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Ο άνθρωπος αιχμαλωτίζει άγρια ζώα εδώ και 

χιλιάδες χρόνια 

1. Αρχικά για να εξημέρωση και ικανοποίηση των 
βιολογικών του αναγκών 

 

2. Αργότερα για δευτερεύοντες λόγους: 

• επίδειξη ισχύος 

• περιέργεια - ενδιαφέρον 

• έρευνα 

 

3. Ιστορικά η χαρακτηριστικές εικόνες άγριων ζώων 
δίπλα σε ανθρώπους φθάνουν μέχρι: 

• τους μονομάχους της ρωμαϊκής εποχής,  

• την αρχαία Αίγυπτο και  

• τους «κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας» 

 



Η «φιλοξενία» άγριων ζώων 

1. Η εξέλιξη της «φιλοξενίας» άγριων ζώων σε αιχμαλωσία 
οδήγησε στην έννοια του ζωολογικού κήπου – πάρκου 
συχνά αναφερόμενου ως «Βικτωριανού τύπου». 

 

2. Πρόκειται για χώρους επίδειξης του «πλούτου» των 
αποικιακών κτήσεων του «νέου» κόσμου στους οποίους 
μέχρι και άνθρωποι έχουν εκτεθεί!!! 

 

3. Σήμερα η έννοια της «οργανωμένης» διαχείρισης άγριων 
ζώων σε αιχμαλωσία (πρέπει να) συνδέεται με την 
έννοια του «βιοπάρκου» η οποία γεννήθηκε τη δεκαετία 
του 1970, αλλά και της ανάγκης για περίθαλψη-
επανένταξη μετά τη δεκαετία του 1980. 



Αιχμάλωτα άγρια ζώα, βασικά δεδομένα: 

 Ο άνθρωπος αιχμαλωτίζει ζώα εδώ και χιλιάδες χρόνια 
με σκοπό το ίδιο όφελος 

 

 Το παράνομο εμπόριο ειδών της άγριας πανίδας είναι το 
τρίτο πιο επικερδές παράνομο εμπόριο στον 
κόσμο μετά το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών 

 

 Οι συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων αιχμάλωτων 
ζώων είναι αφύσικες, ακατάλληλες και συχνά οδηγούν 
τα ζώα στο θάνατο 

 



Στην Ελλάδα, τα άγρια ζώα υφίστανται διάφορες μορφές 
αιχμαλωσίας από τον άνθρωπο: 

 

1. Ζωολογικοί Κήποι και Ενυδρεία 

2. Προσωπικές Συλλογές και Εκθέσεις Ζώων  

3. Θεάματα με άγρια ζώα 

 Τσίρκα 

 Δελφινάρια  

 Πλανόδιοι εκπαιδευτές ζώων 

4. Εμπόριο ειδών άγριας πανίδας  

5. Εκτροφεία  

 Εκτροφεία ειδών της άγριας πανίδας  

 Εκτροφεία γουνοφόρων ζώων  

6. Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας 

Αιχμάλωτα άγρια ζώα 



 
 

Τα βασικά προβλήματα της αιχμαλωσίας των ζώων 
συνοψίζονται: 

 

 Στις ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης : ακατάλληλες 

εγκαταστάσεις, απουσία φυσικών συνθηκών, πλημμελής κτηνιατρική 
φροντίδα και διαχείριση 

 

 Στη μείωση των ειδών της άγριας πανίδας και των πληθυσμών 
τους στη φύση λόγω της αρπαγής τους από το φυσικό περιβάλλον -μία από τις 

σοβαρότερες απειλές για τον αφανισμό πολλών και σημαντικών ειδών  

 

 Προβλήματα στην ενδημική πανίδα από τα ξενικά είδη λόγω της 

εκούσιας ή ακούσιας απελευθέρωσης σε φυσικές περιοχές στις οποίες ποτέ δεν 
υπήρχαν  

 

 Αναπαραγωγή των ζώων σε αιχμαλωσία με αποτέλεσμα την 

ανεξέλεγκτη και άσκοπη συγκέντρωση ζώων, τα οποία δεν αποτελούν φυσικό 
πληθυσμό και ούτε μπορούν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον 

 

 Παραπλανητική ενημέρωση και πλαστή φιλοζωική εικόνα στο 
κοινό των επισκεπτών 



Ζωολογικός Κήπος Τρικάλων 
 

 Ο νέος χώρος του για τις τίγρεις 
χαρακτηρίζεται από την παντελή 
έλλειψη περιβαλλοντικού 
εμπλουτισμού. Ο σχεδιασμός του 
εξυπηρετεί  μόνο την άμεση 
παρατήρηση των ζώων από τους 
επισκέπτες. 
 
