
1. ∆ώστε τέλος στα δηλητηριασµένα δολώµατα. Η ζωή είναι 
πολύτιµη για όλα τα πλάσµατα της γης. Κανείς δεν έχει το 
δικαίωµα να την αφαιρεί. 

 
2. Σκοτώνοντας ένα ζώο καταστρέφουµε την πανίδα, 

καταστρέφοντας την πανίδα καταστρέφουµε το ίδιο µας 
το σπίτι, το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

 
3. Κάτοικοι του Έβρου στο χέρι σας είναι να σώσετε τα 

σπάνια είδη όπως το µαυρόγυπα γι’αυτό STOP στα 
δηλητηριασµένα δολώµατα. 

 
4. Αυτοί που χρησιµοποιούν τα δηλητηριασµένα δολώµατα, 

ξέρουν τι είναι; Ξέρουν ότι σκοτώνουν, ρυπαίνουν και 
θέτουν σε κίνδυνο ζώα και ανθρώπους; 

 
5. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι η ζωή µας. Ας 

φροντίσουµε όλοι για την προστασία του!!!! 
 

6. Ας ζήσουµε όλοι µας σε ένα κόσµο χωρίς κινδύνους και 
µε ζώα που ζουν µε ασφάλεια! 

 
7. Μόνο µε τη συνεργασία και το διάλογο µπορούµε να 

λύσουµε το πρόβληµα της χρήσης των δηλητηριασµένων 
δολωµάτων!!!!STOP 

 
8. Είµαστε άνθρωποι, ας το δείξουµε λοιπόν: “ΤΕΡΜΑ ΣΤΑ 

∆ΟΛΩΜΑΤΑ”. 
 

9. Όταν σκοτώνουµε ένα ζώο...µαζί µε αυτό πεθαίνει και ένα 
κοµµάτι του πλανήτη µας...Ας κάνουµε όλοι µια 
προσπάθεια να βοηθήσουµε αυτά τα ζώα να µην 
εξαφανιστούν...Ας σταµατήσουµε να βάζουµε 
δηλητηριασµένα δολώµατα και µαζί µε αυτό ας σώσουµε 
όλοι τον πλανήτη µας...Ας σεβαστούµε όλα αυτά που 
υπάρχουν στη φύση... 

 
10. ∆εν πρέπει να βάζουµε δηλητηριασµένες παγίδες στα 

ζώα. Ήδη κινδυνεύουν προς εξαφάνιση οι Μαυρόγυπες.. 
 

11. ∆ολώµατα: STOP στα δηλητηριασµένα S.O.S. 
 

12. Αγαπητά µου αδέρφια, 
Θέλω να σας περάσω το µήνυµα που µας πέρασε ο Θεός
πριν πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να αγαπάµε τόσο τη 
φύση, όσο το συνάνθρωπό µας και όσο το ίδιο το Θεό. Αν 
δεν τηρούµε το µήνυµα αυτό, υπάρχει κίνδυνος να 
υπάρξει ανισορροπία στη γη µε αποτέλεσµα πιθανός 
καταστροφικό. Ας προστατέψουµε τη φύση και ας 
εξασφαλίσουµε ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά µας. 

 



13. Τα ζώα είναι οι καλύτεροι φίλοι του 
ανθρώπου. Όταν κάνετε κακό στα ζώα 
κάνετε και στους ίδιους σας του 
εαυτούς. Μην σκοτώνετε αθώες ψυχές 
διότι τα ζώα δεν καταλαβαίνουν από 
κάνουν ενώ εσείς ΝΑΙ. 

 
 
14. ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΕΧΟΥΝ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ “ΖΩΗ”. 
 
15. Ας πάρουµε όλοι µέρος στον αγώνα για 

την αντιµετώπιση των δολωµάτων. 
 
16. Είναι πάρα πολύ άσχηµο να 

θανατώνονται τα αθώα ζώα από 
δηλητηριασµένα δολώµατα. Βρεθείτε για 
λίγο στη θέση τους. Θα σας άρεσε εσάς 
να σας δίνουν να τρώτε δηλητήριο; Σκοτώνοντας ένα ζώο σκοτώνετε πολλά περισσότερα. 
ΌΧΙ στο θάνατο των ζώων ΝΑΙ στη συνεργασία για τη λύση των προβληµάτων. 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 
 

Όλα τα ζώα του πλανήτη 
όπως και τα κατοικίδια στο σπίτι 
συνυπάρχουν µε ανθρώπους 

ακόµα και στους άγριους τους τόπους. 
 

Από τα ζώα παίρνουµε πολλά: 
γάλα, µαλλί, γούνες και αυγά 
Μα το σηµαντικότερο απ’ αυτά 
είναι η δική τους συντροφιά. 

 
Οπότε, γιατί να τα σκοτώνουµε 
αφού ύστερα το µετανιώνουµε; 

Αν πούµε ΟΧΙ στα δηλητηριασµένα δολώµατα, 
Τότε όχι άλλα νεκρά σώµατα! 

17. ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ...!!! 
Κάθε ένα από τα δηλητηριασµένα δολώµατα σπάει ένα κρίκο από το κύκλο της ζωής...Κι 
αυτό µε τη σειρά του σπάει τον επόµενο κρίκο...Σταµατήστε κάθε χρήση δηλητηριασµένων 
δολωµάτων.  

 
18. Εκπέµπουµε σήµα κινδύνου. Προστατέψτε τα ζώα. Μην ρίχνετε δηλητηριασµένα δολώµατα 

στα ζώα. 
 
19. Έχετε πρόβληµα; Μην σκεφτείτε τη συχνή, εύκολη λύση. Απευθύνσου στη πολιτεία, 

ενηµερώσου, δράσε και θα ικανοποιηθείς. 
 
20. ∆∆εείίξξττεε ενδιαφέρον στα ζώα, δείξτε ενδιαφέρον στην ίδια τη ΖΖΩΩΗΗ. 
 
21. Μην χρησιµοποιείτε φόλες. Είναι οικολογική καταστροφή. Οι λαγοί είναι πηγή τροφής µην 

τους δηλητηριάζετε. Όµως όλα είναι µέσα στην τροφική αλυσίδα ακόµα και εµείς. Αν λοιπόν 
αντιστρέψουµε του ρόλους. Πως θα ήταν; 

 
22. Η σσιιωωππήή και η ααδδιιααφφοορρίίαα είναι λλααννθθαασσµµέέννεεςς  ππρραακκττιικκέέςς για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 
 
23. Η ζωή είναι ένα δώρο από το Θεό, γι’αυτό δεν πρέπει να την αφαιρούµε µε τα δολώµατα 

από κανένα ζώο. 
 
24. Χρησιµοποιώντας δηλητηριασµένα δολώµατα δε σκοτώνουµε µόνο ένα ζώο αλλά πάρα 

πολλά.......Ακόµη και τον ίδιο µας τον εαυτό...... 
 
25. Εσείς που είστε συνεπαρµένοι από το κυνήγι και από χόµπι που ξεκίνησε σας έγινε πάθος, 

προσέχετε γιατί αυτή η απερισκεψία οδηγεί στο θάνατο πολλών ζώων. 
 
26.  Ό, τι δεν θέλετε να σας κάνουν, µην το κάνετε στους άλλους. Γι’ αυτό χάρισε ζωή στα ζώα. 
 
27. Αγαπητοί συµπολίτες: Ας περάσουµε ένα µήνυµα σε ολόκληρο τον κόσµο, να µην βάζετε 

δηλητηριασµένα δολώµατα γιατί έτσι µολύνεται όλη η φύση, ακόµα και εµείς οι ίδιοι. 
 
28. Η ζωή είναι πολύτιµη για όλους µας. Μην τη στερείτε από κανέναν. 



 
222999...    ∆εν είµαστε οι τελευταίοι κάτοικοι σε αυτόν των πλανήτη γι’ αυτό! Πρέπει να τον 

προστατέψουµε για τις επόµενες γενιές. ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΟΟΟΧΧΗΗΗ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΤΤΤΑΑΑΤΤΕΕΕΨΨΨΕΕΕ    ΚΚΚΙΙΙ    ΕΕΕΣΣΣΥΥΥ !!! !!! !!!    Χ Τ
   
30. Παρακαλούµε την πολιτεία να συνεργαστεί άµεσα και να δώσει άλλες λύσεις στους αγρότες 

προκειµένου να σώσουν την σοδειά τους. ∆εν είναι λύση τα δηλητηριασµένα δολώµατα. 
 
31. Κοιτάξτε γύρω σας. Υπάρχουν τόσο όµορφα ζώα στη φύση όµως κάποιοι άνθρωποι τα 

σκοτώνουν µε αποτέλεσµα να µειώνεται όλο και περισσότερο η φυσική οµορφιά ενός τόπου. 
 
32. Τέλος τα δηλητηριασµένα δολώµατα!!!!Αθώα ζώα πεθαίνουν και παρασέρνουν κι άλλα στο 

θάνατο... 
 
33. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι και δική µας ευθύνη, όχι µόνο του κράτους. Πρέπει να 

συµβάλλουµε όλοι σε αυτήν την προσπάθεια..... 
 
34. Αγριόγυπες, λύκοι, αλεπούδες κι άλλα ζώα άγρια και ήµερα είναι άδικο να πεθαίνουν από 

άγνοιά µας. 
 
35. Η επιβίωση των γυπών εξαρτάται από εµάς. Ας µην ρίχνουµε το βάρος µόνο στους αγρότες 

και στους κυνηγούς, αλλά ας συµβάλλουµε και εµείς στη προσπάθεια της αντιµετώπισης 
αυτού του προβλήµατος... 

