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Παγκόσµια Ηµέρα Αδέσποτων Ζώων

Γ ιατί έχουµε τόσα αδέσποτα ζώα; Είναι θέµα παιδείας ή απουσίας εθνικής στρατηγικής; Πώς πρέπει να 
µιλήσουµε στα παιδιά για τα µικρά ζώα; Γιατί για τις υιοθεσίες αδέσποτων ζώων από την Ελλάδα στο 
εξωτερικό γίνεται τόση φασαρία;

Παγκόσµια Ηµέρα Αδέσποτων Ζώων η 4η Απριλίου και τα παραπάνω ερωτήµατα γίνονται ακόµα πιο βα-
σανιστικά.

Τέσσερις καλλιτέχνες µάς εξοµολογούνται τη σχέση τους µε το πρώην αδεσποτάκι τους για να δώσουν 
ελπίδα σε µια γενιά πολιτών που πρέπει να µάθει ότι υιοθετούµε και δεν αγοράζουµε µικρά ζώα και να συ-
νειδητοποιήσει σκληρές αλήθειες – πως ο σκύλος και η γάτα στο «µεταλλαγµένο» αστικό τοπίο που έχουµε 
δηµιουργήσει δεν έχουν πιθανότητες µακροζωίας, πως και τα ζώα αγαπούν, σκέφτονται, λυπούνται… 

Κυρίως, πως τελικά είναι δική µας ευθύνη η ευζωία τους.
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Α
ν και ο αριθµός των αδέ-
σποτων ζώων δεν έχει επί-
σηµα καταµετρηθεί από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, ως εκ τούτου δεν υ-
πάρχουν επικαιροποιηµένα 
επίσηµα κρατικά στοιχεία, 

υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα διαβιώνουν 1,8 
εκατοµµύρια αδέσποτοι σκύλοι και περίπου 2 
εκατοµµύρια αδέσποτες γάτες.

Με 120 φιλοζωικές οργανώσεις, 40 δηµο-
τικά κυνοκοµεία και 1,3 εκατ. ευρώ που δίνο-
νται κάθε χρόνο στους δήµους για προγράµ-
µατα εµβολιασµού και στειρώσεων αδέσποτων 
ζώων, οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων στο µε-
γαλύτερο ποσοστό τους είναι άθλιες. Και στους 
δρόµους, όµως, όπου ζουν, η ζωή τους δεν είναι 
καθόλου εύκολη.

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κακοποιού-
νται, είτε ενεργητικά είτε παθητικά, περίπου 
870.000 ζώα και βρίσκεται ανάµεσα στις 10 πρώ-
τες χώρες που κακοποιούν περισσότερο τα ζώα. 
Συγκεκριµένα, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Αυστραλία, 
η Ισπανία, η Αίγυπτος, η Βενεζουέλα, η Βουλ-
γαρία, η Ρουµανία, η Ελλάδα και η Ολλανδία 
είναι κατά σειρά οι χώρες που έχουν τα περισ-
σότερα περιστατικά κακοποίησης ζώων.

Εκτιµάται ότι το 70% των ζώων που δέχο-
νται βία από τους ανθρώπους είναι σκύλοι, το 
21% γάτες και το 24% άλλα ζώα, κυρίως κτη-
νοτροφίας.

Όπως αναφέρει η µη κυβερνητική οργάνωση 
για την ηθική µεταχείριση των ζώων PETA, όταν 
ένα άτοµο κακοποιεί τα ζώα, φαίνεται πως δεν 
έχει συνείδηση και τύψεις γι’ αυτό που κάνει. 
Ο άνθρωπος που χτυπάει, δηλητηριάζει, πυρο-
βολεί, µαχαιρώνει, καίει, πετάει από ύψος, βα-
σανίζει, ακρωτηριάζει, πνίγει ένα ζώο το κάνει 
σκόπιµα. Μια άλλη µορφή όµως κακοποίησης 
είναι και η µη τήρηση των όρων ευζωίας. Παθη-
τική κακοποίηση θεωρείται η έλλειψη καταλύ-
µατος ή ακόµα και το κατάλυµα που δεν είναι 
άνετο, υγιεινό και κατάλληλο ώστε το ζώο να 
µπορεί να βρίσκεται στη φυσική όρθια στάση 
του, να κάνει φυσικές κινήσεις ή την απαραίτητη 
άσκηση για την υγεία και την ευζωία του. Επί-
σης, η µόνιµη αλυσόδεση ή η διαβίωση εντός 
ακατάλληλων κατασκευών, όπως σε µεταλλι-
κές κατασκευές, βαρέλια, χαρτόκουτα, παλέ-
τες, τελάρα κ.λπ.

Σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες αποτρόπαιες 
πράξεις προκύπτουν από µια εµφανή ανάγκη για 
εξουσία και έλεγχο, η οποία συνοδεύεται από 
έλλειψη ενσυναίσθησης. Τα ζώα, και ειδικά αυτά 
που δεν µπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό 
τους, γίνονται στόχος, γιατί ο δράστης δεν ανα-
γνωρίζει ή δεν ενδιαφέρεται για τον σωµατικό 
και ψυχολογικό πόνο που θα προκαλέσει. Γι’ 
αυτό και η σκληρότητα απέναντι στα ζώα είναι 
ένδειξη δυνητικής κακοποίησης των ανθρώπων.

Στην Ελλάδα, τα αδικήµατα κατά των ζώων 
θεωρούνται πληµµελήµατα και όχι κακουργή-
µατα, ακόµα και η θανάτωση, και τιµωρούνται 
από 1 έως 5 χρόνια φυλάκισης, όπου ο χρόνος 
φυλάκισης δεν πάει πάντα αναλογικά µε τη βαρ-
βαρότητα του εγκλήµατος. Η χρηµατική ποινή 
που επιβάλλεται στο δικαστήριο είναι από 5 

έως 15.000 ευρώ, ενώ η διοικητική ποινή είναι 
30.000 ευρώ για κάθε ζώο που έχει κακοποιηθεί.

Γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντικό να καταγγέλ-
λεται κάθε παρόµοιο περιστατικό. Η καταγγελία 
πρέπει να γίνεται στο αστυνοµικό τµήµα και να 
είναι όσο το δυνατόν πιο τεκµηριωµένη, για να 
διευκολύνεται η ΕΛ.ΑΣ. στο έργο της.

Η Παγκόσµια Ηµέρα των Αδέσποτων δεν 
είναι ηµέρα γιορτής, αλλά ηµέρα προβληµατι-
σµού και κινητοποίησης. 

«Όλα τα ζώα γεννιούνται µε ίσα δικαιώµατα 
στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης» αναφέρε-
ται στο Άρθρο 1 της ∆ιεθνούς ∆ιακήρυξης των 
∆ικαιωµάτων των Ζώων.

Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θά-
νατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκληµα απέ-
ναντι στη ζωή.

Κακοποίηση των ζώων 
ση�αίνει εγκλη�ατικότητα
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∆
εν είναι εύκολο να έχεις σκύλο, 
κι ας το συνιστούν 60 διαφη-
µιστές για χαρτί υγείας. Πολ-
λές φορές δεν είναι καν ωραίο. 
∆εν υπάρχει τίποτα γοητευ-
τικό στα συντρίµµια που κά-
ποτε ήταν τα έπιπλα βεράντας 
σου. Κι αυτό επειδή δεν τον 

πήγες βόλτα επειδή έβρεχε, βαριόσουν, βιαζόσουν. 
Όλα αυτά, όµως, δεν απασχολούν τον σκύλο σου. Η 
βόλτα είναι θεσµός και όλοι γνωρίζουν τι κάνουν οι 
θεσµοί αν προσπαθήσεις να τους αψηφήσεις.

Ο σκύλος είναι σκληρός διαπραγµατευτής: διεκ-
δικεί τον χώρο σου, καθορίζει το πρόγραµµά σου, σε 
αλλάζει. Προς το καλύτερο. Σε βάζει σε µια άτακτη 
σειρά, σε φέρνει αντιµέτωπο µε τον «χειρότερο εφι-

άλτη σου», αυτόν όπου έστω για µισή ώρα υπάρχει 
ένας κόσµος χωρίς ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήµατος και έ-
κτακτη εισφορά. Γιατί τον σκύλο σου δεν τον ενδιαφέ-
ρουν οι προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης, 
ούτε οι ταµειακές σου οφειλές. ∆ιαθέτει µια φυσική 
ροπή προς την τεµπελιά που είναι µεταδοτική και σω-
τήρια, ένα ένστικτο ανεξάντλητης χαράς, µια µόνιµη 
αθωότητα και περιέργεια για τα δώρα της στιγµής. Ζει 

«Υιοθέτησα ένα πρώην αδέσποτο»
Ο Γιώργος Νανούρης, η Κατερίνα Μισιχρόνη, η Σαββέρια Μαργιολά 

και η Κατερίνα Αντωνιάδου υιοθέτησαν ένα πρώην αδέσποτο 
και περιγράφουν τη ζωή δίπλα του.

