσον αφορά τις κυνηγετικές μου επιλογές θα πρέπει να σας πω ότι είχα την
πολυτέλεια να μεγαλώσω στα Γιάννενα, όπου, όπως γνωρίζετε, είναι ένας απέραντος
κυνηγότοπος. Από πολύ μικρός έχω κυνηγήσει σχεδόν όλα τα θηράματα μαζί με τον
πατέρα μου ο οποίος είναι μανιώδης λαγοκυνηγός. Αυτό όμως που με έχει κερδίσει
και είναι η μεγάλη μου αδυναμία είναι η πέρδικα και η πάπια. Μπορώ να πω ότι δε
χάνω κανένα κυνήγι πέρδικας, περπατώντας πολλές ώρες στο βουνό και με τη λήξη
της περιόδου της πέρδικας ο ΓΚΙΑΟΥΡ ΟΝΤΑΣ με περιμένει.
8) ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΘΕΣΕΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ;
8) Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα και βέβαια χωρίς ποιοτικά υλικά δεν έχεις
ποιοτική παραγωγή.
Όλα μας τα φυσίγγια, από το οικονομικότερο έως το ακριβότερο, έχουνε ότι
καλύτερο υλικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά, από τον κάλυκα, το
καψύλλιο, τις τάπες, τις πυρίτιδες και τα σκάγια. Έχουμε σχεδιάσει μια καταπληκτική
συσκευασία η οποία αναγράφει για ποιο θήραμα και ποια εποχή προτείνουμε τον
κάθε τύπο. Υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος στην παραγωγή και δεν υπάρχει
περίπτωση να φύγει ούτε ένα φυσίγγιο που δε θα είναι ασφαλές. Επίσης, όλες οι
συνταγές γόμωσης που χρησιμοποιούνται δοκιμάζονται πάντα εκτός των βλητικών
σταθμών και σε πραγματικές συνθήκες κυνηγίου. Νομίζω ότι όλα αυτά
χαρακτηρίζουν την Ποιότητα και την Ασφάλεια των GORILLA SHOOTS.
9) ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;
9) Σε πρώτη φάση ο στόχος μας για το μέλλον είναι να βρίσκονται τα φυσίγγια
GORILLA shoots σε κάθε γωνιά της Ελλάδας σε κάθε κατάστημα ώστε να
μπορέσουν όλοι οι κυνηγοί να τα δοκιμάσουν. Όταν πραγματοποιηθεί ο πρώτος
στόχος που θέσαμε, θα προχωρήσουμε στο δεύτερο…
10) Η ΕΥΧΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ?

10) Τα δυο τελευταία χρονιά ο κυνηγετικός κόσμος βίωσε τις δύο χειρότερες
κυνηγετικές περιόδους των τελευταίων ετών. Η πρώτη με την νόσο των πτηνών, η
δεύτερη με το χειμώνα που δεν ηρθε ποτέ.
Η ευχή μου λοιπόν είναι να μην ξαναζήσουμε τέτοιες χρονιές.
Επίσης κάπου εδώ θα ήθελα να δώσω τα εύσημα σε εσένα προσωπικά, Δημήτρη,
αλλά και στους συνεργάτες σου στο περιοδικό γιατί τέτοια ποιότητας έντυπα, και
ειδικά επαρχιακά, αναβαθμίζουν το χώρο μας.