 
36. Από στατιστικές που έγιναν, ένα µεγάλο ποσοστό άγριων ζώων πεθαίνουν από 

δηλητηριασµένα δολώµατα...STOP σ΄αυτήν τη θανατηφόρα συνήθεια. 
 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 

• Συνεργάσου! 
• Συζήτησε! 
• Ενηµέρωσε! 
• Αποζηµίωσε! 
• Πάρε µέτρα! 
• Προστάτεψε τους οικονοµικά  
   ασθενέστερους ανθρώπους! 
• Άνοιξε παράθυρα σε όλους 
   τους ανθρώπους! 
• Οργανώσου! 
• Υποστήριξε  δράσεις!  

37. Μην παίρνετε τη ζωή από αθώα ζώα. Μην ρίχνετε τη 
ζωή τους. 

 
38. Εσείς που χρησιµοποιείτε δηλητηριασµένα δολώµατα για 

να σκοτώσετε και να πιάσετε ζώα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ, γιατί 
αν η τροφική αλυσίδα µας σπάσει...θα σπάσουµε κι 
εµείς..... 

 
39. ∆είτε πόσο πολύτιµη είναι η φύση και τα πλάσµατά της 

για εσάς και για όλο τον...κόσµο. 
 
40. Πολλοί άνθρωποι τα τελευταία χρόνια φέρονται σκληρά 

στα ζώα που τους ενοχλούν. ΜΗΝ κάνεις το ίδιο, φέρσου 
ανώτερα και σκέψου λογικά για την αποµάκρυνση των 
ζώων που σε ενοχλούν. 

 
41. ∆ώστε τέλος στα δηλητηριασµένα δολώµατα ,χαρίζοντας έτσι ζωή στα ζώα.... 
 
42. Εµείς οι άνθρωποι στις δυσκολίες βρίσκουµε πάντα µια εύκολη λύση που να µην µας 

δυσκολεύει. ∆ηλαδή στα δηλητηριασµένα δολώµατα συνήθως για τα ζώα που µας 
ενοχλούν. Σκεφτείτε κάτι διαφορετικό κάτι που να προστατεύει εσάς, τον κόσµο όλο. 

 
43. Αγρότη, για να προστατέψεις τη σοδειά σου απευθύνσου στην πολιτεία µην λύνεις µόνος 

σου το πρόβληµα. Όλοι µαζί αγωνιζόµαστε για κάποιο σκοπό. 
 
44. Εδώ και πολλά χρόνια είναι αναµµένο το «κόκκινο φανάρι» στα δηλητηριασµένα δολώµατα 

αλλά εσείς συνεχίζετε να είστε παράνοµα. Παρακαλούµε πατήστε λίγο το φρένο στα 
δηλητηριασµένα δολώµατα. 
 

 



45. Σκεφτείτε το πριν το κάνετε. Πείτε ΟΧΙ στα δηλητηριασµένα δολώµατα. Κάθε φορά που 
χρησιµοποιείτε ένα δηλητηριασµένο δόλωµα , χάνονται πολύτιµες ζωές.  

 
46. Σώστε την Όµορφη Πανίδα 

Θέλω να στείλω ένα µήνυµα σε όσους νοµίζουν ότι η προστασία της φύσης είναι δουλεία 
µόνο των «αρµοδίων». Η προστασία της φύσης είναι δουλειά όλων µας για να την βρουν 
καθαρή οι επόµενες γενιές. 

 
47. Για να µας ΣΩΣΕΤΕ µπορείτε να µας προστατέψετε λέγοντας: «ΟΧΙ!»Στα 

∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ ∆ΟΛΩΜΑΤΑ. Επίσης δείχνοντας µας αγάπη και φροντίδα! 
 
48. Τα δηλητηριασµένα δολώµατα δεν αποτελούν εύκολη λύση για τις πιθανές µας κοινωνικές 

µας διαφορές αλλά ο διάλογος και η κατανόηση. 
 
49. Στεναχωριέµαι πολύ όταν ένα ζώο πεθαίνει από δηλητηριώδη δολώµατα γιατί αισθάνοµαι 

ότι η ψυχή φεύγει απ’ τον άδικο αυτό κόσµο άδικα. 
 
50. Πολίτες του Έβρου δεν είναι όλα τα απορρίµµατα ίδια. ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ στις χωµατερές τα 

δηλητηριασµένα ζώα. Κινδυνεύουµε όλοι µας. 
 

51. 51. Εγώ σαν µαθητής και σαν πολίτης αυτού 
του κράτους θέλω ενηµέρωση σχετικά µε την 
προστασία των ζώων αλλά και γενικότερα της 
φύσης. 
 

52. 52. Πείτε ΟΧΙ στ δηλητηριασµένα δολώµατα. 
Καταλαβαίνουµε πως υπάρχουν πολλά 
προβλήµατα που θέλετε να τα αντιµετωπίσετε 
µε τα δολώµατα. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι!!! 
Σκεφτείτε το ! ! ! Σώστε την πανίδα µας! 
 

53. 52. Τα δολώµατα έχουν σοβαρές επιπτώσεις 
στο φυσικό πλούτο γι’ αυτό διακόψτε τη 
χρήση τους. 
 