Φωτογραφία: Ολυµπία Κρασαγάκη 

Φωτογραφία: Emmanouel Komninos 
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για το τώρα, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
Η ηθοποιός Κατερίνα Μισιχρόνη αυτό το διάστηµα 

παίζει στο «∆είπνο», στο Σύγχρονο Θέατρο, ενώ πα-
ράλληλα βρίσκεται σε γυρίσµατα για το «Έξι νύχτες 
στην Ακρόπολη», που θα προβάλλεται από του χρό-
νου στην ΕΡΤ, περιµένοντας τα γυρίσµατα του «Λόγω 
Τιµής». Πάρα το πρόγραµµα απαιτήσεων, ποτέ δεν α-
µελεί την Μπιζού, τη σκυλίτσα της.

«Έχω τη χαρά να συνυπάρχω µε την Μπιζού 
τα τελευταία 13 χρόνια! Πρόκειται για ένα καφετί 
dachshund, κοινώς “λουκάνικο”. Τη συνάντησα τυ-
χαία ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Έτρωγα σε ένα ε-
στιατόριο και δίπλα µου έτρωγε ένα κορίτσι που κρα-
τούσε στα πόδια του ένα µικρό µαύρο πουγκί, απ’ όπου 
προεξείχε ένα τοσοδούλικο καφέ κεφαλάκι. Αναπόφευ-
κτα, µου τράβηξε το βλέµµα και αφού ήδη το χάιδευα 
κανένα δεκάλεπτο, το κορίτσι µού είπε πως µόλις είχε 
γεννήσει το σκυλί της και επειδή δεν µπορούσε να 
κρατήσει όλα τα κουτάβια έψαχνε να το δώσει. Ήταν 
έρωτας µε την πρώτη µάτια. Εκείνο το βράδυ έφυγα 
από το εστιατόριο κρατώντας την Μπιζού».

Μια γλυκιά πρώτη γνωριµία. ∆υστυχώς, αυτή είναι 
η µειοψηφία στους ελληνικούς δρόµους. Για παρά-
δειγµα, η τραγουδίστρια Σαββέρια Μαργιολά βρήκε 
τις σκυλίτσες της στα… σκουπίδια. «Έχω δύο θηλυκές 
σκυλίτσες, τη λευκή Νάγια και τη µαύρη-κανελιά Τσίκα. 
Είναι 1,5 χρονών και είναι αδερφές. Ένα βράδυ, γυρ-
νώντας στο σπίτι µαζί µε µια καλή µου φίλη, ξαφνικά 
ακούσαµε το κλάµα τους µέσα από έναν κάδο σκουπι-
διών. Σταµατήσαµε και κατεβήκαµε να δούµε τι συµ-
βαίνει. Αναποδογυρίζοντας τον κάδο είδαµε τέσσερα 
νεογέννητα κουτάβια στον πάτο, σε άθλια κατάσταση, 
µέσα σε µια κούτα. Συγκλονιστήκαµε. Μας ήταν αδι-
ανόητο πως υπάρχουν άνθρωποι µε τόσο απάνθρωπη 
συµπεριφορά. Τα πήραµε σπίτι και µε τη βοήθεια µιας 
φιλόζωης κυρίας τα φροντίζαµε µέρα-νύχτα. Όταν έ-
γιναν 3 µηνών, αρχίσαµε να βάζουµε αγγελίες για την 
υιοθεσία τους κι εµείς οικογενειακώς αποφασίσαµε 
να υιοθετήσουµε αυτά τα δύο θηλυκά».

