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Η ζωόφιλη αφετηρία
Το Ελληνικό Ταµείο Μέριµνας Ζώων -ή
αλλιώς GAWF -, µετρά τόσα χρόνια όσα η
ιστορία της ζωοφιλίας στην Ελλάδα. Όλα
άρχισαν όταν έφθασε στην χώρα µας η
Eleanor Close το 1959, χρονιά που ο σύζυγός
της διορίστηκε στο Βρετανικό Συµβούλιο της
Αθήνας. Η κ. Close βρέθηκε αντιµέτωπη µε µια
τραγική εικόνα. Στην µεταπολεµική και
µετεµφυλιακή Ελλάδα, τα ζώα πέθαιναν στους
δρόµους, σκύλοι και γάτες λιµοκτονούσαν και
άλογα και γαϊδούρια βρίσκονταν σε άθλια
κατάσταση, ενώ στα σφαγεία, τα ζώα
αντιµετωπίζονταν µε βαναυσότητα. Η άµεση
αντίδραση της εύπορης Βρετανίδας ήταν η
σύσταση επιτροπής, µε έδρα το Λονδίνο και εν
συνεχεία του Ταµείου, που έκανε θαύµατα
εκείνη την περίοδο, χρηµατοδοτώντας άσυλα,
κτηνιατρικά κέντρα και συλλόγους προστασίας ζώων.

Απίθανες κατασκευές: Τα πιο
παράξενα «χειροποίητα» σπίτια
του κόσµου

To site του ΣΠΑΖ
Το site του ΣΩ.ΖΩ.
Ο δικτυακός τόπος της Στέγης Ζώων

Το άρθρο συνεχίζεται παρακάτω
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Nikos

∆ύο εκατοµµύρια ιδιοκτήτες κατοικιδίων σε µία
χώρα δέκα εκατοµµυρίων. Μία Βρετανίδα που
τα ξεκίνησε όλα. Βάναυσοι ακρωτηριασµοί
αδέσποτων ζώων και νόµοι που δεν
εφαρµόζονται. Μια νοοτροπία ή του ύψους ή
του βάθους. Πόσο φιλόζωοι είµαστε τελικά;
Πέντε φιλοζωικά σωµατεία και οργανώσεις της
Ελλάδας µας µιλούν για το δύσκολο έργο τους,
για την… σκυλίσια –και όχι µόνο- ζωή και για το
πώς µπορεί ο καθένας µας να βοηθήσει.

7 στερεότυπα που δεν ισχύουν
(µε αποδείξεις)

5+2 τετράποδες ιστορίες θάρρους
που συγκινούν
(1/3/2011)

Γάβγισµα: Τι προσπαθεί να µας πει;
(8/1/2010)

5 πράγµατα που δεν
φαντάζεστε ότι µπορούν να
κάνουν οι hackers

∆ηλητηρίαση από «φόλα»:
Προστασία από ένα έγκληµα χωρίς
τιµωρία
(4/9/2009)

Υιοθεσία: Πάρτε... φάτσα, όχι ράτσα
(28/8/2008)

«Σήµερα, το GAWF έχει την Ελλάδα ως έδρα του, αλλά διατηρείται ακόµη το αγγλικό
παράρτηµα», µας λέει η κ. Αµαλία Σωτήρχου, διευθύντρια του Ταµείου. «Στόχος µας είναι η
συνεχιζόµενη βελτίωση της ζωής των ζώων στην Ελλάδα», συµπληρώνει. Το GAWF δεν
είναι µια οργάνωση εθελοντών, αλλά ένα οργανωµένο ίδρυµα που δουλεύει µε στόχους εθνικού
επιπέδου. Επίσης, συµµετέχει σε ευρωπαϊκές καµπάνιες, όπως αυτές για την κατάργηση των
τσίρκων στην Ελλάδα και τον εφοδιασµό των λεγόµενων «εµπλουτισµένων κλουβιών» για τα
πουλερικά.
Οι στόχοι του GAWF επιτυγχάνονται µε τέσσερις τρόπους, όπως µας αναφέρει η κ. Σωτήρχου:
την επιχορήγηση προγραµµάτων στείρωσης, τις επισκέψεις στα σχολεία µε εκπαιδευτικό
περιεχόµενο, την χρηµατοδότηση τοπικών σωµατείων και το πρόγραµµα ιπποειδών. Το
τελευταίο είναι µία από τις ελάχιστες ελληνικές προσπάθειες να προστατευτούν τα άλογα και τα
γαϊδουράκια στην χώρα µας, καθώς στις περιοχές όπου ζουν οι ιδιοκτήτες τους δεν υπάρχουν
ειδικευµένοι κτηνίατροι, παρά µόνο για µικρά ζώα.
Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε το GAWF: Αρχικά, µπορείτε να συµµετάσχετε στην
ψηφοφορία για την ονοµασία του Ταµείου, που αναµένεται να… ξαναβαφτιστεί αυτήν την