54. 54. Η φύση είναι το πιο πολύτιµο πράγµα 
στην ζωή µας... Τα πλάσµατα της 
οµορφαίνουν και δίνουν ζωή στον τόπο... ∆ε 
βλάπτω κάτι που δεν µπορεί να αµυνθεί! 
 

55. 55. Κυνηγέ από τη λαχτάρα σου για το κυνήγι 
χρησιµοποιείς τα κυνηγόσκυλα που µετά από 
µια επίθεση τους σε κοπάδι, σε οδηγούν σε 
ανεξέλεγκτη συµπεριφορά. 

 

Ο ΓΥΠΑΕΤΟΣ 
 

Ζω στου Έβρου τα βουνά 
Απ’ τους ανθρώπους µακριά 
Ζω στην άκρη στο γκρεµό 
Πολύ κοντά µε το Θεό! 

 
Είµαι άγριο πουλί 

Μην κοιτάτε τη µύτη τη στραβή 
Μ’αυτήν αρπάζω την τροφή 
Που θέλω να’ ναι διαλεχτή 

 
Είµαι ζόρικο πουλί 

∆εν αντέχω το κλουβί 
Σπίνοι, πετεινοί και γλάροι 

Μπροστά µου σκύβουν το κεφάλι 
 

Όλοι µ’ έχουν τραγουδήσει 
Μα κανείς δε µ’ έχει αγγίξει 
Μόνος µου θέλω να ζω 

Και υπόσχοµαι πως αν µε προσέχετε  
∆εν θα εξαφανιστώ!!! 

56. Η φύση είναι πανέµορφη και δεν πρέπει να την καταστρέφουµε , γιατί αυτό φέρνει και τη 
δική µας καταστροφή. 

 
57. Έχετε δύναµη. Ας τη νοιώσουν όλοι. 
 
58. Θα ήθελα να απευθυνθώ στους κτηνοτρόφους που αφήνουν δολώµατα που µπορεί να 

σκοτώσουν περισσότερα ζώα από αυτά που θέλουν. 
 
59. Το περιβάλλον ζητάει τη βοήθειά µας. ∆έχεται επίθεση καθηµερινά από µολυσµένα αέρια, 

υγρά…Βοήθησε προστατεύοντάς το χωρίς δηλητηριασµένα δολώµατα. 
 



60. ΝΑΙ στη φροντίδα και την προστασία των ζώων για ένα καλύτερο µέλλον!!! 
 
61. Κτηνοτρόφε δεν πρέπει να χρησιµοποιείς δηλητηριασµένα δολώµατα, γιατί έτσι δεν 

σκοτώνεις µόνο τα ζώα που σου προκαλούν ζηµιές, αλλά καταστρέφεις κι µεγάλο µέρος της 
πανίδας. 

 
62. Συνεργασία: Ο µύθος δρόµος που οδηγεί στην επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων. Συνεργάσου και εσύ γιατί όλοι µαζί µπορούµε!!! 
 
63. Τα δηλητηριασµένα δολώµατα σκοτώνουν τα ζώα, τη φύση αλλά και τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!!!! 
 
64. Χρησιµοποιώντας δηλητηριασµένα δολώµατα δε σκοτώνουµε µόνο τα ζώα αλλά και 

ολόκληρη τη φύση!!! 
 
65. Προς όλους όσους δεν έχουν νιώσει ότι η προστασία της φύσης είναι ευθύνη όλων µας και 

όχι µόνο κάποιων αρµοδίων: “Ας βοηθήσουµε όλοι στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Έτσι ενωµένοι θα βοηθήσουµε στην διατήρηση της ζωής των φυτών και των ζώων”. 
ΧΑΡΙΣΤΕ ΖΩΗ ΣΤΑ ΖΩΑ. 

 
66. Η χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων είναι καταστροφή για όλους µας!Είναι επιτακτική 

ανάγκη να σταµατήσει άµεσα!!! 
 
67. Αγρότες κατανοούµε την ανησυχία σας για τη διαφύλαξη της σοδειάς σας. Όµως φροντίστε 

οι ίδιοι ή απευθυνθείτε στους ειδικούς για τη διαφύλαξή της χωρίς….∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ. 
 
68. Είναι ευθύνη των πολιτών του Έβρου να προστατεύσουν τους βιότοπους της περιοχής µας, 

γιατί τη γη τη δανειστήκαµε και έτσι κάποτε θα πρέπει να την παραδώσουµε στα παιδιά µας. 
Προστατέψτε τους βιότοπους της περιοχής µας!!!! 

 
69. Ας µαζευτούµε όλοι µαζί, να βρούµε λύσεις για τα δηλητηριασµένα δολώµατα να 

βοηθήσουµε τα ζώα που είναι υπό εξαφάνιση. 
 
70. Αγρότη σεβόµαστε τους κόπους που κάνεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς αλλά η 

χρησιµοποίηση δηλητηριασµένων δολωµάτων καταστρέφει τη φύση όπως και τον 
άνθρωπο. 