Η Σαββέρια, που αυτή την περίοδο ετοιµάζεται 
να ηχογραφήσει ένα καινούργιο τραγούδι, ενώ προ-
γραµµατίζει τις καλοκαιρινές της παραστάσεις, έχει ο-
λοκληρωµένη απάντηση στο κλασικό ερώτηµα «γιατί 
έχουµε τόσα αδέσποτα;» και δεν µασάει τα λόγια της. 
«Θεωρώ πως οφείλεται στην κοινωνική µας ανευθυ-
νότητα, στην έλλειψη γνώσης και τη λάθος νοοτροπία 
σχετικά µε τη στείρωση, αλλά και στους ανεπαρκείς 
µηχανισµούς της πολιτείας», ενώ η Κατερίνα Μισι-
χρόνη γίνεται ακόµα πιο σκληρή µε την ανθρώπινη 

ύπαρξη: «Γιατί έχουµε µάθει κυρίως να παίρνουµε 
και όχι να δίνουµε».

Οι δυο τους αφιερώνουν ουσιαστικό χρόνο στα 
κατοικίδιά τους. Άλλωστε η σχέση αυτή είναι απαι-
τητική. «Λατρεύω τα παιχνίδια και την απογευµατινή 
βόλτα µαζί τους. Είναι στιγµές γεµάτες χαρά και για 
εκείνες και για µένα. Επίσης µοναδικές και οι στιγ-
µές να απολαµβάνουµε παρέα τη ζεστασιά του σπι-
τιού µετά από µια κουραστική µέρα» λέει η Σαββέ-
ρια. Από την άλλη, η Κατερίνα απολαµβάνει περισ-
σότερο το πρωινό ξύπνηµα, «τη στιγµή που ξυπνάει 
το πρωί και θα έρθει να βάλει τη µουσούδα της στο 
κρεβάτι µου, αλλά και το βράδυ, όταν λίγο πριν µε 
πάρει ο ύπνος “χουζουρεύουµε” µαζί».

Η σχέση τους µε τα ζώα τους προφα νώς είναι ξε-
χωριστή. Τι τους έχουν µάθει, όµως, τα σκυλιά τους; 
Κάτι που δεν θα µπορούσε να τους το διδάξει ένας 
άνθρωπος; «Την υποµονή, την ανιδιοτελή αγάπη και 
την αντανακλαστική χαρά» ισχυρίζεται η Κατερίνα. 
«Μέσα από τη µη λεκτική επικοινωνία και την άνευ 
όρων αγάπη τους έχω µάθει να επικοινωνώ µαζί τους 
µε έναν διαφορετικό τρόπο, πιο βαθύ και πιο ουσια-
στικό, που µε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Επίσης, µου 
ενίσχυσαν τις έννοιες της αφοσίωσης και της από-
λυτης αρµονίας µε το περιβάλλον» λέει η Σαββέρια.

The cat lovers
Για αιώνες η γάτα, όπως και η γυναίκα, έχει δαιµο-
νοποιηθεί ως ένα πλάσµα πονηρό, υστερόβουλο, µο-
χθηρό, αγνώµον. Λένε πως δεν πιάνεται φίλη, πως 
εκεί που δεν το περιµένεις θα σε γρατζουνίσει, πως 
µια µέρα απλά θα φύγει… Τι λένε, όµως, δύο «συ-
γκάτοικοί» της;

Η ηθοποιός Κατερίνα Αντωνιάδου παίζει την Ευ-
τέρπη στη «Λωξάντρα» στο θέατρο Βεάκη. «Την Κα-
λυψώ µου, µε το ένα µάτι µπλε, το άλλο µελί και µια 
µαύρη βούλα στο άσπρο φόντο της, τη βρήκε µια φίλη 
µου, περίπου 2,5 µηνών, σφηνωµένη σε µηχανή αυτο-
κινήτου, καλοκαίρι. Υποθέτω –λόγω καλοκαιρίας– θα 
τρύπωσε εκεί για καταφύγιο, ίσως από επίθεση κά-
ποιου σκυλιού. Έκλεγε δύο µέρες σφηνωµένο, αγρι-
εµένο και βρόµικο. Όταν µου προτάθηκε να το υιο-
θετήσω, παρέλαβα ένα γατάκι πεντακάθαρο και εµ-
βολιασµένο. Το µόνο που άλλαξα ήταν το όνοµά της, 
από Ίζου, εµπνευσµένο από το βουνό Φούτζι της Ι-
απωνίας, σε Καλυψώ. Τώρα είναι περίπου 6,5 µηνών, 
χαρούµενο, παιχνιδιάρικο και καλόβολο».

