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Θέκα: ΣΥΡΙΖΑ :σπέρ ηοσ αιμαηοβαμμένοσ εμπορίοσ ηης γούνας; 

 

Κύξηνη, 
 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ ν ΣΥΡΘΖΑ Καζηνξηάο εμέθξαζε ζέζεηο 

ππέξ ηνπ αηκαηνβακκέλνπ εκπνξίνπ ηεο γνύλαο, όπσο βέβαηα θαη ηα πξώελ κεγάια 

θόκκαηα ηεο ζπγθπβέξλεζεο θαζώο θαη άιια κηθξόηεξα. 

 

Θεσξνύκε όκσο , όηη ν  θόζκνο πνπ ζαο ςήθηζε θαη ζαο έδσζε ηελ πξσηηά, αλάκεζα δε ζε 

απηόλ θαη ρηιηάδεο πνιίηεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ πξνζηαζία θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ 

Ζώσλ , πεξίκελε θαη πεξηκέλεη ηελ πνηνηηθή δηαθνξά από ηελ Ρηδνζπαζηηθή Αξηζηεξά, 

όπσο ραξαθηεξίδεηε  ην θόκκα ζαο. 

 

Δελ είλαη ε πξώηε θνξά  πνπ ε αλσηέξσ νξγάλσζή ζαο  πξνβαίλεη ζε ηέηνηεο δειώζεηο 

θαζώο ,αλ αλαηξέμνπκε ζην παξειζόλ , ζα βξνύκε θαη άιια βίληεν κε ζέζεηο , πνπ 

εμνξγίδνπλ ηνπο Έιιελεο θηιόδσνπο πνιίηεο.  

 

Είλαη γλσζηό όηη ζε πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο ε ςεθνζεξία αζθείηαη  από όινπο 

αλεμαξηήησο ηδενινγίαο θαη ζην ζεκείν απηό ν ΣΥΡΘΖΑ δελ δηαθέξεη από ηα άιια 

 "παξαδνζηαθά" θαη παξεθκαζκέλα πιένλ θόκκαηα. 

 

Μπνξεί δε  ηνπηθά (απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο, εθινγέο ζπλδηθαιηζηηθώλ ζσκαηείσλ θιπ ) νη 

πξαθηηθέο απηέο λα πηάλνπλ ηόπν, όκσο ζην ζύλνιό ηνπο αλά ηελ Ειιάδα (εζληθέο 

εθινγέο) νη θηιόδσνη έρνπλ κία κεγάιε  δύλακε πνπ θαιό είλαη λα κελ ζαο δηαθεύγεη. Σαο 

δειώλνπκε ξεηά όηη νη ζέζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ από ηνλ ΣΥΡΘΖΑ Καζηνξηάο  καο 

βξίζθνπλ παληειώο αληίζεηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε  κε αιιαγήο ηνπο, ζα 

αλαγθαζηνύκε λα ελαληησζνύκε ζε εζληθό επίπεδν.  

 

http://www.pfpo.gr/
https://www.facebook.com/pfpomospondia
mailto:pfpomospondia@gmail.com


Η Φηινδσηθή Κνηλόηεηα απαξηζκεί 1.500.000  πνιίηεο θαη εζεινληέο ζηξαηεπκέλνπο ζηελ 

πξνζηαζία θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ, ζεσξνύκε δε, όηη ην θόκκα ηεο Αμησκαηηθήο 

Αληηπνιίηεπζεο  θαη δε ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο δελ κπνξεί λα πξνβάιεη ζέζεηο 

αλαρξνληζηηθέο θαη θάζε άιιν ξηδνζπαζηηθέο ζηα ζέκαηα ησλ δώσλ. 

 

Δηαβάζακε κε ηθαλνπνίεζε ηηο ζέζεηο θαη απόςεηο  ηνπ θνπ Θέκε Δεκεηξαθόπνπινπ, 

κέινπο πξνθαλώο ηνπ ΣΥΡΘΖΑ , αιιά απηό δελ αξθεί . 

Επηζπκνύκε λα ελεκεξσζνύκε γηα ην πνηα είλαη η επίσημη ζέζε ηνπ θόκκαηόο ζαο γηα 

 ηελ ρξεζηκνπνίεζε εθαηνκκπξίσλ δώλησλ δώσλ θαη κάιηζηα θάησ από βάξβαξεο θαη 

βαζαληζηηθέο ζπλζήθεο γδαξζίκαηνο απηώλ ελ δσή ,πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε 

καηαηνδνμία ηνπ αλζξώπνπ. 