 
71. Κάθε ζώο έχει δικαίωµα να ζήσει και κανένας από µας δεν έχει το δικαίωµα να το σκοτώσει 

χρησιµοποιώντας δηλητηριασµένα δολώµατα για να ικανοποιήσει δικούς του προσωπικούς 
σκοπούς. Όλοι εµείς οι άνθρωποι που 
είµαστε υπεύθυνοι γι’ αυτήν την 
κατάσταση πρέπει να συµβάλουµε µε 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
σταµατήσει το φαινόµενο αυτό. 
 

72. 72. Προστατεύω τους βιοτικούς 
παράγοντες της φύσης, φροντίζω τη 
συνέχιση της ζωής του πλανήτη, 
αγαπώ τη ζωή: ΟΧΙ!!! Στα δηλητήρια 
της ζωής….. 
 

73. 73. Κάθε δηλητηριασµένο δόλωµα 
σκοτώνει ζώα, καταστρέφει την 
φύση…καταστρέφει τη ζωή µας. 
 

74. Ας προστατεύσουµε τους µαυρόγυπες 
οι οποίοι είναι σπάνια είδη πτηνών και 



µάλιστα θα έπρεπε να είµαστε περήφανοι και είναι τιµή µας που κατοικούν και στην Ελλάδα. 
 
75. Αγαπητέ Αγρότη, η δουλειά σου είναι πολύτιµη και µας προσφέρεις πολλά, όµως σε τι 

φταίνε τα αθώα τα ζωάκια που πεθαίνουν λόγω των δηλητηριασµένων δολωµάτων σου;;; 
 
76. Φίλε κυνηγέ, κτηνοτρόφε, γείτονα… Η ανταγωνιστικότητα µπορεί να αποβεί µοιραία, 

πολέµησέ την. 
 
77. Πετώντας ένα δηλητηριασµένο ζώο, χωρίς να το θέλετε, µπορεί να σκοτώσει τον 

µαυρόγυπα.STOP. 
 
78. Αγρότη, µπορείς να χρησιµοποιήσεις συρµατοπλέγµατα και σκίαστρα για την προστασία της 

σοδειάς σου. Τα δηλητηριασµένα δολώµατα που βάζεις στρέφονται εναντίον σου. 
 
79. Ας βρούµε το δρόµο για τα ζώα που κινδυνεύουν από τα δηλητηριασµένα ∆ΟΛΩΜΑΤΑ. 
 
80. Έχουµε δικαίωµα να ζούµε εµείς και τα ζώα σε ένα πλούσιο και υγιές φυσικό περιβάλλον 

χωρίς δηλητηριασµένα δολώµατα, γι’ αυτό ελάτε όλοι να συµµετέχουµε στον αγώνα που 
εµείς ξεκινήσαµε στα σχολείο µας παρέα µε το WWF. 
 

81. Κυνηγέ το να κυνηγάς µε δηλητηριασµένα δολώµατα δεν είναι διασκέδαση αλλά 
καταστροφή για τη φύση και για σένα. 

 
82. Πολλά ήδη ζώων εξαφανίζονται χρόνο µε το χρόνο στη χώρα µας…Βοηθήστε όλοι µαζί να 

µην συνεχιστεί αυτό άλλο πια…! 
 
83. ΝΑΙ, στην αγάπη και προστασία των ζώων!!! 

ΟΧΙ, στα δηλητηριασµένα δολώµατα στα ζώα!!!! 
 
84. Κτηνοτρόφε προστάτευσε το βίος σου χρησιµοποιώντας ειδικά σκυλιά φύλακες. ∆εν έχεις 

δικαίωµα να αφαιρέσεις ζωές. Συµβουλέψου τους υπευθύνους. ∆εν είσαι µόνος στον αγώνα. 
 
85. Η χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων δεν 

είναι λύση για να εκδικηθούµε κάποιον…. 
 
86. Τα δηλητηριασµένα φαγητά µην τα βάλετε στα 

ζώα να τα φάνε γιατί θα πεθάνουν. 
 
87. S.O.S. ∆ηµοσιογράφοι πρέπει να 

γνωστοποιήσετε σε όλη την Ελλάδα το έντονο 
πρόβληµα των δηλητηριασµένων δολωµάτων 
που επικρατεί στον Έβρο. 

 
88. Η ζωή είναι ένα θείο δώρο που µας χάρισε ο 

Θεός µας. Κανείς από εµάς δεν έχει το 
δικαίωµα να αφαιρέσει µια ζωή είτε αυτή ανήκει 
σε άνθρωπο είτε σε ζώο. Σκεφτείτε πως θα 
αισθανόσασταν αν ήταν στη θέση των 
µαυρόγυπων κάποια κατοικίδιά σας. Οι 
µαυρόγυπες είναι σπάνια και συνάµα 
πανέµορφα ζώα. Εµείς έχουµε την τύχη να τα 
φιλοξενούµε στον τόπο µας. Ας µη γίνουµε οι φονιάδες τους… ΤΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ 
∆ΟΛΩΜΑΤΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!!! 

