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Φροντίζεις σωστά το ζώο σου; Είσαι υπεύθυνος 
φιλόζωος;
Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011, 22:20 

Ηλιοπούλου Ελένη 

Τη σωστή φροντίδα των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και
όχι μόνο περιέγραψαν οι ομιλητές - επιστήμονες και απλοί εθελοντές φιλοζωικών
σωματείων που παραβρέθηκαν χθες το μεσημέρι στην ημερίδα «Τα κατοικίδια και
εμείς» που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο President από το φιλοζωικό
σωματείο «Αδεσποτολόγιο».  
 
Η ημερίδα ξεκίνησε με την ανάλυση της πολυεπίπεδης δράση της Πανελλαδικής
Συντονιστικής Επιτροπής 110 Ζωοφιλικών Σωματείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Στη συνέχεια έγινε εκτενής αναφορά, ώστε να γίνει κατανοητό, ότι η υιοθεσία
ενός ζώου ή το τάϊσμα των αδέσποτων της γειτονιάς είναι μια υπεύθυνη πράξη
που διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, καθώς τα ζώα δεν είναι αντικείμενα.  
 
Η Βιβή Κατηφόρη εκ μέρους του «Αδεσποτολόγιου» εξήγησε με τον ποιο
κατανοητό τρόπο πως η επιλογή του ζώου πρέπει να γίνεται εφόσον
αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που θα επιφέρει η
μακροχρόνια συμβίωση μας μαζί του.  
 
Τόνισε για παράδειγμα ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι θα ήταν καλό να μην
υιοθετούν νεαρά ζώα που θέλουν διαρκώς βόλτα και των οποίων οι αντοχές είναι
ανεξάντλητες. Επισήμανε ότι αν κάποιος λείπει διαρκώς εξαιτίας της εργασίας 
τότε καλό θα ήταν να μην υιοθετήσει σκυλάκο, που χρειάζεται μεγαλύτερη
φροντίδα, αλλά θα ήταν καλύτερο να προτιμήσει δύο γατούλες που είναι πιο
ανεξάρτητες και θα μπορούν να έχουν παρέα η μία την άλλη.  
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Δείτε εδώ ένα μικρό απόσπασμα της παρουσίασης της Βιβής Κατηφόρη, μέλος 
του σωματείου «Αδεσποτολόγιο» 
 

 
 
 

 
Τέτοιου είδους συμβουλές στο μη εξοικειωμένο με την φιλοζωία κοινό
ακούγονται έως και ανόητες, αλλά δεν είναι. Όπως είπε η κα Κατηφόρη δεν
υιοθετούμε ένα ζώο για μια στιγμή αλλά για πάντα. Δεν φέρνουμε σπίτι όσα ζώα
βρούμε, αλλά μόνο αυτά που μπορούμε να φροντίσουμε σωστά, όσο σκληρό και
αν ακούγεται.  
 
Δεν παίρνουμε στα παιδιά μας δώρο ένα ζωάκι, αν πρώτα δεν τους δείξουμε τι
σημαίνει η φροντίδα ενός συναισθανόμενου όντος, που πεινάει, διψάει, κλαίει,
πονάει και χαίρεται όπως ακριβώς και εμείς.  
Ποτέ δεν παίρνουμε ένα ζώο αν δεν έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεση των
συγκατοίκων μας ή των μελών της οικογένειας μας.  
 
Το να μεγαλώσουμε ένα κουτάβι στο σπίτι και στη συνέχεια να το πετάξουμε στο
δρόμο αποτελεί μεγαλύτερο έγκλημα, καθώς το ζώο κινδυνεύει ακόμα 
περισσότερο, αφού δεν έχει μάθει να ζει σε τόσο επικίνδυνο περιβάλλον. 
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Η παρουσία περισσότερων γυναικών και σε αυτό το ακροατήριο δείχνει  
ότι τελικά τα προβλήματαντων ζώων αγγίζουν πολύ περισσότερο το  
θηλυκό μέρος του ανθρώπου...

 
 
Αναφορικά με τα αδέσποτα η κα Κατηφόρη τόνισε την εξαιρετικά μεγάλη
σημασία των στειρώσεων καθώς τα σκυλιά και τα γατιά δεν θέλουν να γίνουν
μανάδες και πατεράδες, απλά υποκύπτουν στις ορμόνες τους και αναπαράγονται
από ένστικτο.  
 