 

Αληηιακβαλόκαζηε βεβαίσο ,  όηη θάπνηνη άλζξσπνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο πξέπεη λα 

επηδήζνπλ αιιά όρη βαζαλίδνληαο άιιεο δσέο. 

 

Είλαη λσπά ζηελ κλήκε καο ηα γεγνλόηα ζηηο Σθνπξηέο, όπνπ θαη εθεί δηάθνξεο νκάδεο 

 πνπ επηδνύλ από ηα ιαηνκεία θαη βέβαηα νη επηρεηξεκαηίεο ησλ ιαηνκείσλ ρξπζνύ 

παξαβιέπνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ράξηλ νηθνλνκηθώλ σθειεκάησλ  θαη ε 

ζέζε ηνπ ΣΥΡΘΖΑ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ήηαλ απνιύησο θαηαλνεηέο θαη ζεβαζηέο. 

Κάηη αληίζηνηρν πεξηκέλνπκε από εζάο θαη γηα ηηο θόθθηλεο βηνηερλίεο γνύλαο ζηελ 

Καζηνξηά θαη αιινύ. 

 

Μπνξείηε άξαγε λα ζθεθηείηε , αλ  επεθηείλνπκε ηελ άπνςε , όηη πξέπεη  θάπνηνη  λα 

επηβηώλνπλ εηο βάξνο ηεο δσήο θάπνησλ άιισλ θαη ζε άιιεο πιεπξέο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο , ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη  απηό θαη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη; 

Αο κελ θξαηάκε ινηπόλ δύν θαιάζηα αλάινγα κε ην ηη ζπκθέξεη ηελ εθάζηνηε θνξά , δηόηη 

έηζη δελ θάλεηε ηελ εηδνπνηό δηαθνξά κε ηα άιια θόκκαηα , όπσο δηαθεξύζζεηε ζε όινπο 

ηνπο ηόλνπο.   

 

Ωο θόκκα ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο θαη πηζαλόηαηα αύξην Κπβέξλεζε απηήο ηεο 

θαζεκαγκέλεο ρώξαο νθείιεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζην πξόγξακκά ζαο ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο  θαη λα επηρνξεγήζεηε , σο Κπβέξλεζε ,πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή 

Καζηνξηάο  θαη αιινύ πνπ δελ ζα βαζίδνληαη ζην αίκα θαη ζην βαζαληζκό  αζώσλ έκβησλ. 

Μηα επίζθεςε ζηνλ θόζκν ηνπ ίληεξλεη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηα θαιά θπιαζζόκελα 

ελδόηεξα απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη αξθεηό γηα λα αληηιεθζείηε πεξί ηίλνο πξόθεηηαη 

θαη λα αλαξσηεζείηε πνηνο είλαη ηειηθά ην θηήλνο. 

.  

Ο ζεβαζκόο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο πξέπεη λα αθνξά θάζε δσή, δίπνδε ή ηεηξάπνδε θαη 

δελ ζα πξέπεη λα είλαη δηθαίσκα  ηνπ αλζξώπνπ αιιά θάζε  ζπλαηζζαλόκελεο δσήο, ηνπ 

αέξα, ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο μεξάο. 

 

Σηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, 

 
Για ηην 

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλονηική Ομοζπονδία & ηην 

Πανελλαδική Συνηονιζηική Επιηροπή 130 Ζωοθιλικών Σωμαηείων 

  
 

Η Πρόεδρος Η Ανηιπρόεδρος Η Γραμμαηέας 

Αναζηαζία Μπομπολάκη Μαρίζα Χριζηοδούλοσ Μαρία Χοσζηοσλάκη 



                                         
 
H Παλειιαδηθή Φηινδσηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Οκνζπνλδία ηδξύζεθε ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2010 θαη είλαη ε κεγαιύηεξε θηινδσηθή νκνζπνλδία ηεο Διιάδαο. θνπόο ηεο είλαη ε 
πξνζηαζία θαη πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ δώσλ κε θάζε λόκηκν θαη αθηηβηζηηθό 
ηξόπν. ηηο πνιιαπιέο δξάζεηο ηεο πεξηιακβάλνληαη:  
 

 Ζ εθπόλεζε επηζηεκνληθώλ, εκπεξηζηαησκέλσλ θαη ξεαιηζηηθώλ ζέζεσλ θαη 
πξνηάζεσλ γηα ηα δεηήκαηα ησλ δώσλ πξνο όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο 
αξκόδηνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο (θαζ’ ύιελ ππνπξγεία, απηνδηνίθεζε, 
θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, εηζαγγειηθέο αξρέο, θ.ιπ.) θαη ην θαζεκεξηλό ιόκπη 
γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην ζεζκηθό πιαίζην  

