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ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ Η 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ  
    

Με την παρούσα επιστολή θέλουµε να εκφράσουµε την εντονότατη αντίθεσή µας για την πολιτική που 
ακολουθεί η κυβέρνηση µε τη συνεχιζόµενη προνοµιακή αντιµετώπιση του κλάδου της γούνας αλλά 
και την πολιτική υψηλών επιδοτήσεων προς την πολιορκούµενη αυτή βιοµηχανία σε βάρος του 
φορολογούµενου πολίτη, µη λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι oι αντιδράσεις κατά του εµπορίου 
γούνας πληθαίνουν συνεχώς σε ολόκληρο τον πλανήτη και ότι η πλειονότητα των πολιτών παγκοσµίως 
στέλνει ένα σαφές µήνυµα: ότι η εκτροφή και η θανάτωση ζώων για τη γούνα τους είναι µια 
δραστηριότητα µη βιώσιµη και καταδικαστέα! 
 
Εκφράζουµε επίσης την αντίθεσή µας, για την πολιτική που ακολουθεί και ο βουλευτής της Νέας 
∆ηµοκρατίας στη Κοζάνη κος Γιώργος Κασαπίδης, ο οποίος προωθεί µε ζήλο τα συµφέροντα του 
κλάδου. Πληροφορηθήκαµε µάλιστα ότι ο κος Κασαπίδης προωθεί στο σχέδιο νόµου για την 
κτηνοτροφία την ένταξη της εκτροφής των γουνοφόρων ζώων στον κλάδο της κτηνοτροφίας ως 
δραστηριότητα του πρωτογενούς τοµέα, την αύξηση των συντελεστών δόµησης στα εκτροφεία καθώς 
και την αύξηση του ισοδύναµου ζώου από τα 50 θηλυκά στα 150. 
 
Θα θέλαµε να τονίσουµε ότι οποιαδήποτε πρόταση υπέρ του εµπορίου γούνας έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση µε την ολοένα και µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και προβληµατισµό των πολιτών σχετικά µε 
την ευζωία των ζώων, και εγείρει σηµαντικότατα ηθικά ζητήµατα, καθώς τα προβλήµατα που 
σχετίζονται µε την καλή διαβίωση των γουνοφόρων ζώων είναι άλυτα και η ευηµερία τους έχει 
αποδειχθεί εντελώς ανεπαρκής.  
 
Όσοι στηρίζουν την ανάπτυξη της γουνοποιίας για να εξυπηρετήσουν τοπικιστικά ή µικροκοµµατικά 
συµφέροντα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν προσφέρουν τίποτε ουσιαστικό στη µακροπρόθεσµη 
ανάπτυξη της περιοχής αφού το εµπόριο γούνας είναι µία δραστηριότητα που δεν έχει µέλλον! 
 
Η εκτροφή και η θανάτωση ζώων για τη γούνα τους είναι µία εξαιρετικά βάναυση πρακτική που 
πρέπει άµεσα να καταργηθεί και όχι να αναπτύσσεται! Οι συνθήκες που τα ζώα αυτά αναγκάζονται να 
υποµένουν είναι βασανιστικές και µεσαιωνικές, το ίδιο και οι µέθοδοι θανάτωσής τους. Φυλακισµένα 
σε κλουβιά τόσο µικρά, συχνά τρελαίνονται από τον εγκλεισµό, οδηγούνται στον κανιβαλισµό ή 
ακόµη τρώνε τα ίδια τους τα άκρα σε µια προσπάθεια να ξεφύγουν από τις βασανιστικές συνθήκες τις 
οποίες εξαναγκάζονται να υποµένουν. Πολλά ζώα υποφέρουν από µολύνσεις στα µάτια, τραύµατα στα 
άκρα, ανοιχτές πληγές, κοµµένες ουρές, παραµορφωµένα άκρα και αυτιά, ασθένειες του στόµατος, 
πρησµένα ούλα και πολλά άλλα.  
 
Το ∆εκέµβριο του 2001, η Ευρωπαϊκή Επιστηµονική Επιτροπή για την Υγεία και την Ευζωία των 
Ζώων, δηµοσίευσε έκθεση για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων που εκτρέφονται για τη γούνα τους 
και στην οποία επισηµαίνονται σηµαντικότατα προβλήµατα σχετικά µε την ευζωία τους.   
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out67_en.pdf 
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Η έκθεση αυτή έδειξε ότι οι κλωβοί και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την εκτροφή 
γουνοφόρων ζώων έχει ως αποτέλεσµα την πολύ υψηλή θνησιµότητα, σηµαντικά προβλήµατα 
νοσηρότητας, αδυναµία οστών λόγω έλλειψης άσκησης των ζώων, έντονες στερεοτυπικές 
συµπεριφορές (επαναλαµβανόµενες κινήσεις) για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, δαγκώµατα της γούνας 
ή ακόµη χειρότερα αυτοακρωτηριασµό της ουράς ή των άκρων. Είναι ξεκάθαρο ότι τα εκτροφεία 
γουνοφόρων δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να προσφέρουν ένα επαρκές  πολυσύνθετο 
περιβάλλον και η φυσιολογική συµπεριφορά των ζώων είναι αδύνατον να εκδηλωθεί µέσα σε αυτά.  
 