Ζεστή σοκολάτα: Χειµώνας µε...
υγρό πειρασµό

Τα 10 πιο εντυπωσιακά γκολ
στην ιστορία του ποδοσφαίρου
Πάρνηθα: ∆ιαδροµές στην
αθηναϊκή εξοχή
20 θέατρα, κινηµατογράφοι και
εστιατόρια που µειώνουν τις
τιµές
Τριήµερο 28ης Οκτωβρίου: 8
προτάσεις της τελευταίας
στιγµής από 45€
10 ελληνικά µέρη πουe τους
πάει το Φθινόπωρο
Photoshop: Προχωρηµένα τρικ
για να µεταµορφώσετε τις
φωτογραφίες σας
Burgers στην Αθήνα: Οι
διευθύνσεις τηςe αµαρτίας

7/11/2011 11:58

Σηµειώσεις | Φιλοζωικές: Οργανωθείτε και βοηθήστε

2 of 3

http://www.in2life.gr/features/notes/articles/197260/article.aspx

περίοδο (δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ http://www.gawf.org.uk/ ). Μπορείτε επίσης να
εγγραφείτε ως εθελοντές στο Ελληνικό Ταµείο Μέριµνας Ζώων ή να ενισχύσετε τους σκοπούς
του, αγοράζοντας virtual gifts από την ιστοσελίδα του.
Η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία
Σε δράση από το 1975, η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία
αποτελεί την µεγαλύτερη φιλοζωική οργάνωση στην χώρα
µας, διατηρώντας λίστα 5.000 ενδιαφερόµενων πολιτών και
1.500 ενεργών µελών. Η αποστολή της: η ευζωία των
αδέσποτων κυρίως ζώων, η πρόληψη και η αποτροπή
του βασανισµού τους και η ενηµέρωση των νέων
γενιών.
«Θα λέγαµε ότι λειτουργούµε κατ’ αντιστοιχία µε το
ΕΚΑΒ και το νοσοκοµείο για τους ανθρώπους», µας λέει
η κ. Λιάνα Αλεξανδρή, διευθύντρια της οργάνωσης. «∆εν
ανήκουµε στις Μ.Κ.Ο.», τονίζει η κ. Αλεξανδρή, «και δεν
χρηµατοδοτούµαστε από το κράτος. Αντίθετα, κάνουµε την δουλειά που θα έπρεπε να
κάνει το κράτος», µας αναφέρει. Όπως µας λέει η υπεύθυνη, το 2003 ψηφίστηκε ένας
σύγχρονος νόµος στην χώρα µας, που θέσπισε την ένταξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων
σχετικά µε τα ζώα στην παιδεία, κάτι που δεν εφαρµόστηκε ποτέ, καθώς η πολιτεία, µετά το
2004, γύρισε ξανά την πλάτη προς τα ζώα. «Σαν αποτέλεσµα, αναγκαζόµαστε και σε αυτόν τον
τοµέα να αυτοχρηµατοδοτούµαστε», αποκαλύπτει η κ. Αλεξανδρή.
Η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία διαθέτει τις δεύτερες µεγαλύτερες εγκαταστάσεις στα
Βαλκάνια, όπως µας ενηµερώνει η διευθύντρια, έχοντας στην κατοχή της 10 στρέµµατα στα
οποία υπάρχουν εγκαταστάσεις περίθαλψης και στείρωσης ζώων, καθώς και χώρος υποδοχής
σχολείων και ανάπτυξης ζωοφιλίας. «Από τους πιο σηµαντικούς µας στόχους είναι η ενηµέρωση
των νέων για την υπεύθυνη ιδιοκτησία ενός ζώου», λέει η κ. Αλεξανδρή.
Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε την Ε.Φ.Ε.: Συµπληρώνοντας το online
ερωτηµατολόγιο, εγγράφεστε στην λίστα των ενδιαφερόµενων που διατηρεί η οργάνωση, η
οποία θα σας ειδοποιήσει αν µπορείτε κατά οποιονδήποτε τρόπο να φανείτε χρήσιµοι.
Προστασία ή υιοθεσία κάποιου ζώου, ανάληψη της υποχρέωσης να βγάλετε για βόλτα τα
νοσηλευόµενα ζώα ή και ένταξη στο αντικείµενο της εργασίας σας, αν για παράδειγµα είστε
εκπαιδευτικός, της φιλοζωικής ενηµέρωσης είναι λίγοι µόνο από τους τρόπους µε τους οποίους
µπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθεια.

Θεµατικά weekends: 6
αποδράσεις µε φθινοπωρινή
αφορµή

Ειδήσεις
Ζητείται
κυβέρνηση
καθαρών λύσεων
Η καταρχήν συµφωνία
υπό το τελεσίγραφο
της Ευρώπης, το παζάρι για
αρµοδιότητες - διάρκεια και οι γκρίζες
ζώνες. Νέα επικοινωνία ΣαµαράΠαπανδρέου σήµερα.
Φωτογραφίζουν Παπαδήµο
βουλευτές από ΠΑΣΟΚ και Ν.∆.