 

 Η έλλειψη γνώσης για το 
συγκεκριμένο είδος καγκουρό, τις 
βιολογικές απαιτήσεις, το 
βιότοπο, την κατάσταση του 
φυσικού  πληθυσμού του και την 
προέλευσή του, αποδεικνύεται 
χαρακτηριστικά στη φωτογραφία.  

Ζωολογικοί κήποι 



Ζωολογικοί κήποι 

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο 
 

 Οι κλειστές πόρτες  στις φωλιές 
των αρκούδων (αλλά και άλλων 
ζώων) δεν  τους επιτρέπουν την 
πρόσβαση σε ιδιωτικό χώρο και 
εξαναγκάζουν τα ζώα σε μόνιμη 
και υποχρεωτική έκθεση στο 
κοινό. Ο χώρος διαβίωσης των 
αρκούδων δεν προσομοιάζει καν 
με το φυσικό τους  βιότοπο 
 

 Οι καμηλοπαρδάλεις, σε χώρο με 
απόλυτη απουσία βλάστησης και 
φόντο τους γερανούς ανύψωσης, 
είναι φανερό ότι δεν βρίσκονται 
στο φυσικό τους περιβάλλον. Το 
«πράσινο» προορίζεται 
αποκλειστικά για τα μάτια και τα 
πόδια των ανθρώπων και όχι για 
τα πόδια των ζώων.  

? 



 

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο 

 

 Η δυνατότητα για άμεση 
επαφή του κοινού με τα 
ζώα αποτελεί μεν 
«αξιοθέατο» όμως, η 
ευθύνη σε περίπτωση 
ατυχήματος 
μεταβιβάζεται 
αποκλειστικά στο κοινό 
και αποτελεί δείγμα  
πλημμελούς ασφάλειας. 

Ζωολογικοί κήποι 



Ζωολογικός Κήπος 
Θεσσαλονίκης 

 
 Η εικόνα του συγκεκριμένου 

πελαργού δεν ενθουσιάζει και 
δεν ψυχαγωγεί. Η πλημμελής 
κτηνιατρική περίθαλψη είναι 
βασικό ζήτημα στη διαχείριση 
των άγριων ζώων σε 
αιχμαλωσία 
 
 

 Το τσιμέντο ως υπόστρωμα, ο 
μικρός χώρος και η ρίψη 
ακατάλληλων τροφών από το 
κοινό  μέσα στα κλουβιά των 
ζώων, είναι βασικό ζήτημα στη 
διαχείριση των άγριων ζώων 
σε αιχμαλωσία.  

Ζωολογικοί κήποι 



 Πλατώνι στο Ζωολογικό Κήπο 
των Τρικάλων μαζί με οικόσιτο 
κουνέλι. Η εκτροφή του 
συγκεκριμένου είδους σε πολλές 
εγκαταστάσεις στην Ελλάδα δεν 
εντάσσεται σε κανένα 
οργανωμένο πλαίσιο για τη 
διατήρηση του είδους. Η 
εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης και για αυτό το είδος δεν 
έχει γίνει ποτέ  
 

 Πλανόδιος με παπαγάλους στο 
εξωτερικό. Η παρουσία 
πλανόδιων με ζώα στην Ελλάδα 
έχει περιοριστεί αλλά πάντα 
υπάρχει η πιθανότητα για 
παρόμοια δραστηριοποίηση με 
δεδομένη την αδυναμία ελέγχου 
του εμπορίου των άγριων ζώων.  

Ζωολογικοί κήποι 



Αιχμάλωτα άγρια ζώα στην Ελλάδα 

Εντολή παύσης... χωρίς παύση... 
Έρευνα για τα ξενικά είδη στην Ελλάδα 



 
 Έλλειψη ηθικού πλαισίου που να επιβεβαιώνει την 

αναγκαιότητα για την αιχμαλωσία των άγριων ζώων και την 
εξασφάλιση της ευζωίας τους 
 

 Έλλειψη ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου που να εκφράζει 
τους απαραίτητους ηθικούς κανόνες 
 

 Έλλειψη εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 
 

 Ελλιπής ή ελαστική εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού 
πλαισίου, όπου αυτό υπάρχει  
 

 Έλλειψη ισχυρών μηχανισμών και φορέων για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση, έλεγχο και εξασφάλιση των 
απαραίτητων κανόνων και συνθηκών διαβίωσης των ζώων   
 
 

Σύνοψη των προβλημάτων των άγριων    

ζώων σε αιχμαλωσία 



 
 Να αξιολογούμε την πραγματική ανάγκη διατήρησης 

άγριων ζώων σε αιχμαλωσία στο σύγχρονο κόσμο 
 

 Να υποδεικνύουμε τις απαραίτητες συνθήκες 
διαβίωσης των άγριων ζώων σύμφωνα με τις 
διαφορετικές βιολογικές ανάγκες κάθε είδους 
 

 Να προτείνουμε λειτουργικές αλλαγές στη χρήση και 
τη διαχείριση των χώρων διαβίωσης άγριων ζώων στην 
Ελλάδα 
 

