
Αγαπητέ κ. Υπουργέ / Νομάρχη / Δήμαρχε, 
 
σας γράφουμε σχετικά με το θέμα της απαγόρευσης της λειτουργίας του σταθμού 
πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ).  
 
Επί χρόνια, το Κέντρο Περίθαλψης ενημέρωνε τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για  τις ακατάλληλες και ανεπαρκείς συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί ο 
σταθμός πρώτων βοηθειών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Το 2005-2006 
ενημερώθηκαν όλοι οι βουλευτές Α΄ και Β΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ο 
αντινομάρχης Θεσσαλονίκης, οι υπουργοί Μακεδονίας – Θράκης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης καθώς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας σε μια ύστατη 
προσπάθεια να βρεθεί κάποια λύση. Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε καμία 
ανταπόκριση. 
 
Έτσι φτάσαμε το Γενάρη του 2008 να απαγορευτεί από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
Θεσσαλονίκης η εισαγωγή άγριων ζώων για νοσηλεία στο σταθμό πρώτων 
βοηθειών του ΕΚΠΑΖ, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει από την μεριά της πολιτείας 
κάποια πρόταση για λειτουργία του σταθμού σε άλλον καταλληλότερο χώρο. Έτσι 
έπειτα από 24 έτη αδιάλειπτης λειτουργίας του ΕΚΠΑΖ στη βόρεια Ελλάδα δεν 
υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή που να μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε ένα 
τραυματισμένο άγριο ζώο. Άλλη μια τραγική αμέλεια της ελληνικής κυβέρνησης, 
που είναι πια περιβόητη στο εξωτερικό εξαιτίας της περιφρόνησης και αδιαφορίας 
που δείχνει για τα ζώα. 
 
Όσο περισσότερο καθυστερεί η επίλυση του θέματος, τόσο περισσότερα άγρια ζώα 
πεθαίνουν αβοήθητα, καθώς δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος κτηνίατρος ή 
οργανισμός που να έχει την εμπειρία και τις γνώσεις του ΕΚΠΑΖ. Πολλά μάλιστα 
από τα ζώα αυτά ανήκουν σε παγκοσμίως απειλούμενα είδη για τα οποία η χώρα 
μας έχει υπογράψει διεθνείς συμβάσεις για την προστασία και διατήρησή τους. 
Παράλληλα η επιτήρηση της νόσου της γρίπης των πτηνών σε άγριους 
πληθυσμούς καθίσταται ανεπαρκής με ότι αρνητικά αποτελέσματα αυτό μπορεί να 
συνεπάγεται για τη προστασία των πολιτών. 
 
Αυτό που εμείς σας ζητάμε ως ευσυνείδητοι πολίτες, είναι να υποστηρίξετε το έργο 
του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων, βοηθώντας άμεσα στην 
ανεύρεση κατάλληλου χώρου που θα έχει τις απαραίτητες υποδομές ώστε να 
στεγάσει το σταθμό περίθαλψης της Θεσσαλονίκης. Πέρα από τη στέγαση, θα ήταν 
απαραίτητη οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης, όπως χρηματοδότηση ή κοινοποίηση 
της δράσης του ΕΚΠΑΖ στο ευρύ κοινό. 
 
Με τιμή,  
 
Το όνομά σας 
Πόλη, χώρα 
 
 
 
 
 


