ΡΟΔΟΣ: ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΪΔΟΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ
Σοβαρό θέμα έχει προκύψει με την
φροντίδα των γαϊδουριών της
Λίνδου, καθώς οι καταγγελίες για
κακοποίηση και βασανισμό των
ζώων από ξένους και έλληνες
επισκέπτες είναι καθημερινές.
Το γεγονός αυτό ανάγκασε και το
φιλοζωικό σωματείο «Τυχερές
Πατούσες» (LUCKY PAWS) να στείλει εξώδικη δήλωση στον πρόεδρο
των ονηλατών της Λίνδου, με την οποία ζητά να ληφθούν όλα τα
μέτρα προστασίας των ζώων καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα
αναγκαστούν να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά και να προβούν
στην αφαίρεση των γαϊδουριών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αγανάκτησης των επισκεπτών από
την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα γαϊδουράκια είναι μία
επιστολή η οποία στάλθηκε πριν μερικές ημέρες στο φιλοζωικό
σωματείο «Τυχερές Πατούσες» ενώ παράλληλα κοινοποιήθηκε και
προς κάθε αρμόδιο φορέα.
Ο συντάκτης της ο οποίος μάλιστα τυγχάνει να είναι καθηγητής
της Ελληνικής Τέχνης και Αρχαιολογίας στο εξωτερικό,
περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τις συνθήκες διαβίωσης των
γαϊδουριών και συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:
«Κύριοι, Θα ήθελα να προβώ σε καταγγελία σχετικά με τις
συνθήκες στις οποίες διατηρούν τα ζώα τους ορισμένοι ονηλάτες
που μεταφέρουν επισκέπτες στην Ακρόπολη Λίνδου.
Επιστρέφοντας από επίσκεψή μου στην Ακρόπολη στις 18/6/14,
αντίκρισα κάποια γαϊδουράκια δεμένα σε ένα χώρο έξω από τη

Λίνδο, κοντά στο πάρκινγκ της παραλίας, περίπου στο ύψος της
ανηφόρας που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο.
Τα ζώα – επτά ενήλικα (ανάμεσά τους ένα σε κατάσταση
εγκυμοσύνης) και ένα μικρό- ήταν, κατά παράβαση της
νομοθεσίας, δεμένα κάτω απ’ τον ήλιο, σε θερμοκρασία 38ºC,
χωρίς πρόσβαση σε σκιά, τροφή ή νερό.
Αμέσως τους έδωσα το νερό που είχα μαζί μου και στη συνέχεια
κουβάλησα επιπλέον γύρω στα 20 μπουκάλια νερό από κοντινό
περίπτερο, για να τα ποτίσω.
Ήταν φανερό από τη δίψα τους ότι ήταν δεμένα εκεί πολλές ώρες.
Από τους κατοίκους έμαθα ότι εκεί κρατούν οι ονηλάτες τα ζώα
που δεν προορίζονται για μεταφορά τουριστών.
Τα ζώα που μεταφέρουν τουρίστες είναι στο ονοστάσιο, επίσης
χωρίς τροφή και νερό. Σας παρακαλώ να λάβετε τα απαραίτητα
μέτρα, ώστε οι συνθήκες κράτησης των ζώων να είναι σύμφωνες με
τη νομοθεσία και τους κανόνες ευζωίας τους.
Η παρούσα επιστολή θα κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό τμήμα
Λίνδου, στο Δήμαρχο Λίνδου, στο Τμήμα Κτηνιατρικής και Αλιείας
του Δήμου Ρόδου και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Με
εκτίμηση»
Η Φιλοζωική
Η εξώδικη δήλωση η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο του
φιλοζωικού σωματείου κ. Γιώργο Κυπραίο και την Αντιπρόεδρο κ.
Γεωργία Διμέλη, έχει κοινοποιηθεί και προς τον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Ρόδου και αναφέρει τα εξής:
«Μετά από συνεχόμενες καταγγελίες διαφόρων επισκεπτών της
Λίνδου (Ελλήνων και ξένων) προς το σύλλογό μας και κατόπιν
δικής μας αυτοψίας διαπιστώσαμε ότι τα γαϊδουράκια τα οποία
χρησιμοποιούνται ως ονηλάτες για την μεταφορά τουριστών στην
ακρόπολη της Λίνδου ζουν κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες, χωρίς
νερό και φαγητό, χωρίς υπόστεγα, δεμένα μέσα στον ήλιο με
θερμοκρασίες 40 βαθμών κελσίου, με πληγές στο σώμα τους τις

οποίες δεν περιποιείται κανείς από τους ιδιοκτήτες και
γενικότερα κακοποιούνται, ενώ χρησιμοποιούνται ως εργαλεία
είσπραξης χρημάτων.
Στο παρελθόν σας είχαμε στείλει επιστολή με το ίδιο θέμα, η
οποία όμως έμεινε από εσάς αναπάντητη. Σύμφωνα με το νόμο
4039/12 αρθ 16 απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή
και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδος ζώου κ.λ.π.
Ήδη με την παρούσα σας καλούμε όπως αποκαταστήσετε άμεσα αυτήν
την κατάσταση, άλλως θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια και
συγκεκριμένα θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά για το θέμα και
επίσης θα προβούμε με αίτηση που θα καταθέσουμε στην
Εισαγγελία Ρόδου σε προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των ζώων,
δικαίωμα που μας δίνει ο νόμος.»
Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο του σωματείου «Τυχερές
Πατούσες» μπορείτε να παρακολουθείτε και μέσω της σελίδας τους
στο facebook: Lucky Paws Animal Rescue Rhodes.
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