Οι εικόνες από εκτροφεία που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας και που συστηµατικά 
αποκρύπτονται, είναι σοκαριστικές! Παραθέτουµε µερικά µόνο από αυτά: 
 
∆ΑΝΙΑ - http://www.youtube.com/watch?v=PdOziJ4aC4M&feature=player_embedded 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ - http://www.sveketmotminkarna.se/horror-revealed-swedish-fur-farms 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ - http://sveketmotminkarna.se/kampanjen/nyheter/nya-chockbilder-staller-jordbruksministern-till-
svars 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ - http://www.peta.org/features/a-shocking-look-inside-swedish-fur-farms.aspx 
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ - http://www.youtube.com/watch?v=YGixked9EtE&feature=related 
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ -  http://www.youtube.com/watch?v=Cz8XLh5crDA&feature=player_embedded 
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ - http://vimeo.com/9476403 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ - http://www.dagbladet.no/2010/10/31/nyheter/dyremishandling/innenriks/14085693/ 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ - http://www.forbypels.no/english 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ - http://laverabestia.org/play.php?vid=4176 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ - http://www.youtube.com/watch?v=vXYEPuVoXZQ&feature=related 
ΙΣΠΑΝΙΑ - http://vimeo.com/15961993 
ΕΛΛΑ∆Α-http://www.youtube.com/watch?v=L2FLWOxueao&feature=related 
ΕΛΛΑ∆Α - http://www.youtube.com/watch?v=6O6aTpHhRvA&sdig=1 
ΤΣΕΧΙΑ - http://michalkolesar.net/?p=2208 
ΓΑΛΛΙΑ - http://www.jeneportepasdefourrure.com/newsite/fourrure-elevage.php 
 
Η ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στα ζώα και οι εκστρατείες σε όλο τον κόσµο ενάντια στη 
γούνα είναι µία πραγµατικότητα που δεν µπορούµε να αγνοήσουµε! Οι αντιδράσεις των πολιτών 
οδήγησαν στην απαγόρευση της εµπορίας γούνας σκύλου και γάτας στην ΕΕ το 2007 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:343:0001:0001:EL:PDF, αλλά και στην 
κατάργηση του εµπορίου γούνας από φώκια το 2009  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0036:0039:EL:PDF. Στην 
απαγόρευση του εµπορίου γούνας από φώκια προχώρησε πολύ πρόσφατα και η Ρωσία 
http://www.ifaw.org/us/news/major-victory-russia-bans-trade-harp-seal-skins . Επίσης, λαµβάνοντας 
υπόψη τα σηµαντικότατα προβλήµατα ευζωίας των ζώων και σεβόµενες τη βούληση των πολιτών 
τους, σε απαγορεύσεις εκτροφής γουνοφόρων ζώων και περιορισµούς έχουν προχωρήσει πολλές 
χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η Αυστρία,  η Κροατία, η ∆ανία κα. Στη Σουηδία και την Ελβετία 
έχουν θεσπιστεί αυστηροί κανονισµοί που οδήγησαν στη σταδιακή µείωση του αριθµού των 
εκτροφείων. Στη  Σουηδία πριν από 20 χρόνια υπήρχαν περίπου 500 φάρµες ενώ σήµερα λειτουργούν 
µόνο 75 φάρµες µινκ, και η ολική απαγόρευση είναι στην πολιτική ατζέντα.  
Τον Μάρτιο του 2010, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόµµα υιοθέτησε τη σταδιακή απαγόρευση της 
εκτροφής ζώων για τη γούνας τους στο Συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόµµατος στη 
Βαρκελώνη. Η απόφαση αυτή πάρθηκε λόγω των σοβαρότατων προβληµάτων που σχετίζονται µε την 
ευζωία των ζώων.  
http://europeangreens.eu/fileadmin/logos/pdf/policy_documents/resolutions/Barcelona/14._Phasing_ou
t_fur_farming_in_Europe.pdf 
 
Στην Νορβηγία, το Εργατικό Κόµµα υποστηρίζει και αυτό την σταδιακή κατάργηση της εκτροφής 
γουνοφόρων ζώων στη χώρα καθώς το δηµόσιο αίσθηµα σχετικά µε την καλή µεταχείριση των ζώων 
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έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και πιστεύει ότι η κοινωνία πρέπει να δείξει ταυτόχρονα 
µεγάλη ευθύνη και για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας αλλά και για την προστασία των ζώων. 
http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Partiet/Landsmoete-2011/Styrt-avvikling-av-
pelsdyrnaeringen 
 