Επισήμανε το πόσο μεγάλη σημασία έχει η καθαριότητα στα σημεία όπου
ταΐζονται αγέλες γατιών και σκυλιών, ώστε οι γείτονες να μην παραπονιούνται
και τα ζώα, που με κόπο και έξοδα, τρέφουμε καθημερινά να μην καταλήγουν
θύματα των υπανθρώπων που τα δηλητηριάζουν για να τα ξεφορτωθούν.
Μεγάλη σημασία έχει το να βρίσκουν τα ζώα του δρόμου έστω καθαρό νερό, που
δεν αποτελεί και εστία μικροβίων.  
 
Όπως είπε η εθελόντρια του «Αδεσποτολόγιου» πρέπει πάντα να μαζεύουμε τα
υπολείμματα, λάδια, χαρτιά κ.ά. από τις τροφές που τα ζώα αφήνουν, ώστε να
μην έχουμε δυσαρεστημένους τους περίοικους.  
 
Η κα Κατηφόρη εξήγησε ότι ο νόμος μας υποχρεώνει να μαζεύουμε τα
περιττώματα των ζώων και δεν νοείται φιλόζωος που βγάζει το ζώο του βόλτα
(ειδικά για τους σκύλους) να μη μαζεύει τα κόπρανα του σκύλου ή να τον αφήνει 
να κατουράει έξω από το μαγαζί του διπλανού. Φυσικά όχι μόνο δεν
απαγορεύεται το τάισμα των αδέσποτων αλλά επιβάλλεται από τον νόμο που
προβλέπει ως υποχρέωση μας την ευζωία τους και όχι απλά την επιβίωση τους.  
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Όλες αυτές οι υποχρεώσεις μας δείχνουν ότι πρέπει να λειτουργούμε 
παραδειγματικά ως φιλόζωοι και για να μπει επιτέλους ένας φραγμός στην 
ανεξέλεγκτη βαρβαρότητα, που τα ζώα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας υφίστανται 
και εξαιτίας των χαμηλών ποινών που επιβάλλει ο νόμος.  
 
Στη σωστή διατροφή των σκυλιών και των γατιών και τα είδη των τροφών 
αναφέρθηκε η Όλγα Κουτσαβίνου, κτηνίατρος της εταιρίας PURINA Pet Care. H 
κτηνίατρος εξήγησε την καταγωγή των εξημερωμένων ζώων συντροφιάς (από 
την οικογένεια των λύκων και των αιλουροειδών αντίστοιχα) τις ανάγκες τους 
για τροφή και καθαρό νερό και επισήμανε πως το ιδιαίτερα θερμό κλίμα της 
Ελλάδας αντιμετωπίζεται με την παροχή προς τα κατοικίδια και τα αδέσποτα 
ξηράς τροφής, που όχι μόνο δεν αλλοιώνεται και μεταφέρεται σχετικά εύκολα 
αλλά και γιατί οι κροκέτες καθαρίζουν τα δόντια των ζώων από τα υπολείμματα 
φαγητού, που γίνονται εστίες μικροβίων μέσα στο στόμα τους, σε αντίθεση με το 
κονσερβοποιημένο φαγητό.  
 
Δείτε εδώ ένα μικρό απόσπασμα της παρουσίασης της κτηνιάτρου Όλγας 
Κουτσαβίνου 

 
 
Η κα Κουτσαβίνου τόνισε δε πως τα αποφάγια μόνο βλάπτουν και δεν ωφελούν
τα ζώα συντροφιάς για ποικίλους λόγους. Κάποιοι από αυτούς είναι οι βλαπτικές
ουσίες - για τον οργανισμό του ζώου - που μπορεί να περιέχουν (πιπέρι, αλάτι,
καρυκεύματα), επειδή πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και αυξάνουν τα
ενδοπαράσιτα στο στομάχι (ταινίες κ.ά.) και επειδή τα κόκαλά μπορούν να
τραυματίσουν σοβαρά το ζώο μας κ.τ.λ.. Όπως ανέφερε η κα Κουτσαβίνου η
παχυσαρκία ως νόσος της σύγχρονης εποχής, ταλαιπωρεί και τα κατοικίδια μας
και υπεύθυνοι για την διατροφή τους καλή ή κακή είμαστε μόνο εμείς.  
 