Παρόµοια η ιστορία του ηθοποιού και σκηνοθέτη 
Γιώργου Νανούρη και της Νταίζης. «Τη βρήκαν δυο 

καλές µου φίλες, η Μαργαρίτα Μυτιληναίου και η 
Κατερίνα Μαρκαδάκη. Νιαούριζε µέσα σε καπό αυ-
τοκινήτου. Την είδα στο Facebook και ζήτησα να την 
πάρω δοκιµαστικά για µία εβδοµάδα – γιατί δεν είχα 
γάτα ποτέ πριν, µόνο σκύλους. Την τρίτη µέρα τούς 
είπα ότι θα την κρατήσω. Την έβγαλα Νταίζη από το 
όνοµα της Μαργαρίτας. Γεννήθηκε περίπου 7 Ιου-
λίου του 2018». Και πώς ήταν η µετάβαση από σκύλο 
σε γάτα; «Μοιάζει πανεύκολο. ∆εν χρειάζεται βόλτα, 
της αρέσει να µένει µέσα στο σπίτι. Είναι πολύ απλό 
και εύκολο να έχεις ένα γατάκι, και σου δίνει τόσα 
πολλά». Το επιβεβαιώνει και η Κατερίνα: «Η αγαπη-
µένη µας συνήθεια είναι να κοιµόµαστε ανελλιπώς τα 
βράδια µας αγκαλιά και να νιώθει η µια τους παλµούς 
της άλλης. ∆εν µπορώ να παραβλέψω βέβαια και το 
κρυφτο-κυνηγητό τα βράδια, µέσα σε ένα δυαράκι, 
όπου πηδάει µε το κουτσό ποδαράκι της όπου βρει, 
χωρίς να την εµποδίζει τίποτα».

Κοµψές, διακριτικές και κυρίες, οι γάτες σε µα-
θαίνουν πως η κοµψότητα είναι αρετή, η ελευθερία 
δικαίωµα, η ανεξαρτησία υποχρέωση και τα χάδια 
αποδεκτά όταν θέλουν και οι δύο. «Η Νταίζη είναι 
πολύ παιχνιδιάρα, κάτι που λείπει από τη ζωή µου, 
και δεν κρατάει µούτρα και κακίες. Έχει πολύ καλό 
χαρακτήρα» λέει ο Γιώργος. «Πράγµατι, η γάτα είναι 
κάπως παρεξηγηµένη ως προς τον χαρακτήρα της. 
Για να είµαι ειλικρινής, δεν νοµίζω ότι µια γάτα θα 
µπορούσε να µου µάθει κάτι παραπάνω από έναν άν-
θρωπο – µε συναίσθηση. Φυσικά και ο άνθρωπος πα-
ρεξηγηµένο ον είναι και ταυτόχρονα το µεγαλύτερο 
κτήνος ολόκληρου του οικοσυστήµατος. Όµως πάντα 
από τους –κατάλληλους– ανθρώπους µαθαίνουµε, 
προχωράµε και διορθωνόµαστε. Μην ξεχνιόµαστε 
από τι ον ήρθαµε σε αυτόν τον κόσµο. Απαντώ όµως 
µε σιγουριά ότι η Καλυψώ µου µου έχει βγάλει όλη 
την κρυµµένη µου τρυφερότητα» λέει η Κατερίνα.

Σε µια χώρα µε 3 εκατοµµύρια αδέσποτα (µετρι-
οπαθείς υπολογισµοί) το να πληρώσεις για να αγο-
ράσεις ένα κατοικίδιο δεν είναι κουταµάρα, είναι α-
νευθυνότητα. Υποκινείς ένα ύποπτο εµπόριο, όπου 
χιλιάδες ζώα αντιµετωπίζονται ως αναπαραγωγικές 
µηχανές, και τη διακίνηση µαύρου χρήµατος.