 

ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 
 

Ένα πεινασµένο µικρό σκυλάκι 
προχωρούσε απελπισµένο ψάχνοντας 
τροφή. Κάποια τροφή οσµίστηκε και 
ακολούθησε την οσµή. Κατέληξε σε µια 
αυλή µε ένα µεγάλο σκύλο που κοιµόνταν. 
Έτρεξε στην τροφή που είχε βρει, ένιωθε 
τόσο τυχερός. Τα επόµενα λεπτά ήταν 
βασανιστικά…Το σκυλάκι έσβησε 
υποφέροντας από το αβάσταχτο πόνο. 
∆εν κατηγορώ αυτούς που ρίχνουν φόλες. 
Σίγουρα έχουν τους λόγους τους, µα δεν 
νοµίζω πως αυτοί οι λόγοι είναι αρκετά 
σηµαντικοί ώστε να αποδεκατίζονται 
ολόκληρα κοπάδια. Σκεφτείτε το καλά, αν 
θέλετε να κάνετε τέτοιο κακό.  
Η απόφαση ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ! 

89. Σώστε τα ζώα και τη φύση είναι πολύτιµα για όλους µας. 
 



90. Χαρίζοντας τη ζωή ενός πουλιού ή  ενός οποιουδήποτε ζώου βοηθάς ο ίδιος την ΦΥΣΗ!!! 
 
91. Τα δηλητηριασµένα δολώµατα δεν θα δηλητηριάσουν µόνο τα ζώα αλλά και εσάς  και όχι 

µόνο το σώµα σας αλλά αν σκεφτείτε τι ζηµιά προκαλείτε θα δηλητηριάσουν και την ψυχή 
σας. 

 
92.  ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ ∆ΟΛΩΜΑΤΑ: ∆ύο λέξεις κρύβουν πίσω τους τη ζωή εκατοντάδων 

ζώων, τη διατάραξη του οικοσυστήµατος, τη δική µας υγεία…βοήθησε και εσύ να 
σταµατήσει αυτή η αργή αλλά σταθερή καταστροφή της Ελλάδας, του πλανήτη µας…          

 
93. Βάλτε λογική σε αυτά που κάνετε. Μην σκέφτεστε µόνο το δικό σας όφελος αλλά και της 

φύσης αλλά και το θέληµα όλων των ανθρώπων και τις απαιτήσεις τους για να ζήσουν σε 
ένα όµορφο και καθαρό περιβάλλον. Αλλάξτε γνώµη στις απάνθρωπες πράξεις σας πριν 
είναι πολύ αργά και αναζητούµε στο µέλλον άλλους τρόπους για να επαναφέρουµε αυτά τα 
σπάνια είδη ζώων ξανά στον πλανήτη. ΣΤΟΠ στα δηλητηριασµένα δολώµατα. Αλλάξτε 
γνώµη πριν είναι πολύ αργά. 

 
94. Αγαπητοί αγρότες, Συµµεριζόµαστε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζετε αλλά η επιλογή σας 

να ρίξετε δηλητηριασµένα δολώµατα για να αποφύγετε τις ζηµιές που προκαλούνται από 
ζώα είναι λανθασµένη. Οι συνέπειες που προκαλούνται από τα δηλητηριασµένα δολώµατα 
είναι καταστροφικές. Ας κάνουµε όµως όλοι µια προσπάθεια να προστατεύσουµε τα ζώα και 
τη φύση του τόπου µας! 

 
95. Τα ζώα µπορεί να καταστρέψουν τα µελίσσια σας ή να τρώνε τα ζώα σας. Αλλά δεν είναι 

λύση τα δηλητηριασµένα δολώµατα. Μπορείτε να περιφράξετε καλύτερα τα µελίσσια σας ή 
τα µαντριά σας, έτσι ώστε να µην τα πλησιάζουν οι αρκούδες ή οι αλεπούδες. 

 
96. Η φύση και τα πλάσµατά της είναι πολύτιµα. Όχι στα δηλητηριασµένα δολώµατα. ∆ώστε σε 

όλους µας την ευκαιρία να ζήσουµε σε ένα υγιές και φυσικό περιβάλλον. Ας σώσουµε τη 
φύση…ΜΠΟΡΟΥΜΕ. 

 
97. Η ζωή είναι πολύτιµη και δεν πρέπει να την αφαιρούµε από κανέναν. Γι’ αυτό σώστε τα ζώα 

που κινδυνεύουν από τα δηλητηριασµένα δολώµατα. 
 
98.  Όταν ένα ζώο πέφτει νεκρό από δηλητηριασµένα δολώµατα…πληγώνεται και η φύση… 
 

99. 101. ∆εν έχουµε το δικαίωµα να σκοτώνουµε τα ζώα. Τα ζώα 
είναι πηγή ζωής για άλλα ζώα γιατί αποτελούν τροφική 
αλυσίδα (δηλαδή την τροφή των άλλων ζώων). ΟΧΙ άλλα 
νεκρά ζώα!!! 
 

