
∆ηλητηρίαση: παράνοµη και ανήθικη! 
 

      Πολλοί συµπολίτες µας επιλέγουν να δηλητηριάσουν ανυπεράσπιστα ζώα, 
άλλοτε αδέσποτα για να µην χαλούν την αισθητική τους και άλλοτε οικόσιτα επειδή 
τους ενοχλεί το γαύγισµα τους ή έχουν διαφορές µε τους ιδιοκτήτες. 
 
Η απάνθρωπη τακτική της φόλας είναι πράξη παράνοµη σύµφωνα µε τους 
ελληνικούς νόµους και τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατικό πρόστιµο. Μα πάνω 
απ’ όλα, είναι µια πράξη ανήθικη καθώς τα ζώα που δηλητηριάζονται µε τρόπους 
πολύ άσχηµους (µέχρι και κοµµένα γυαλιά σε τροφή) καταδικάζονται σε αργό 
θάνατο, µε πολύ πόνο και αγωνία. Αλλά και οι ιδιοκτήτες τους, όσων είναι 
οικόσιτων, αγωνιούν για να τα σώσουν ενώ χρειάζεται και δαπάνη χρηµάτων στον 
κτηνίατρο για τις πρώτες βοήθειες. 
  Εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα τα ζώα δηλητηριάζονται και κακοποιούνται µε 
πολλούς τρόπους. Είναι στο χέρι µας να απαιτούµε να αλλάξει αυτή η κατάσταση 
και να προσπαθούµε γι αυτό. Μην αφήνετε περιστατικά να περνούν απαρατήρητα. 
Τα νεκρά ζώα δεν γυρνούν πίσω όµως µπορούµε να προλάβουµε νέες 
δηλητηριάσεις. 
Γι αυτό: 

o Φωτογραφίστε πτώµατα νεκρών ζώων από φόλα και γράψτε καταγγελία 
προς υπουργεία, ΜΜΕ, φιλοζωϊκά σωµατεία και sites. Κάντε γνωστό µε κάθε 
τρόπο το θέµα. Ήδη πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό εκφράζουν τις 
αντιδράσεις τους και επιλέγουν να µην έρθουν καν για διακοπές στη χώρα 
µας αν δεν αλλάξει η κατάσταση. 

o Καταγγείλτε τη δηλητηρίαση στο Α.Τ. της περιοχής σας. Επιµείνετε να 
έρθουν να καταγράψουν το γεγονός και τον αριθµό των δηλητηριασµένων 
ζώων και καταθέστε µήνυση κατ’ αγνώστων αν δεν ξέρετε τον δράστη. Σε 
περίπτωση που γνωρίζετε το δράστη µην τον αφήνετε ατιµώρητο. 
Καταθέστε µήνυση εναντίον του. 

o Εάν συµπολίτες σας, σας απειλούν για τα ζώα σας ή για αδέσποτα που 
φροντίζετε, τοιχοκολλήστε αφίσες µε το σχετικό νόµο{Ν.1197/1981 (άρθρο 
8) και N.3170/2003 (άρθρο 12)} και την τιµωρία που προβλέπει για όσους 
δηλητηριάζουν ζώα. Εκφοβίστε τους και δείξτε ότι δίκιο έχει όποιος 
προστατεύει ζώα και όχι όποιος τα σκοτώνει. Προειδοποιήστε ότι θα 
ενηµερώσετε δικηγόρο για τις απειλές που δέχεστε. 

o Απαιτήστε από το ∆ήµαρχο σας να εφαρµόσει τις υποχρεώσεις του από το 
νόµο περί στείρωσης και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων. Η µείωση του 
αριθµού τους και ο έλεγχος του πληθυσµού τους είναι η µόνη λύση για την 
µείωση των προβληµάτων µε τους µη φιλόζωους. 

����Γίνετε η φωνή τους, υπερασπιστείτε τα δικαιώµατά τους. 
Μην ξεχνάτε: 

o Από φόλα κινδυνεύουν και τα µικρά παιδιά αν την βρουν τυχαία σε κάποιο 
πάρκο ή γειτονιά. 

o Έχετε πάντα στο σπίτι σας ατροπίνη και ζητήστε πληροφορίες από τον 
κτηνίατρο για την χορήγησή της. 

o Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη βόλτα του ζώου, να µην φάει κάτι από 
κάτω και µην αφήνετε ποτέ το ζώο σας να βγει βόλτα µόνο του χωρίς λουρί 
και επίβλεψη. 
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