 
Σνλ Μάξηην ηνπ 2012 ε Π.Φ.Π.Ο θαηόπηλ ζπλάληεζήο ηεο κε ηνλ Τθππνπξγό Πξνζηαζίαο 
ηνπ Πνιίηε θ. Διεπζέξην Οηθνλόκνπ, πέηπρε ηελ έθδνζε ηεο 2εο δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ 
πξνο όια ηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα ηεο ρώξαο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Ν.4039/2012. 
Δπίζεο, πνιιέο από ηηο πξνηάζεηο ηεο ελζσκαηώζεθαλ ζηνλ παξαπάλσ λόκν κεηά από 
ηηο δπλακηθέο θαη επίκνλεο παξεκβάζεηο ηεο ηόζν ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 
Σξνθίκσλ, όζν θαη ζηε Βνπιή θαηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ λόκνπ (π.ρ. ε θαηάξγεζε ηεο 
ρξήζεο δώσλ ζε παξαζηάζεηο θαη ζεάκαηα, ε έλλνηα ηεο παζεηηθήο θαθνπνίεζεο σο 
πνηληθό αδίθεκα, ε κε ζαλάησζε δώσλ από ιετζκάληα βάζεη ηνπ Π.Γ. 400/83, ν 
πεξηνξηζκόο ηεο ρξήζεο ηεο επζαλαζίαο κόλν ζην ζηάδην ηεο κε αλαζηξέςηκεο πιένλ 
θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ δώσλ).  
 
Σν Ννέκβξε 2012 ζπκκεηείρε ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ζηηο 
Βξπμέιιεο κε ζέκα «Δπηβνιή πιεζπζκηαθνύ έιεγρνπ ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζηελ 
Διιάδα». 

 Οη εθζηξαηείεο θαη νη αθηηβηζηηθέο δηακαξηπξίεο ελεκέξσζεο θαη 
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ γηα ηελ νξζή θαη δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ 
δώσλ σο ζπλαηζζαλόκελα θαη λνήκνλα πιάζκαηα  

 
Μεξηθέο από ηηο εθζηξαηείεο ηεο αθνξνύλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ βαξειόζθπισλ θαη ηεο 
κόληκεο αιπζόδεζεο ησλ δώσλ, ηε βειηίσζε ησλ δεκνηηθώλ θπλνθνκείσλ θαη ηελ νξζή 
ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ θαηάξγεζε ηεο πώιεζεο παληόο είδνπο δώνπ, ηελ θαηάξγεζε ηεο 
ρξήζεο ηεο γνύλαο, ηελ θαηάξγεζε ηνπ θπλεγηνύ, ηελ θαιύηεξε κεηαρείξηζε ησλ 
παξαγσγηθώλ δώσλ, ηελ πξνώζεζε ηεο ρνξηνθαγίαο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ πεηξακάησλ 
ζε δώα.  
 
Ηδηαηηέξσο, γηα ηελ νξζή αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ ησλ βαξειόζθπισλ, ε Π.Φ.Π.Ο 
εθηόο από ηελ εθζηξαηεία κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ηνπ θαηλνκέλνπ παλειιαδηθά, θαηάθεξε 
λα ζπλελώζεη όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο ηεο Κξήηεο.  
 
 

 Ζ ζπλεξγαζία κε επηζηήκνλεο, αθαδεκατθνύο, δηαλννύκελνπο θαη πνιηηηθνύο  

 Ζ ζπλεξγαζία κε κεγάιεο θηινδστθέο νξγαλώζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ (Βritish 
Union for the Abolition of the Vivisection, Anti-Fur Coalition)  

 Ζ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Σπκβηώλσ κε ηα Εώα» ζε 
όιε ηε ρώξα κε ηελ άδεηα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

 Ζ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ζηηο ζρνιέο ηεο ΔΛ.ΑΣ θαη ηεο Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο αλά ηελ επηθξάηεηα 

 Ζ δηαξθήο θπθινθνξία θαη πξνώζεζε δειηίσλ ηύπνπ ζε όια ηα ΜΜΔ 



 Ζ δηαξθήο θξνληίδα θαη πεξίζαιςε δώσλ ρξεδόλησλ βνήζεηαο 

 Οη θαηαζρέζεηο δώσλ πνπ πσινύληαη παξαλόκσο θαη νη απειεπζεξώζεηο 
ησλ 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηα θέληξα πεξίζαιςεο άγξησλ δώσλ 