100. 102. Οι µαυρόγυπες είναι τόσο λίγοι στο νοµό µας που κάθε 
απώλεια στοιχίζει στον πληθυσµό τους. Προστατέψτε τους 
από τα δηλητηριασµένα δολώµατα διαδίδοντας την 
προσπάθεια που κάνει το WWF ∆αδιάς. 
 

101. 103. Παρακαλώ τους υπευθύνους του κράτους να φροντίσουν 
να δίνεται αποζηµίωση στους κτηνοτρόφους γιατί αυτοί 
νιώθουν απογοητευµένοι µε την εγκατάλειψη από το κράτος! 
 

102. 104. Αγαπητοί µου άνθρωποι µη ρίχνετε δηλητηριασµένα 
δολώµατα. Θέλω να ζήσω!!!! 
 

103. Σταµατήστε τα δηλητηριασµένα δολώµατα. Προστατέψτε τη 
δική σας ζωή αλλά και τη ζωή των άλλων γύρω σας!!!! 

 

 

Η οµορφιά της Χώρας  µας 
εκτός απ’ τα τοπία 

είναι τα ζώα και τα φυτά 
που ζουν µέσα στην ίδια. 

 
Αλλά αυτή την οµορφιά 

µε τα δικά µας χέρια 
καταστρέφουµε ολοσχερώς 

όσο περνά η µέρα. 
 

Γι’ αυτό 
…Στοπ σε όλα τα δολώµατα 

…Στοπ σε όλους τους θανάτους 
για µια ζωή καλύτερη 

για όλους τους ανθρώπους. 



104. Καταλαβαίνουµε ότι εσείς οι κτηνοτρόφοι που φοβάστε για τα κοπάδια σας µπορεί σε 
µερικές περιπτώσεις να χρησιµοποιείτε δηλητηριασµένα δολώµατα αλλά δεν συµφωνούµε 
µε την επιλογή σας γιατί έτσι καταστρέφεται η τροφική αλυσίδα των ζώων. 

 
105. Η ζωή είναι πολύτιµη και για τους ανθρώπους και για τα ζώα. Μη χρησιµοποιείς 

δηλητηριασµένα δολώµατα: Προστατέψτε τη ζωή των ζώων και τη δική σας!!!! 
 
106. Με τη συλλογική προσπάθεια όλων µας µπορούµε και πρέπει να σταµατήσουµε τη 

χρησιµοποίηση των δηλητηριασµένων δολωµάτων ουτοσώστε να δηµιουργήσουµε ένα 
καλύτερο µέλλον όπου τα ζώα, φυτά και άνθρωποι θα ζουν αρµονικά!!! 

 
107. Όταν δίνεις ένα δηλητηριασµένο δόλωµα είναι σαν να κάνεις ένα αηδόνι να δακρύζει. Και το 

αηδόνι δακρύζει µόνο όταν πεθαίνει!!! 
 

108. 108. Σταµατήστε την 
εκµετάλλευση όλων µας 
βοηθήστε για την 
επιβίωση τους. Στηρίξτε 
τις προσπάθειες που 
κάνει το WWF ∆αδιάς για 
ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώµης. 
 

109. 109. Καταλαβαίνουµε τη 
σκέψη σας για τη χρήση 
των δηλητηριασµένων 
δολωµάτων. 
Αναγνωρίζουµε τις 
δυσκολίες που σας 
ωθούν σε µια τέτοια 
πράξη. Αλλά δε 
συµφωνούµε µε την 
επιλογή σας. Σκεφτείτε το
κακό που προκαλείτε. 

Ενώ θέλετε να σκοτώσετε ένα ζώο µε την πράξη αυτή σκοτώνετε πολλά περισσότερα. 
Σκεφτείτε έστω τους εαυτούς σας, τον φίλο σας, τον συγγενή σας. Αυτό το δηλητήριο στο 
τέλος θα φτάσει από εκεί που άρχισε, δηλαδή σε εσάς και σε εµάς. ∆εν σκοτώνεται µόνο τα 
ζώα αλλά και τους ανθρώπους. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ Σας!!! 
Σκεφτείτε το.  

 

 
110. Για τους πολίτες που χρησιµοποιούν δηλητηριασµένα δολώµατα:  Όλοι έχουµε δίκιο. Ας 

ενώσουµε τα χέρια και όλοι µαζί να µπορέσουµε να προστατεύσουµε την φύση. Θέλουµε να 
ζήσουµε σε ένα πλούσιο και υγιές περιβάλλον. «Η ενηµέρωση σώζει, η άγνοια των 
πραγµάτων σκοτώνει». 

 
111. S.O.S. ΟΧΙ στα δηλητηριασµένα δολώµατα. Όχι στις φόλες. Όχι στο θάνατο ζώων. Όχι στην 

καταστροφή της πανίδας. Όχι στον αφανισµό σπάνιων ζώων και πουλιών. Βγάλτε νέους και 
αυστηρούς νόµους για την τιµωρία αυτών που δηλητηριάζουν τα ζώα. Προβάλετε αυτό το 
µεγάλο και σηµαντικό πρόβληµα χρησιµοποιώντας τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τις 
εφηµερίδες. Βοηθήστε όλοι, ώστε αύριο να ξηµερώσει µια νέα και ασφαλής µέρα για όλα τα 
ζώα της γης. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ!!!!          
 

