
Εγκατάλειψη
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ;
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΕ ΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΟ ΣΑΣ.

Αν δείτε κάποιον να εγκαταλείπει ένα ζώο, τηλεφωνήστε 
κι ενηµερώστε το τοπικό φιλοζωϊκό σωµατείο και την 
αστυνοµία.

Αν δείτε κάποιον να εγκαταλείπει ένα ζώο πετώντας το 
από ένα αυτοκίνητο, πάρτε τον αριθµό κυκλοφορίας του 
αυτοκινήτου κι αναφέρετέ το στην αστυνοµία και το τοπικό 
φιλοζωϊκό σωµατείο.

Γίνετε εθελοντές και βοηθήστε το φιλοζωϊκό σωµατείο της 
περιοχής σας. Ακόµη και η βοήθεια µιας ώρας την εβδοµάδα 
µπορεί να κάνει µεγάλη διαφορά.

Βοηθήστε τα αδέσποτα.

Υιοθετήστε ένα αδέσποτο.

Είναι παράνοµη, σύµφωνα µε το Νόµο 3170/2003 άρθρο 
2 παρ.1, η εγκατάλειψη των κατοικίδιων. Το άρθρο 8 
του Ν. 1197/1981 αύξησε τις ποινές σε πέντε µήνες ή σε 
χρηµατική ποινή από τριακόσια µέχρι χίλια πεντακόσια 
ευρώ ή και τις δύο ποινές.

   Οι γάτες ποτέ δεν 
µαθαίνουν τους κινδύνους 
που διατρέχουν από τα 
αυτοκίνητα. Ορµάνε 
τρέχοντας για να 
διασχίσουν το δρόµο 
χωρίς να κοιτάζουν και 
έτσι, είναι καθηµερινό το 
θέαµα σκοτωµένων γατών 
στους δρόµους.

   Τα καταφύγια 
αδέσποτων ζώων τακτικά 
βρίσκουν εγκαταλειµµένα 

ζώα δεµένα έξω από τις πόρτες τους. Είναι απίθανο 
τα καταφύγια αυτά να έχουν ελεύθερο χώρο να τα 
φιλοξενήσουν.

Τα φιλοζωϊκά σωµατεία αναζητούν απεγνωσµένα 
νέα σπίτια αλλά λίγοι άνθρωποι είναι πρόθυµοι να 
υιοθετήσουν ένα αδέσποτο, ενώ η πλειοψηφία τους 
προτιµάει να αγοράσει ένα ακριβό καθαρόαιµο σκύλο ή 
γάτα. Άνθρωποι τηλεφωνούν καθηµερινά στα σωµατεία 
ζητώντας από αυτά να βρουν σπίτια, όµως, από την άλλη 
πλευρά, κανείς δεν τηλεφωνεί για να υιοθετήσει ένα ζώο.

Τα κουτάβια και τα γατάκια που πετάγονται σαν 
σκουπίδια µέσα σε πλαστικές σακούλες στους 
σκουπιδοτενεκέδες πεθαίνουν από αργό βασανιστικό 
θάνατο, που µπορεί να διαρκέσει 24 ώρες.

Οι εγκαταλειµµένες θηλυκές µε τα κουτάβια τους 
συχνά πάσχουν από Εκλαµψία (έλλειψη ασβεστίου 
εξαιτίας της ανεπάρκειας διαθέσιµων πηγών φαγητού) 
και χωρίς θεραπεία, πεθαίνουν. Τα κουτάβια µόλις 
απογαλακτιστούν, είτε πεθαίνουν από Μόρβα ή Τύφο ή 
σκοτώνονται από αυτοκίνητα.

Τοπικός Σύνδεσµος:
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Ποιος θα µπορούσε να 
εγκαταλείψει αυτά τα 
πλάσµατα;

Κι όµως, κάποιος τα 
εγκατέλειψε!!!!
Έχετε δει ποτέ έναν πρόσφατα 
εγκαταλειµµένο σκύλο;
Ο σκύλος τρέχει πάνω-κάτω στο δρόµο κυνηγώντας 

τα αυτοκίνητα, ψάχνοντας 
απεγνωσµένα για εκείνο το 
αυτοκίνητο µε τον ανεύθυνο 
άνθρωπο που κάποτε ήταν ο 
ιδιοκτήτης του και που τώρα τον 
πρόδωσε. Η αξιοθρήνητη δυστυχία 
και ο πανικός του απεικονίζονται 
µέσω της γλώσσας του σώµατός του: 
τα αυτιά του πεσµένα και η ουρά 
του ανάµεσα στα σκέλια, ο φόβος 
ζωγραφίζεται στα µάτια του καθώς 
απελπισµένα ψάχνει για κάποιον ο 

οποίος ποτέ δεν θα ξαναγυρίσει γι’ αυτόν.