 Να επισημαίνουμε το νομοθετικό πλαίσιο σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

 
 

Αιχμάλωτα άγρια ζώα: Βασικές μας δράσεις: 



Τροποποίηση της νομοθεσίας για τους Ζωολογικούς Κήπους, έτσι ώστε να 
περιλαμβάνει: 

 
 Διαβάθμιση των Ζωολογικών Κήπων σε περισσότερες κατηγορίες ώστε 

να κατηγοριοποιηθούν οι υπάρχουσες μορφές αιχμαλωσίας ζώων 
(Ζωολογικοί Κήποι, εκθέσεις ζώων, ατομικές συλλογές, ενυδρεία)  

 Εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων με τη φιλοξενία τους σε χώρους 
που ικανοποιούν τις βιολογικές τους ανάγκες και τα βασικά 
δικαιώματά τους (5 Ελευθερίες): 

 
1. Το δικαίωμα για επαρκή ποσότητα και ποιότητα τροφής και νερού 

2. Το δικαίωμα διαβίωσης σε κατάλληλο φυσικό περιβάλλον 

3. Το δικαίωμα της υγιούς διαβίωσης χωρίς τραυματισμούς και 
ασθένειες 

4. Το δικαίωμα της ελευθερίας κίνησης και της έκφρασης υγιούς 
συμπεριφοράς  

5. Το δικαίωμα της ελευθερίας από το φόβο και το άγχος  

 
 

Αιχμάλωτα άγρια ζώα στην Ελλάδα  

Προτάσεις για τους Ζωολογικούς: 



Τροποποίηση της νομοθεσίας για τους Ζωολογικούς Κήπους έτσι ώστε να 
περιλαμβάνει: 

 
1) Απαγόρευση της κατοχής και αναπαραγωγής των ενδημικών ειδών της 

ελληνικής πανίδας από ιδιώτες δεδομένου ότι αυτή επιτρέπεται και 
ελέγχεται στα εκτροφεία με την εποπτεία της Πολιτείας 
 

2) Αυστηρός έλεγχος και θέσπιση κανόνων για την αναπαραγωγή των 
ειδών που δεν ανήκουν στην ενδημική πανίδα εφόσον αυτό απαιτείται 
σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και ανάγκες 
 

3) Οριστικό κλείσιμο σε περίπτωση παράβασης νόμιμων προδιαγραφών 
 

4) Μετατροπή πολλών μικρών δημοτικών Ζωολογικών Κήπων σε 
«Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Κατασχεμένων Ειδών»  
 

5) Ριζική αλλαγή του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης σε 
πρότυπο Κέντρο Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας για όλη 
την Ελλάδα 
 

Αιχμάλωτα άγρια ζώα στην Ελλάδα.  

Προτάσεις για τους Ζωολογικούς Κήπους: 



 Δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού αδειοδότησης, ελέγχου 
και επιθεώρησης όλων των εγκαταστάσεων διατήρησης 
αιχμάλωτων άγριων ζώων 
 

 Δημιουργία Δικτύου Επιθεωρητών σε εθνικό επίπεδο με κεντρικό 
συντονισμό και οργάνωση ανά Περιφέρεια 
 

 Εξασφάλιση μόνιμης εκπαίδευσης των επιθεωρητών 
 

 Εξασφάλιση της επαρκούς εκπαίδευσης των διαχειριστών των 
ζώων (φύλακες, φροντιστές, κτηνίατροι κλπ.)    
 

 Κανονισμός και μηχανισμός παρακολούθησης και ελέγχου της 
διακίνησης των ζώων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
 

 Θεσμοθέτηση των κανόνων λειτουργίας των καταστημάτων 
εμπορίας ζώων με αυστηρές προδιαγραφές και έλεγχο της 
διακίνησης των ζώων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

.  

Προτάσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ΖΚ και 

των άλλων δομών φιλοξενίας αιχμάλωτων ζώων: 



 

 
Ειδικά για τον Ζωολογικό κήπο Θεσσαλονίκης 

Εντείνονται οι προσπάθειες του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ να διεκδικήσει ένα 
καλύτερο μέλλον για τα αιχμάλωτα άγρια ζώα του ζωολογικού κήπου 
Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία συλλογής υπογραφών ολοκληρώνεται μέσα 
στις επόμενες ημέρες. Στόχος είναι η συλλογή 30.000 υπογραφών  



 

 

  

Συμπερασματικά:  
Χρειαζόμαστε αιχμάλωτα άγρια ζώα; 

Μπορεί η απλή περιέργεια να μετατραπεί σε ενεργό ενδιαφέρον; 
Μπορεί ο θεατής να γίνει ενεργός πολίτης; 

? 



 

Ευχαριστούμε 

 για το  

ενδιαφέρον  

σας 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


