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Νέα έρευνα αποκαλύπτει: Η κακοποίηση για τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια
στη Σαντορίνη συνεχίζεται.
Διακεκριμένες οργανώσεις προστασίας των ζώων ζητούν την υποστήριξή σας!
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Σας γράφω εκ μέρους της PETA Deutschland e.V., της μεγαλύτερης οργάνωσης
προστασίας των δικαιωμάτων όλων των ζώων στη χώρα με πάνω από ενάμιση
εκατομμύριο υποστηρικτές, αναφορικά με τη συνεχιζόμενη θλιβερή κατάσταση
στην οποία βρίσκονται τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια στη Σαντορίνη αλλά και
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Από κοινού με τις οργανώσεις GAR, Ippothesis,
SAWA and VeGaia σας παρακαλούμε να μελετήσετε ένα ολοκληρωμένο νομικό
πλαίσιο για τα ιπποειδή στη χώρα σας, που θα εγγυάται την ευζωία και την
προστασία τους.
Ήδη το προηγούμενο έτος καταφέραμε, με εκτενείς αναφορές, εικόνες και
βίντεο, να τεκμηριώσουμε περιπτώσεις μη τήρησης στοιχειωδών κανόνων
ευζωίας των ιπποειδών στη Σαντορίνη, τα οποία επανειλημμένα κακοποιούνται
καθώς χρησιμοποιούνται υπό άθλιες συνθήκες ως γαϊδουράκια-ταξί. Νέες
καταγραφές το Σεπτέμβριο του 2019, δείχνουν ότι ένα χρόνο μετά δεν έχει
αλλάξει τίποτα σε ότι αφορά την κακομεταχείρισή τους. Παρά τις υποσχέσεις και
τη νέα εγκύκλιο για την προστασία των ιπποειδών, η κατάσταση για αυτά τα ζώα
στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά άσχημη. Οι ιδιοκτήτες τους ακόμα τα
χτυπάνε, πολλοί αναβάτες τα κακομεταχειρίζονται, ενώ δεν τους παρέχεται ούτε
τροφή αλλά ούτε και νερό κατά τη διάρκεια της πολύωρης εκμετάλλευσή τους
από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ακόμη και η υφιστάμενη νομοθεσία
σχετικά με την προστασία των ζώων δεν εφαρμόζεται επαρκώς, αλλά ούτε
γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι από την τοπική αστυνομία.
Ακόμα και οι τουρίστες που αποφασίζουν να ανέβουν τα σκαλιά με τα πόδια,
πολλές φορές κινδυνεύουν από τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια. Πρώτη φορά το
2015 μια γυναίκα ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από ένα γαϊδουράκι.

Μας κάνει φοβερή εντύπωση το ότι σε μια Ευρωπαϊκή χώρα συνεχίζει να
υπάρχει ανοχή για μια τέτοια δημόσια και εκτεταμένη κακοποίηση ζώων, παρά
τις παγκόσμιες διαμαρτυρίες, τις αναφορές διεθνών μέσων ενημέρωσης και τις
χιλιάδες δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή η λεγόμενη «παράδοση» δεν
αποτελεί εμπειρία διακοπών, αλλά κακοποίηση ζώων που αμαυρώνει την εικόνα
της όμορφης χώρας σας. Είναι καιρός να θεσπιστούν στην Ελλάδα νέοι νόμοι οι
οποίοι θα βάλουν επιτέλους τέλος στην κακοποίηση αυτών των ζώων για δήθεν
«τουριστικούς» σκοπούς! Μόνο έτσι θα προστατευθούν τα γαϊδουράκια και τα
μουλάρια στη χώρα σας.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να
σταματήσει άμεσα η κακοποίηση των ζώων αυτών στη Σαντορίνη, και να
θεσμοθετήσει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο με σκοπό την αποτελεσματική
προστασία των ιπποειδών στην Ελλάδα. Θα χαιρόμασταν επίσης αν μας
καλούσατε σε προσωπικό διάλογο, ώστε να μπορέσουμε να σας αναπτύξουμε
τους προβληματισμούς μας και τις προτάσεις μας.
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