Τελικά, µετά από ώρες, εξαντληµένος και διψασµένος, 
κάθεται µέσα στο δρόµο και περιµένει. Ποτέ πριν δεν 
χρειάστηκε να ψάξει για νερό – θα τα καταφέρει όµως, 
τώρα;

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ 
ΣΑΣ ΑΝ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ;
Οι ανεύθυνοι ιδιοκτήτες κατοικίδιων που εγκαταλείπουν 
τα ζώα τους συχνά πιστεύουν ότι αυτά έχουν µια ευκαιρία. 
Όµως, ποια είναι η πραγµατικότητα;

Ο µέσος όρος ζωής ενός αδέσποτου ζώου είναι 3 χρόνια!!!

Τα ζώα που εγκαταλείπονται σε απόµακρες περιοχές 
πεθαίνουν από την πείνα.

Συχνά, σκυλιά εγκαταλείπονται σε «φιλόζωες γειτονιές», 
ωστόσο, πόσα ζώα µπορεί να συντηρήσει και να 
φιλοξενήσει µια γειτονιά; Παρόλο που όλα τα ζώα του 
δρόµου στειρώνονται, δέχονται τακτική κτηνιατρική 
φροντίδα και φροντίζονται από τα αφοσιωµένα µέλη των 
τοπικών φιλοζωϊκών οµάδων, όταν η γειτονιά κατακλυστεί 
από καινούρια ζώα, τα σκυλιά ιδιαίτερα, µπορούν να 
γίνουν ενόχληση και αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα το 
ξέσπασµα µαζικών δηλητηριάσεων. Επιπλέον, τα ζώα που 
έχουν ήδη κάνει σπίτι τους αυτή την περιοχή, συχνά δεν 
καλοδέχονται τα καινούρια ζώα, προσθέτοντας επιπλέον 
στρες στα εγκαταλειµµένα ζώα. Τα σκυλιά κυνηγάνε και 
γαβγίζουν στα καινούρια σκυλιά, ενώ οι γάτες επιτίθενται 
µε απειλητικές φωνές και διαθέσεις στις καινούριες γάτες, 
κάνοντας τα καινούρια ζώα να αισθάνονται ανεπιθύµητα 
για άλλη µια φορά.

Τα ζώα που εγκαταλείπονται σε τουριστικά θέρετρα 
καταφέρνουν συνήθως να επιβιώσουν τους καλοκαιρινούς 
µήνες, όµως οι περιοχές όπου δεν υπάρχουν φιλοζωϊκές 
οµάδες για να οργανώσουν κάποιο πρόγραµµα σίτισης των 
ζώων για το χειµώνα, σηµαίνουν για τα ζώα αυτά καταδίκη 

σε θάνατο. Τα ξενοδοχεία, τα 
καταστήµατα, οι ταβέρνες 
κλείνουν και οι περιοχές 
ερηµώνουν. Χωρίς καµία πηγή 
τροφής, τα ζώα πεθαίνουν από 
την πείνα.

Η Λεϊσµανίωση (Καλα-αζάρ), η ∆ιροφυλλαρίωση κι 
η Ερλιχίωση συναντώνται συχνότατα στα αδέσποτα 
σκυλιά και η Λευχαιµία και η Λοιµώδης Περιτονίτιδα στις 
αδέσποτες γάτες. Όλες πιθανά θανατηφόρες ασθένειες.

Σε πολλές περιοχές τα αδέσποτα δεν είναι αποδεκτά. 
Τα σκυλιά τραυµατίζονται τόσο πολύ ψυχολογικά 
και σωµατικά από τις κλωτσιές, τις φωνές και τις 
πέτρες που τους πετάνε, που γρήγορα χάνουν πλήρως 
την εµπιστοσύνη τους στους ανθρώπους. Τα µέλη 
φιλοζωϊκών σωµατείων έχουν αναφέρει ότι µετά από 3 
ηµέρες παραµονής τους στο δρόµο, τα σκυλιά είναι τόσο 
φοβισµένα που είναι αδύνατον γι’ αυτούς να τα πιάσουν.
Οι αδέσποτες γάτες συχνά δέχονται επίθεση από σκύλους 
και βρίσκουν φρικιαστικό θάνατο.

Οι δηλητηριάσεις έχουν διαδοθεί σε ολόκληρη τη 
χώρα µε αναφορές µαζικών δηλητηριάσεων από τις 
φιλοζωϊκές οµάδες κάθε εβδοµάδα. Έτσι, πολλά αδέσποτα 
προδίδονται για άλλη µια φορά, από τους ανθρώπους, 
όταν τρώνε κάποια εσκεµµένα δηλητηριασµένη τροφή και 
πεθαίνουν από έναν αργό και βασανιστικό θάνατο.

Παρόλο που τα αδέσποτα σκυλιά µπορούν να µάθουν 
τους κινδύνους της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, τα 
ατυχήµατα από αυτοκίνητα συµβαίνουν πολύ συχνά, 
τις περισσότερες φορές, µε θανατηφόρα αποτελέσµατα. 
Πολλά αδέσποτα σκυλιά, από ανία, αρχίζουν να κυνηγάνε 
και να «παίζουν» µε τα διερχόµενα αυτοκίνητα και τις 
µηχανές. Συνήθως αυτά τα σκυλιά δεν επιβιώνουν για 
µεγάλο διάστηµα.
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