Τις γοητευτικές εκδοχές του περιπλανώµενου 
σκύλου-αλήτη κατέρριψε ο Λουκάνικος, που όταν η 
επανάσταση τελείωσε, το µόνο που ήθελε ήταν ένα 
ζεστό σπίτι να αράξει. Οπότε την επόµενη φορά που 
κάποιος αλητάκος σε ακολουθήσει, πριν του κλείσεις 
την πόρτα, σκέψου πως µπορείς να του σώσεις τη ζωή 
κι εκείνος να ανταποδώσει.
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Σε µια χώρα µε 3 εκατοµµύρια (µετριοπα-
θείς υπολογισµοί) αδέσποτα ζώα στα α-
ζήτητα, οι υιοθεσίες ελληνικών αδέσπο-
των στο εξωτερικό είναι µια µικρή ανάσα 
ελπίδας, όµως κάποιοι πολεµούν τις υιο-

θεσίες εκτός Ελλάδας, σκορπώντας φήµες για σκοτεινά 
κίνητρα και κέρδη. Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλο-
ζωικής Οµοσπονδίας (ΠΦΟ), Ειρήνη Μολφέση, βάζει τα 
πράγµατα στη θέση τους.

Πώς προέκυψε η ανάγκη να υιοθετούνται αδέσποτα 
ζώα από την Ελλάδα στο εξωτερικό;
Από την αδυναµία να απορροφηθούν στην Ελλάδα. Για 
µένα, το αληθινό ερώτηµα είναι το ανάποδο: γιατί εισάγο-
νται τόσα ζώα, όταν έχουµε υπερπληθυσµό κατοικιδίων;

Εξηγήστε µας τι είναι το TRACES και τι σχέση έχει 
µε τις υιοθεσίες.
TRACES σηµαίνει Trade Control and Expert System. 
Είναι η ευρωπαϊκή πλατφόρµα ιχνηλάτησης των µετα-
φορών παραγωγικών ζώων και ζωικών προϊόντων. Από 
το 2015 είναι υποχρεωτική η χρήση της και για τα ζώα 
συντροφιάς αν, για οποιονδήποτε λόγο, ταξιδεύουν χω-
ριστά από τον ιδιοκτήτη τους. Τα ζώα που µεταφέρονται 
σε οικογένειες εκτός Ελλάδας εµπίπτουν σε αυτή την κα-
τηγορία. Στο σύστηµα εγγράφονται τα στοιχεία του ζώου 
(µικροτσίπ, εµβόλια κ.λπ.), του αποστολέα, του αποδέ-
κτη, και κάθε λεπτοµέρεια της µετακίνησης, ενώ ενηµε-
ρώνονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας άφιξης. 
Το πρόβληµα δηµιουργείται επειδή οι ελληνικές κτηνι-
ατρικές υπηρεσίες δεν εκδίδουν κωδικούς TRACES για 
τις µεταφορές ζώων συντροφιάς, ενώ ταυτόχρονα κατη-
γορούν τις φιλοζωικές οργανώσεις για παράνοµη µετακί-
νηση ζώων επειδή ταξιδεύουν χωρίς τον κωδικό.

Εξηγήστε µας τις αγγελίες που κατά καιρούς συµπλη-
ρώνουν δικογραφίες µε πωλήσεις αδέσποτων ζώων από 
την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Πιστεύω ότι πρόκειται για το «αντίτιµο υιοθεσίας» 
(adoption fee), του οποίου η καταβολή είναι υποχρε-
ωτική στο εξωτερικό και σκοπό έχει να εξασφαλίσει ότι 
ο ενδιαφερόµενος έχει την οικονοµική δυνατότητα να 
φροντίσει το ζώο. Μια συµβολή στα έξοδα της οργάνω-
σης η οποία έχει εµβολιάσει, στειρώσει, φιλοξενήσει και 
γενικά φροντίσει το ζώο µέχρι τη στιγµή της υιοθεσίας 
του. Εάν η προώθηση ενός ζώου γίνεται µέσω σελίδας µι-
κρών αγγελιών, προφανώς η αναφορά στο χρηµατικό αντί-
τιµο είναι απαραίτητη, αλλά δεν πρόκειται για πώληση.