Τη δράση της SAPT Hellas ανέλυσε στους παρευρισκόμενους η εθελόντρια του
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σωματείου Σεραφείνα Αβραμίδου. Η SAPT Hellas είναι ένα φιλοζωικό σωματείο 
που «χρησιμοποιεί» εξαιρετικά ημίαιμα σκυλιά ως σκύλους θεραπείας 
προκειμένου μαθητές σε σχολεία και ασθενείς σε κάθε είδους ιδρύματα (που 
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τον καθέναν μας και τις λιγότερες ευκαιρίας να 
έρθουν κοντά σε ζωάκια) να εξοικειωθούν με αυτά, να τα χαϊδέψουν άφοβα 
(αφού είναι ειδικά εκπαιδευμένα και αντέχουν υπομονετικά την ταλαιπωρία και 
τις φωνές από το πλήθος των ανθρώπων που τα περιστοιχίζουν), να 
βουρτσίσουν το τρίχωμα τους και να παίξουν μαζί τους. 
 
Δείτε εδώ ένα μικρό απόσπασμα της παρουσίασης της Σεραφείνας Αβραμίδου, 
εθελόντριας στο SAPT Hellas

 
 
Όλα αυτά προσφέρονται δωρεάν σε σωματεία, συλλόγους, εκπαιδευτικά
ιδρύματα κ.ά.. Εσείς το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συμπληρώσετε
ηλεκτρονικά την αίτηση που θα βρείτε στην ιστοσελίδα τους. Στο τέλος της
ημερίδας έγινε εκτενής αναφορά στο πως μπορούμε ως εθελοντές να
βοηθήσουμε είτε ενεργά - αφού σε κάθε περιοχή και δήμο υπάρχουν φιλοζωικά
σωματεία - που ευχαρίστως θα δεχτούν τη βοήθεια σας, είτε προσφέροντας
χρήματα, ή τροφές, φάρμακα, εξοπλισμό, μεταφέροντας ζώα, ή βοηθώντας στον
καθαρισμό των καταφυγίων, στον προαυλισμό των ζώων, που βρίσκονται
εγκλωβισμένα στα κλουβιά.  
 
Το αισιόδοξο μήνυμα που σας μεταφέρουμε μετά και από αυτή την ημερίδα, που
έρχεται μια εβδομάδα μετά από εκείνη που πραγματοποιήθηκε στη Γ.Α.Δ.Α.,
είναι ότι τελικά οι άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται για την τύχη των
ζώων (συντροφιάς, των αδέσποτων, των ζώων και πουλιών της άγριας πανίδας
και των παραγωγικών ζώων) στην Ελλάδα οργανώνονται και δρουν συλλογικά
γι’ αυτό και αποτελεσματικότερα.  
 
Το φιλοζωικό κίνημα, με καθυστέρηση δεκαετιών σε σύγκριση με άλλες χώρες,
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Αποστολή Διαδώστε το Μέγεθος κειμένου: A A A 

δρα ομαδικά, συνεργάζεται με την Αστυνομία και την αναγκάζει να αναλάβει τον 
ρόλο για τον οποίο υφίσταται, και να μην αντιμετωπίζει εκείνους που κάνουν τις 
καταγγελίες ως γραφικούς.  
 
Οι φιλόζωοι πιέζουν τους δήμους, που έχουν την ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα, 
παλεύουν με δικά τους μέσα για να σώσουν κακοποιημένα ζώα, να στειρώσουν, 
να δώσουν άλλα για υιοθεσία και τελικά να δημοσιοποιήσουν όλα όσα τραγικά 
συμβαίνουν στη χώρα μας.  
 
Ο δρόμος είναι μακρύς, δύσκολος και απαιτεί κόπο καθώς η νοοτροπία των 
Ελλήνων που κακομεταχειρίζονται συνήθως τα ζώα δεν αλλάζει εύκολα…  
 
Διαβάστε επίσης: 
«Ημερίδα για την προστασία και τη φροντίδα των ζώων» 
Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011 
 
«Θα δηλητηριάζες ποτέ ένα μωρό;» 
Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011 
 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011, 08:22

 

Αρχική σελίδα 

 

Διαβάστε Επίσης

Τα ιγκουάνα πεθαίνουν στην Ελλάδα •

Συνελήφθη δάσκαλος για... κτηνοβασία •

Μην κλείνεις την πόρτα στα αδέσποτα… •

Ανεξέλεγκτη ρύπανση στον ποταμό Ερύμανθο •

Χαρίζεται… •

Περιζήτητος ο κεραμιδόγατος της Downing Street •

Ασυνείδητοι εγκατέλειψαν 14 σκύλους σε 
πανσιόν 

•

Φιλοζωική ημερίδα στη Ρόδο •

Λήγει η κυνηγετική περίοδος… χιλιάδες τα 
θύματά της 

•

Χαρίζονται δύο σκυλίτσες •
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