"Στάση Ρώµη" για τις
ευρωπαϊκες αγορές
Χτυπήµατα εντός και εκτός
δέχεται ο Μπερλουσκόνι Πιέσεις να παραιτηθεί (upd)

Τα «θέλω» του Παπαδήµου
και ο φόβος των Βρυξελλών
Περισσότερα στο Euro2day.gr

IEK Praxis Αθήνα
Χαλκίδα
Γραφιστική,
∆ιακόσµηση,
Κοµµωτική,
Παιδαγωγικά,
Μακιγιάζ, Τουρισµός
www.iekpraxis.gr
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για επαγγελµατίες
Υγείας Έναρξη 7
Νοεµβρίου

Προσθέστε ένα σχόλιο...

www.cnam.gr

∆ηµοσίευση στο
Facebook
Σάχλα Μάρα ·

Σεµινάριο
E-Marketing

∆ηµοσιεύετε ως Anna Palaki (∆εν είστε εσείς;)
Εγγραφή ·

Κορυφαίος σχολιαστής

Επίσης τα παιδιά στη SAPT κάνουν εξαιρετική δουλειά. Έχουν βρει οικογένειες σε πολλά ορφανά
σκυλάκια και είναι πολύ προσεκτικοί στην επιλογή ανάδοχης οικογένειας και στη φροντίδα των
µικρών µας φίλων.
http://www.sapt.gr/
Απάντηση ·

1 · Μου αρέσει! · Να παρακολουθώ τη δηµοσίευση · 02 Μάρτιος στις 2:34 µ.µ.

Rania Tsiou · Εργάζεται στην εταιρεία Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
όσο µπορώ κι όπου µπορώ βοηθάω αθώα πλάσµατα που µας έχουν ανάγκη και που στο
κάτω-κάτω εµείς τα φέρνουµε σ αυτήν την κατάσταση !!!στα πρόθυρα εξαθλίωσης και στο
θάνατο!!!
Απάντηση · Μου αρέσει! · Να παρακολουθώ τη δηµοσίευση · 06 Μάρτιος στις 12:01 µ.µ.
Marita Armenaki · Athens, Greece
"Αν θέλεις να δείς το επίπεδο του πολιτισµού ενός λαού, δες πώς συµπεριφέρεται στα ζώα...."
Gandhi
Απάντηση · Μου αρέσει! · Να παρακολουθώ τη δηµοσίευση · 02 Μάρτιος στις 12:53 µ.µ.
Thekla Karabini
Προσθέστε ένα σχόλιο...
Απάντηση · Μου αρέσει! · Να παρακολουθώ τη δηµοσίευση · 02 Μάρτιος στις 4:08 µ.µ.
Panagiotis Gkioyntitse · Athens, Greece
PANTELI EIMAI O PANAGIOTIS APO RODO O MATHITIS SOY
Απάντηση · Μου αρέσει! · Να παρακολουθώ τη δηµοσίευση · 24 Ιούλιος στις 6:13 π.µ.
Προσθήκη κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Α. Αϊνστάιν: Σωστός ακόµα κι όταν έκανε...«γκάφες»
(1/3/2011)
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Βιβλίο
Πλήρες αφιέρωµα µε videoντοκυµαντέρ για τη
δηµιουργία ενός βιβλίου και
το µέλλον του
Γιορτές 2010
Ιδέες διασκέδασης και δώρων
για τις πιο λαµπερές ηµέρες
του έτους!

Συντήρηση
Εγκατάσταση
Service Kλιµατιστικων
απο 25 ευρώ Γρήγορα
Ναι Προχειρα Όχι
2109400970
www.airconditioning.coe
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Έρευνα αναδεικνύει την Αθήνα ως την πιο ερωτική πόλη παγκοσµίως!
(28/2/2011)

Νέα Ζηλανδία: Online υποστήριξη στους σεισµοπαθείς
(22/2/2011)

Παγκόσµια µέρα µητρικής γλώσσας: Εκείνες που χάνονται
(21/2/2011)

Τα θαύµατα της φύσης: 5 παράξενα θηλαστικά
(15/2/2011)

Οικονοµία 30% στα
Καύσιµα
Για Αυτοκίνητα η και
για Καυστήρες Και θα
Κερδίσετε
ΧιλιάδεςΕυρω µε το

13 cult καψουροτράγουδα που αγαπάµε να µισούµε
(14/2/2011)

www.fuelxx-economy.gr

Την ποσότητα της ανθρώπινης γνώσης υπολόγισαν επιστήµονες
(14/2/2011)

Τα... χαρτοφυλάκια των αγίων
(14/2/2011)

Αγ. Βαλεντίνος: Πόσο κοστίζουν περιβαλλοντικά τα συνήθη δώρα των ερωτευµένων;
(14/2/2011)

7 ηθοποιοί που δεν... ξέφυγαν από τον ρόλο (της ζωής τους)
(7/2/2011)
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