 Οη θαηαγγειίεο θαη κελύζεηο θαηά νκάδσλ ή αηόκσλ πνπ παξαβηάδνπλ ηε 
λνκνζεζία γηα ηα δώα 

 Ζ δηνξγάλσζε Ζκεξίδσλ 
 

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2011 πξαγκαηνπνίεζε ηελ Ζκεξίδα κε ζέκα: «Α΄ πλάληεζε γηα ηελ 
Δπξσπατθή Πξννπηηθή ηεο Φηινδσηθήο Κνπιηνύξαο ζηελ Διιάδα ηνπ ήκεξα» θαη ηνλ 
Φεβξνπάξην 2013 δηνξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Δηζαγγειέσλ Διιάδνο θαη 
ηνλ Αληηεηζαγγειέα Αξείνπ Πάγνπ, θ. Δκκαλνπήι-Ρνύζζν Παπαδάθε ηελ Ζκεξίδα κε 
ζέκα: «Σα Παξεκπίπηνληα Εεηήκαηα ηνπ Γηθαητθνύ καο πζηήκαηνο Απέλαληη ζηηο 
Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, ηελ Δθαξκνγή ηνπο θαη ηελ Δπξύηεξε Κνηλσληθή Απνδνρή». Ζ 
Ζκεξίδα απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ έθδνζε δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 
κε ζέκα: «Απνζαθήληζε ησλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ εγεξζεί από ηελ εθαξκνγή ηνπ 
λ.4039/2012». 
 
ηηο Ζκεξίδεο ζπκκεηείραλ κε νκηιίεο ηνπο λνκηθνί, ζπληαγκαηνιόγνη θαη εηζαγγειείο, 
θαζεγεηέο θηινζνθίαο, θηεληαηξηθήο, εγθιεκαηνινγίαο θαη ςπρηαηξηθήο, εθπξόζσπνη ηεο 
ΔΛ.Α θαη εθπξόζσπνη ησλ δήκσλ.  
 
Σνλ Αύγνπζην ηνπ 2013 ε Π.Φ.Π.Ο ζπκκεηείρε κε νκηιία ηεο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ 
ζην 23ν Παγθόζκην πλέδξην Φηινζνθίαο πνπ  δηεμείρζε ζηελ Αζήλα, όπνπ θαη βξάβεπζε 
ηνλ δηαθεθξηκέλν θηιόζνθν ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ δώσλ Garry 
Steiner θαη εγθαηέζηεζε αθαδεκαηθή θαη κειεηηηηθή ζρέζε κε ην δηαθεθξηκέλν Παλεπηζηεκηό 
ηνπ. 
 

 Ζ ελεξγή θαη έλζεξκε ππνζηήξημε ζηηο δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο 
νξγαλώζεηο θαη θνξείο κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 
άγξηαο δσήο θαη ησλ βηόηνπσλ (π.ρ. fast truck γηα ηηο Βηνκεραληθέο 
Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλεξγείαο, εμόξπμε ρξπζνύ ζηηο Σθνπξηέο Χαιθηδηθήο, 
Αηνιηθό Σύζηεκα Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΣΠΖΔ) ζηηο λήζνπο 
Χίνο-Λέζβνο-Λήκλνο, θ.ιπ). 

 
***** 

 
Ζ Παλειιαδηθή Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή Εσνθηιηθώλ Σσκαηείσλ δεκηνπξγήζεθε ην 

2008 από ην θηινδσηθό ζύιινγν Υαλίσλ «Ζ Πξνζηαζία ησλ Εώσλ» θαη έθηνηε δίλεη 
θαζεκεξηλνύο αγώλεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ δηθαησκάησλ ζηε δσή, ηελ επδσία θαη ηελ 
ειεπζεξία όισλ ησλ δώσλ ρσξίο εμαίξεζε. ήκεξα απαξηζκεί πάλσ από 118 λόκηκα 
ζσκαηεία από όιε ηελ Διιάδα. Δμάιινπ δηαζέηεη νκάδα Δπηζηεκόλσλ – Καζεγεηώλ από 
πάξα πνιιά γλσζηηθά πεδία θαη από όια ζρεδόλ ηα Διιεληθά Α.Δ.Η πνπ ππνζηεξίδνπλ 
από  ην εηδηθό ηνπ κεηεξίδη ν θαζέλαο ηνπο ζθνπνύο ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ζπληνλίδνληαη 
από εηδηθό Παλεπηζηεκηαθό πληνληζηή.   
 
 
 

pfpomospondia@gmail.com 
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