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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κτηνοβασίες και πράσινα άλογα

Παρουσιάζουν ως εγκληματίες τους φιλόζωους 
και αφήνουν τους πραγματικούς εγκληματίες να δρουν ανενόχλητοι

Παραμονή εκλογών, σκοτεινοί κύκλοι κινήθηκαν και πάλι εναντίον νόμιμων διαδικασιών 
υιοθεσίας αδέσποτων ζώων. Η ανώνυμη καταγγελία ήταν, αυτή τη φορά, για συμμετοχή σε 
«κύκλωμα κτηνοβασίας»!  Έτσι ξεκίνησε, στα αεροδρόμια όλης της χώρας, μια σειρά 
αυθαίρετων συλλήψεων των εθελοντών που συνόδευαν τα ζώα στις νέες τους οικογένειες 
στην Ευρώπη.

Ποιοι είναι αυτοί που συκοφαντούν χωρίς στοιχεία και με παράτυπες και αυθαίρετες 
καταγγελίες σέρνουν στις αίθουσες δικαστηρίων εθελοντές φιλόζωους;  Ποιοι κρύβονται πίσω 
από όλα αυτά και ποια συμφέροντα υπηρετούν;

Δεν θα ανεχθούμε πλέον τη μεθοδευμένη σπίλωση του ονόματος και της δράσης των 
φιλοζωικών φορέων. Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικές από τις ψευδείς φήμες που 
διοχετεύονται σε κάθε αλλαγή ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και που στόχο 
έχουν την παραπλάνηση της κοινής γνώμης και χειραγώγηση των νέων Υπουργών. Σύμφωνα 
με αυτές τα ελληνικά αδέσποτα που φεύγουν από τη χώρα δεν υιοθετούνται, αλλά 
χρησιμοποιούνται για «παραγωγή λουκάνικων και κολλαγόνου», «πειραματόζωα», «γούνες 
και στολές για δύτες» και αποφέρουν «κέρδη εκατομμυρίων» απ’ τα οποία προκύπτει και 
«φοροδιαφυγή». Εσχάτως προστέθηκε η φήμη περί «κυκλώματος κτηνοβασιών».

Οι φήμες αυτές είναι ανυπόστατες, οι δε καταγγελίες ανώνυμες και δεν τεκμηριώνονται ποτέ. 
Έχουν σκοπό να διαμορφώσουν στην κοινωνία κλίμα καχυποψίας γύρω από το έργο των 
φιλοζωικών οργανώσεων που σώζουν αδέσποτα ζώα και τα οδηγούν σε υιοθεσία. 

Κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι προτιμότερο τα αδέσποτα ζώα να πεθαίνουν στους 
ελληνικούς δρόμους από το να ζουν προστατευμένα εκτός Ελλάδας. Αυτό είναι εγκληματικό.

Εφιστούμε την προσοχή σας στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στις 
μεθόδους που χρησιμοποιούν προκειμένου να συγκαλύπτουν το πραγματικό παράνομο 
εμπόριο που ανθεί. Δεν είναι η υιοθεσία αδέσποτων από Ευρωπαίους, λοιπόν, που πρέπει να 
απασχολεί την αστυνομία και τις αρχές αλλά η μαζική διακίνηση καθαρόαιμων κουταβιών, που 
προέρχονται από λαθραίες εισαγωγές και παράνομη εγχώρια εκτροφή και πωλούνται με 
πλαστά παραστατικά, εντός ή εκτός καταστημάτων.

Καταγγέλλουμε, για άλλη μια φορά, την προσπάθεια διασυρμού και εξόντωσης του 
φιλοζωικού έργου, η οποία γίνεται σκόπιμα, ως αντιπερισπασμός, προκειμένου να μπορεί να 
συνεχίζει απρόσκοπτα και σιωπηλά το παράνομο εμπόριο καθαρόαιμων ζώων στην Ελλάδα.

Πρέπει να σταματήσει αμέσως η συκοφαντία της φιλοζωικής δράσης και να πάψουν να την 
ταυτίζουν με παράνομο εμπόριο.
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