Στη Νορβηγία επίσης µόλις ένα χρόνο πριν, απαγορεύτηκαν οι γούνες σε επιδείξεις µόδας, 
http://www.huffingtonpost.com/2010/12/29/oslo-fashion-week-bans-fu_n_802300.html ενώ η πώληση 
γούνας απαγορεύτηκε τον περασµένο Νοέµβριο και στο δυτικό Χόλυγουντ, καθώς το δηµοτικό 
συµβούλιο αποφάσισε την απαγόρευση προϊόντων γούνας εντός των ορίων της πόλης, 
http://www.care2.com/causes/victory-west-hollywood-bans-fur.html. Επίσης, η είσοδος σε όσους 
φορούν γούνα απαγορεύτηκε ακόµη και σε νυχτερινά κέντρα στο Μανχάταν 
http://www.care2.com/greenliving/fur-coats-banned-at-several-nyc-bars.html . 
 
Και οι αντιδράσεις δε σταµατούν εδώ. Ολοένα και περισσότεροι σχεδιαστές, καταστήµατα και 
εταιρείες απορρίπτουν τη γούνα µε την υιοθέτηση µίας συγκεκριµένης πολιτικής ενάντια στο 
βασανισµό των ζώων στα εκτροφεία, καταναλωτές δηλώνουν την αντίθεσή τους µε την αγοραστική 
τους δύναµη, αλλά και πολλές διασηµότητες αρνούνται να  φορέσουν γούνινα ρούχα και αξεσουάρ, 
ενώ µε δηλώσεις τους ασκούν σκληρή κριτική σε αυτό το αιµατηρό εµπόριο 
http://www.huffingtonpost.com/2012/02/01/penelope-cruz-peta-ad_n_1247367.html . Όλα αυτά µας 
στέλνουν ένα ηχηρό µήνυµα: ότι η κακοποίηση και η θανάτωση των ζώων για τη γούνα τους, οι 
απάνθρωπες και βασανιστικές συνθήκες διαβίωσης των γουνοφόρων ζώων αλλά και οι 
τροµακτικές µέθοδοι θανάτωσής τους, δεν είναι πλέον αποδεκτές και ο κλάδος αυτός δεν έχει 
µέλλον! 
 
Σηµαντικά είναι επίσης και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που προκύπτουν κατά την παραγωγή 
γούνας. Μπορεί ο εν λόγω κλάδος να χρησιµοποιεί παραπλανητικά λέξεις εντυπωσιασµού για τη 
γούνα όπως "φυσικό" ή "οικολογικό" προϊόν, και να ισχυρίζεται ότι η παραγωγή γούνας είναι µία 
οικολογική διαδικασία και η γούνα µία φυσική πρώτη ύλη, αλλά αυτό ισχύει µέχρι τη στιγµή που η 
γούνα βρίσκεται στο ζώο στο οποίο ανήκει. Από τη στιγµή που το ζώο γδέρνεται, η γούνα του πρέπει 
να υποστεί µία ∆ΙΟΛΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ µε τοξικές, καρκινογόνες χηµικές ουσίες, 
συµπεριλαµβανοµένης της φορµαλδεΰδης και του χρωµίου για να αποτραπεί η αποσύνθεση. Οι ουσίες 
αυτές θέτουν σε κίνδυνο όχι µόνο το περιβάλλον αλλά και τους εργαζόµενους.  
http://www.cedelft.eu/news/146/Fur:_harmful_to_the_environment/?PHPSESSID=348cd88a884c4dde
669fb01f0d865b6c 
http://www.humanesociety.org/issues/fur_production/facts/toxic_fur.html 
http://www.fourpaws.org.uk/website/output.php?id=1083&idcontent=2361&language=1 
 
Η εντατική εκτροφή των ζώων όπως συµβαίνει και στα εκτροφεία γούνας, είναι µία από τις κυριότερες 
αιτίες καταστροφής του περιβάλλοντος ενώ δηµιουργούνται θέµατα ποιότητας της ζωής των κατοίκων 
γειτονικών περιοχών. Τα εκτροφεία παράγουν τεράστιες ποσότητες αποβλήτων τα οποία 
συγκεντρώνονται σε µία µικρή περιοχή την οποία και µολύνουν, καταστρέφουν τα υπόγεια ύδατα και 
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων αλλά και των εργαζοµένων. Υπενθυµίζουµε τις πρόσφατες 
αντιδράσεις και διαµαρτυρίες των κατοίκων των περιοχών Καλοχωρίου και Ποριάς, λόγω των 
οχλήσεων και των κρίσιµων περιβαλλοντικών προβληµάτων από τη λειτουργία εκτροφείων 
γουνοφόρων ζώων στην περιοχή. 
http://www.sentra.com.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1854:polemos-
ektrofeown-goynoforwn-zwwn&catid=73:topicality&Itemid=139 
 
