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Με χαρά έλαβα την επιστολή σας, όπου για πρώτη φορά ζητούνται και οι απόψεις των 
γουνοποιών, όπως κι εµού προσωπικά για ένα ζήτηµα το οποίο είναι εξόχως σοβαρό. Η 
χαρά βέβαια δεν συνίσταται στο θέµα, αλλά στην αντιµετώπισή του από εσάς ως 
δηµοσιογράφου, όπου όπως θα ανέµενε κανείς πριν να προβεί στην εξαγωγή 
συµπερασµάτων και κρίσεων, οποιοσδήποτε δηµοσιογράφος θα έπρεπε να προσεγγίζει 
ολόπλευρα και αντικειµενικά το κατά περίπτωση θέµα. Αυτή, δυστυχώς και πάλι, δεν είναι 
η συνήθης πρακτική.  

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριµένο ζήτηµα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα, 
αντιλαµβάνεται κανείς τη σηµαντικότητα, τη σοβαρότητα και τη διαχρονικότητά του. 
Είναι γνωστό πως σε πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα, το εθνικό δίκαιο ακολουθεί µε 
χρονική καθυστέρηση το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ειδικά δε σε θέµατα 
ελέγχου και συµµόρφωσης υπάρχει σηµαντική υστέρηση. Είναι επίσης γεγονός πως έχουν 
γίνει διαχρονικά παραβάσεις που αφορούν στη δηµόσια υγεία και συνεχίζουν να γίνονται, 
όπως για παράδειγµα θα αναφερθώ στον αντικαπνιστικό νόµο, παραβάσεις οι οποίες 
αντιµετωπίζονται µε ελέγχους και επιβολή προστίµων. Ειδικά δε σε ό,τι αφορά θέµατα 
περιβάλλοντος, η πολιτεία αντί να ενηµερώνει και να προφυλάσσει τις επιχειρήσεις, έρχεται 
εκ των υστέρων να διαπιστώσει παραβάσεις αντί να προλάβει τη βλάβη στο περιβάλλον.  

Τεράστιο είναι το θέµα της διαχείρισης των λυµάτων, όπου όπως γνωρίζεται τις 
µεγαλύτερες παραβάσεις τις κάνει το ίδιο το κράτος, µε το οξύµωρο οι κρατικές υπηρεσίες 
αρµόδιες για θέµατα περιβάλλοντος να «τιµωρούν» τις κρατικές υπηρεσίες µε αντικείµενο 
τη διαχείριση λυµάτων. Στην περιοχή µας το περιβάλλον υποβαθµίζεται εδώ και δεκαετίες 
από τις παραγωγικές µονάδες της ΔΕΗ, υπέρογκα πρόστιµα καταλογίζονται στο κράτος, οι 
κάτοικοι αναπνέουν χρόνια τώρα τους ρύπους που εκπέµπουν οι λιγνιτικές εγκαταστάσεις, 
κι όµως η µετάβαση σε πιο καθαρές µορφές ενέργειας µόλις σήµερα αντιµετωπίζονται 
σοβαρά από την πολιτεία. 

Στη δική µας περίπτωση, δηλαδή στην Καστοριά, έγινε αντιληπτό από τις αρµόδιες αρχές 
ότι υπάρχει ένας ρύπος ο οποίος έχει παρεισφρήσει στον υδροφόρο ορίζοντα, το πώς και 
πότε είναι αντικείµενο έρευνας στην παρούσα φάση. Ο συγκεκριµένος ρύπος είναι ουσία η 
οποία χρησιµοποιείται σε συγκεκριµένα στάδια κατεργασίας των γουνοδερµάτων και κατ’ 
επέκταση η ευθύνη παραγωγής των ρύπων βαραίνει τον κλάδο της γουνοποιίας. Ουδείς 
θα φέρει αντίρρηση στην ύπαρξη ευθυνών. Δυστυχώς όµως η λειτουργία των 
επιχειρήσεων στα πρότυπα κατεργασίας, τα οποία είναι διεθνή, είναι δεκαετής. Η αντίληψη 
των επιπτώσεων και πάλι δυστυχώς έγινε εµφανής έπειτα από συγκεκριµένα κρούσµατα, 
και έκτοτε, έχοντας γνώση του προβλήµατος που είχε δηµιουργηθεί, κάθε ένας από εµάς 
έχει λάβει µέτρα ώστε να υπάρξει πλήρης συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που επιτάσσει ο νόµος. 

Η δηµιουργία της ψευδούς εντύπωσης ότι οι γουναράδες είναι ανάλγητοι επιχειρηµατίες οι 
οποίοι στο βωµό του κέρδους θυσιάζουν τη δηµόσια υγεία µας βρίσκει πραγµατικά 
απέναντι. Θεωρούµε ότι η κάλυψη του θέµατος θα µπορούσε να γίνει από εσάς, όχι µέσα 
από συγκεκριµένες ερωτωπαντήσεις όπως µας θέσατε, αλλά µε ένα ολοκληρωµένο 
ρεπορτάζ. Θέλοντας λοιπόν να λάµψει η αλήθεια σας προσκαλούµε στην Καστοριά, 
αναλαµβάνοντας το κόστος µετάβασης και φιλοξενίας, και ζητώντας από εσάς να καλύψετε 
δηµοσιογραφικά, µε τρόπο αντικειµενικό την αλήθεια. 