Και τι συµβαίνει µε τις κατά καιρούς συλλήψεις φορτίων 
ζώων σε λιµάνια µε προορισµό το εξωτερικό;
Είµαστε ξεκάθαρα, ως ΠΦΟ, υπέρµαχοι των αυστηρών 
ελέγχων σε οτιδήποτε αφορά την ευζωία των ζώων και 
θεωρούµε ότι πρέπει να τηρούνται όλες οι προδιαγρα-
φές προκειµένου να µεταφέρονται τα ζώα µε ασφάλεια. 
Όµως θέλω να διευκρινίσω το εξής: Οι συλλήψεις φορ-
τίων στις οποίες αναφέρεστε γίνονται συνήθως κατόπιν 
κάποιας κακόβουλης καταγγελίας για δήθεν παράνοµο 
εµπόριο. Κατά τον έλεγχο του οχήµατος διαπιστώνεται 
ότι η αποστολή δεν συνοδεύεται από κωδικό TRACES 
και ακολουθεί αναγκαστική κατάσχεση των ζώων. Όταν, 
µετά από ταλαιπωρία µηνών, ξεµπερδεύεται η υπόθεση, 
η είδηση δεν ενδιαφέρει πια τα ΜΜΕ.

Πόσες υιοθεσίες ζώων στο εξωτερικό πραγµατοποι-
ούνται κάθε χρόνο;
Υπολογίζουµε µερικές χιλιάδες, χωρίς να έχουµε ακριβή 
στοιχεία, διότι, για την προστασία τους και αυτή των ζώων 
που µεταφέρουν, οι φιλοζωικές έχουν πάψει να τα ανα-

κοινώνουν. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες θεωρούν µεγάλη 
επιτυχία τους τη µείωση των υιοθεσιών ελληνικών αδέ-
σποτων στην Ευρώπη. Μιλάµε για θλιβερούς ανθρώπους.

Τι κατά τη γνώµη σας ωθεί έναν άνθρωπο, µια οικογέ-
νεια, να υιοθετήσει ένα ζωάκι από ξένη χώρα;
Το ίδιο που ωθεί ένα ζευγάρι να υιοθετήσει ένα παιδί 
από την Αφρική, το Βιετνάµ ή από εµπόλεµη χώρα. Η 
γνώση ότι αυτή η επιλογή βοηθάει µια κατάσταση. Πολ-
λές φορές πρόκειται για οικογένειες που έχουν επισκε-
φτεί τη χώρα για διακοπές και τους στοιχειώνει ακόµα 
η εικόνα των εγκαταλελειµµένων ζώων.

Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα που προωθεί ζώα προς 
υιοθεσία στο εξωτερικό;
Όχι βέβαια. Ανά τον κόσµο φιλοζωικοί οργανισµοί δια-
σώζουν ζώα µεταφέροντάς τα από εκεί όπου δεν έχουν 
πιθανότητες να υιοθετηθούν σε χώρες όπου υπάρχει µε-
γαλύτερη ζήτηση γι’ αυτά. Σε γενικές γραµµές, η Β∆ Ευ-
ρώπη (Αγγλία, Γερµανία, Ολλανδία, Ελβετία, ∆ανία κ.λπ.) 
υιοθετεί αδέσποτα από τη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκά-
νια (Ρουµανία, Βουλγαρία, Ελλάδα κ.λπ.), ενώ ΗΠΑ και 
Καναδάς υιοθετούν σκύλους σωσµένους από τα αποτε-
φρωτήρια της Ουκρανίας και τις εφιαλτικές φάρµες πα-
ραγωγής σκυλίσιου κρέατος της Ασίας. Το ότι σώζονται 
έτσι µερικές χιλιάδες ζώα µπορεί να µην ακούγεται πολύ 
εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς πόσα ζώα πεθαίνουν 
στον δρόµο. Όµως κάθε ζωή είναι σηµαντική και µονα-
δική. Κάθε διάσωση τροφοδοτεί την ίδια την έννοια της 
φιλοζωίας, αυξάνοντας τον αριθµό των πολιτών που νοιά-
ζονται. Κάθε σωσµένο ζώο γίνεται, στη χώρα όπου υιο-
θετείται, πρεσβευτής. Η ιστορία του διαδίδεται σε έναν 
κύκλο ανθρώπων, µαθαίνοντάς τους τι συµβαίνει σε άλλα 
µέρη και ευαισθητοποιώντας τους στη µοίρα των ζώων.

Ειρήνη Μολφέση, πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Φιλοζωικής Οµοσπονδίας

Υιοθεσίες αδέσποτων 
ζώων στο εξωτερικό
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