
Κοινωνική και πολιτική αγωγή. 
 



Ορισµός: 

 •Η Κακοµεταχείριση των ζώων, η οποία 
ονοµάζεται επίσης κακοποίηση ζώων ή 
παραµέληση των ζώων, είναι η πρόκληση 
πόνου ή βλάβης στα µη-ανθρώπινα ζώα, 
για σκοπούς άλλους από την αυτοάµυνα. 
 
Πιό συγκεκριµένα, στα πλαίσια της 
κακοποίησης είναι και η θανάτωση ζώων 
για τροφή ή για τη γούνα τους, µε επίπονες 
διαδικασίες ή ακόµα και πρόκληση ζηµιάς 
για προσωπική διασκέδαση ή  εκπλήρωση 
σαδιστικών ερεθισµάτων. Υπάρχουν 
βέβαια ιδεολογικές διφορές για τα όρια 
της κακοποίησης ενός ζώου από περιοχή 
σε περιοχή. 





 
   Στο τέλος, τα περιµένει ένας οδυνηρός θάνατος (πολλές 
φορές τα γδέρνουν µισο-ζωντανά, µε πλήρεις τις αισθήσεις 
τους) µε µεθόδους που περιλαµβάνουν ηλεκτροπληξία στον 
πρωκτό, εισπνοή τοξικού αερίου, κ.α. για να µη καταστραφεί 
η γούνα. 
  Για την παραγωγή µιας και µόνο γούνας, θανατώνονται 
δεκάδες ζώα.  Ζώα τα οποία θυσιάζονται στο βωµό της 
ανθρώπινης φιλαρέσκειας και µόνο, αφού το σώµα τους δε 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τροφή. Άλλωστε, η σύγχρονη 
βιοµηχανία έχει δηµιουργήσει οικολογικές γούνες που δεν 
υστερούν ούτε σε εµφάνιση ούτε σε ζεστασιά από τις φυσικές. 
Αυτό τουλάχιστον θα έπρεπε να αναλογισθούν όσοι µε την 
επιλογή αγοράς φυσικής γούνας συµβάλλουν στη δολοφονία 
χιλιάδων ζώων και ότι αυτό που φορούν δεν είναι παλτό ή 
ζακέτα, αλλά πτώµατα ζώων. Κρίνοντας µε ηθικά κριτήρια 
είναι αδικαιολόγητη η δολοφονία ζώων για την παραγωγή µη 
αναγκαίων προϊόντων, όπως είναι η γούνα. 

ΓΟΥΝΕΣ 



 Σήµερα η παραγωγή φουαγκρά είναι 
συγκεντρωµένη στη Γαλλία , η οποία 
παράγει και καταναλώνει το 90% 
αυτού στον κόσµο .Περίπου 24 
εκατοµµύρια πάπιες και µισό 
εκατοµµύριο χήνες  θανατώνονται 
ετησίως για τη βιοµηχανία φουάγκρα 
της Γαλλίας. Σχεδόν όλα τα πτηνά 
που εκτρέφονται δέχονται πολύ 
λιπαρή τροφή , πολλές φορές την 
ηµέρα ,  τις εβδοµάδες πριν από το 
θάνατό τους . Περίπου  µισό 
εκατοµµύριο πουλιά θανατώνονται 
κάθε χρόνο για φουαγκρά στις 
Ηνωµένες Πολιτείες . 



Η απαγόρευση των τσίρκο µε ζώα στην 
Ελλάδα αποτελεί µεγάλη επιτυχία για το 
κίνηµα κατά της κακοποίησης των ζώων. 
Παράλληλα, και στον υπόλοιπο κόσµο 
γίνονται βήµατα προς την ίδια κατεύθυνση. Η 
Αυστρία έχει απαγορεύσει τα θεάµατα µε 
άγρια ζώα, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως η Πορτογαλία, η Δανία και η Κροατία, 
έχουν θεσπίσει µέτρα για τη σταδιακή 
απαγόρευση των άγριων ζώων στα τσίρκο. 
Παράλληλα, η Βολιβία ήταν η πρώτη χώρα 
που απαγόρευσε κάθε είδους ζώα στα τσίρκο, 
ενώ τον Φεβρουάριο του 2011 η οργάνωση 
ADI, σε συνεργασία µε τις βολιβιανές αρχές, 
ολοκλήρωσε µία επιχείρηση διάσωσης ζώων 
και κλεισίµατος των τσίρκο που 
λειτουργούσαν παραβλέποντας τον νόµο.  
 

ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ 



Εκτιµάται ότι 13 εκατοµµύρια ζώα 
βασανίζονται και σκοτώνονται κάθε 
χρόνο στα Ευρωπαϊκά εργαστήρια 
και πάνω από 25 εκατοµµύρια 
σπονδυλωτά ζώα χρησιµοποιούνται 
σε πειράµατα στις Ηνωµένες 
Πολιτείες, συµπεριλαµβανοµένων 
των πιθήκων, χιµπατζήδων, ενώ 
χρησιµοποιούνται σκύλοι, γάτες, 
κουνέλια, ποντίκια, πουλιά, ζώα 
αγροκτήµατος και άλλα. Μετά την 
ολοκλήρωση των πειραµάτων, 
ουσιαστικά όλα τα ζώα, που έχουν 
επιζήσει της έρευνας, σκοτώνονται. 



ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 



Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι µη κυβερνητική, µη 
κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που 
ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της 
άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, 
µε δράσεις έρευνας πεδίου, επιστηµονικής 
µελέτης, ευαισθητοποίησης κοινού, 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
εθελοντισµού για την προστασία της άγριας 
ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και 
της αειφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Η λειτουργία του Περιβαλλοντικού Κέντρου 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο νοµό Φλώρινας έδωσε λύση 
στο πρόβληµα των αιχµάλωτων αρκούδων και 
λύκων καθώς και στην ενηµέρωση του κοινού 
για τα µεγάλα θηλαστικά. 
 
Η αναπαραγωγή του ελληνικού ποιµενικού 
σκύλου και η δωρεάν διάθεση του σε 
κτηνοτρόφους ορεινών περιοχών αποσκοπεί 
στην αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου και 
άγριας ζωής. 



Το µήνυµα είναι σαφές: καµιά ανοχή 
στο αιµατοβαµµένο εµπόριο της 
γούνας, τις κυνοµαχίες ή την 
οποιαδήποτε ήλλη µορφή 
κακοποίησης των ζώων. Δεν κάνουµε 
ποτέ δώρο ένα κατοικίδιο αν δεν 
είµαστε σίγουροι ότι θα βρεθεί σε 
σίγουρα χέρια και δεν θα καταλήξει 
στο δρόµο. Φροντίζουµε να 
επικοινωνήσουµε µε κάποια 
φιλοζωική οργάνωση άµα γνωρίζουµε 
για κάποιο περιστατικό κακοποίησης 
ζώου. Μπορούµε επίσης να 
προσφέρουµε κάτι, υιοθετώντας ένα 
αδέσποτο σκυλο ή γάτα, ή ακόµα 
βάζοντας µπροστά από το σπίτι µας 
ένα µπολάκι µε νερό και λίγο φαγητό. 