Όµως τίποτα δεν πρέπει να επισκιάζει την σηµαντικότερη πτυχή της βιοµηχανίας γούνας, τα 
τεκµηριωµένα προβλήµατα καλής διαβίωσης των ζώων και την ασύδοτη βαρβαρότητα, που 
σχετίζονται µε την στυγνή  δολοφονία εκατοµµυρίων ζώων κάθε χρόνο για ένα προϊόν όπως είναι η 
γούνα. 
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Ζητάµε από την πολιτεία, σεβόµενη τη βούληση των πολιτών και αναγνωρίζοντας τα 
αδιαµφισβήτητα προβλήµατα που προκύπτουν για την ευηµερία των εκτρεφόµενων ζώων, να 
βάλει άµεσα φρένο στην ίδρυση νέων και στην επέκταση υφιστάµενων µονάδων εκτροφής 
γουνοφόρων, καθώς και στην επιδότηση κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται µε το γουνεµπόριο, 
αλλά και να θέσει ως άµεσο στόχο τον τερµατισµό της εκτροφής ζώων για τη γούνα τους.  
 
Η πολιτεία οφείλει να σταµατήσει να σπαταλά τα χρήµατα φορολογούµενων πολιτών για µία 
δραστηριότητα που καταδικάζεται από το σύνολο της κοινής γνώµης και δείχνει ότι παγκοσµίως δεν 
έχει προοπτική και να εκτιµήσει µια πορεία για ένα πιο βιώσιµο µέλλον, στηρίζοντας δραστηριότητες 
ηθικά αποδεκτές αλλά και να βοηθήσει όσους ενδιαφέρονται να µεταβούν σε µακροπρόθεσµες 
βιώσιµες και κοινωνικά αποδεκτές ευκαιρίες. 
 
Η περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού και έχει ισχυρές αναπτυξιακές δυνατότητες στη βιολογική γεωργία 
καθώς και στην αύξηση παραγωγής κρόκου. Η απαράµιλλη φυσική οµορφιά µεγάλης οικολογικής 
σηµασίας και µοναδικής βιοποικιλότητας που διακρίνει την περιοχή, η µοναδική πολιτιστική και 
πολιτισµική κληρονοµιά και η αξιοποίηση πλούσιων ιστορικών µνηµείων και παραδοσιακών οικισµών 
που δεν έχουν προβληθεί έως σήµερα, είναι ανάµεσα στις σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης που 
πρέπει να αξιοποιηθούν.  
 
Πρέπει να κατανοήσουµε ότι επιβάλλεται η διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου στην περιοχή 
και να καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για µία ολοκληρωµένη ανάπτυξη και προβολή των 
πλεονεκτηµάτων της περιοχής στους τοµείς αυτούς.  
 
Όσοι προσπαθούν να προωθήσουν µία δραστηριότητα που καταδικάζεται παγκοσµίως για να 
εξυπηρετήσουν τοπικιστικά ή µικροκοµµατικά συµφέροντα, δεν προσφέρουν τίποτε ουσιαστικό στη 
βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής. Τέτοιες τακτικές αποτελούν χάσιµο χρόνου για όσους ενδιαφέρονται 
να µεταβούν σε µακροπρόθεσµες βιώσιµες δραστηριότητες, ενώ αποδεικνύουν την έλλειψη κάθε 
πολιτικής τόλµης και δείχνουν την ανικανότητά τους να αντιληφθούν τις εξελίξεις που θέλουν την 
κατάργηση της γουνοποιίας.  
 
Τα θέµατα που προκύπτουν κατά την παραγωγή γούνας είναι πολύ σηµαντικά για να τα αγνοήσουµε. 
Είναι ευθύνη της πολιτείας η προετοιµασία των επαγγελµατιών του κλάδου της γούνας ώστε να 
περάσουν σταδιακά και οριστικά σε µία εναλλακτική λύση, και να αναπτυχθούν βιοµηχανίες γύρω από 
δραστηριότητες που δεν εµπεριέχουν το βασανισµό ζώων και έχουν στην αγορά ένα µέλλον και όχι 
δυσοίωνες οικονοµικές προοπτικές. 
 
Σας παρακαλούµε θερµά να δώσετε στο θέµα αυτό την πλήρη προσοχή σας και περιµένουµε την 
τοποθέτησή σας στο furabolition@gmail.com.  
 
 
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ 
 
 