112. Τα φυτά και τα ζώα είναι πηγή ζωής! Προστατέψτε τα! STOP…στα δηλητηριασµένα 
δολώµατα!!! 

 



113. Τα δηλητηριασµένα δολώµατα µπορεί να καταλήξουν στο δικό σου πιάτο. Θα ήθελες; 
 
114. 120. Γιατί να πεθάνουν άδικα τόσα ζώα; Θα µπορούσαµε να συνεργαστούµε όλοι µαζί για 

να λύσουµε το πρόβληµα αντί να χρησιµοποιούµε δηλητηριασµένα δολώµατα!!! 
 
115. Εσείς που ασχολείστε µε την προστασία του ∆άσους της ∆αδιάς και των ζώων που ζουν σε 

αυτό και όλοι εµείς ας αγωνιστούµε για την προστασία των σπάνιων γυπών. 
 
116. Σκέψου πως προσπαθώντας να καλυτερεύσεις την δική σου ζωή καταστρέφεις άλλες. 

Ξύπνα και µην γκρεµίζεις το σπίτι σου καταστρέφοντας αυτά που το αποτελούν. 
 
117. Η εξαφάνιση πολλών ζώων δυστυχώς δεν είναι σπάνιο φαινόµενο στις περισσότερες 

περιοχές της Ελλάδας. Τα ζώα µας προσφέρουν χαρά και οµορφιά, ας µην τους δώσουµε 
σε αντάλλαγµα το θάνατό τους. Ας φροντίσουµε να τους εξασφαλίσουµε ζωή και ασφάλεια. 

 
118. Εγώ λυπάµαι πάρα πολύ για αυτά τα ζώα που πεθαίνουν από φόλες που ρίχνουν µερικοί 

άµυαλοι άνθρωποι. Όλα τα ζώα έχουν δικαίωµα να ζήσουν. Και γι’ αυτό πρέπει να 
φυλάσσονται σε ασφαλή µέρη. Εγώ απευθύνοµαι στον δήµαρχο για να κάνει κάτι γι’ αυτή 
την κατάσταση. 

 
119. Όπως πρέπει να ζήσουµε εµείς οι άνθρωποι, έτσι πρέπει να ζήσουν τα ζώα και να µην τα 

σκοτώνουµε άσκοπα.Αν προσπαθήσουµε όλοι µε διάφορους τρόπους θα σωθούν πολλά, 
διάφορα είδη ζώων της περιοχής µας. 

 
120. Αν δεν νοιάζεστε για τα ζώα, νοιαστείτε τουλάχιστον για τη ζωή των απογόνων σας. 
 
121. Προστατέψτε τα ζώα!!!  Σώστε το περιβάλλον!!!  Και τους εαυτούς σας!!! Για µια καλύτερη 

ζωή!!! 
 
122. “Όχι στα δηλητηριασµένα δολώµατα...Προστατέψτε τα ζώα του τόπου σας, κάνει καλό”  
123. “Βοηθήστε στη διατήρηση και στην προστασία της χλωρίδας και της πανίδας” 
 
124. Ο πλανήτης µας σιγά σιγά καταστρέφεται. Πρέπει να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα 

εγκαίρως. Όταν καταστρέφεται και η χλωρίδα, γι’ αυτό πρέπει να σταµατήσουµε να βάζουµε 
δηλητηριασµένα δολώµατα σε µέρη όπου υπάρχουν ζώα υπό εξαφάνιση. 

 
125. Το µήνυµα µου είναι απλό. Απευθύνεται στους απλούς αγρότες ή και στους φυσιολογικούς 

ανθρώπους που θέλουν να εκδικηθούν προφανώς τους λύκους που τρώνε τα πρόβατα των 
κοπαδιών τους. Όµως αυτός δεν είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να λύσουν τα 
προβλήµατά τους. Γιατί τα ζώα σκοτώνουν µόνο για να φάνε ενώ οι άνθρωποι για να 
πάρουν εκδίκηση. Και το θέµα είναι ότι δεν κάνουν µόνο κακό στους λύκους αλλά και στον 
ίδιο τους τον εαυτό. Για παράδειγµα αν κάποιος ρίξει ένα δηλητηριασµένο δόλωµα σε ένα 
χωράφι µπορεί να το φάει ο λύκος αλλά και να πέσει και στο χορτάρι το δηλητήριο και εκεί 
αυτός ο άνθρωπος να έχει ένα κοπάδι από αγελάδες και να βόσκουν εκεί. Το αποτέλεσµα 
θα είναι ότι ο λύκος θα πεθάνει – και ο αγρότης θα ευχαριστηθεί – αλλά και η αγελάδα θα 
φάει από το δηλητηριασµένο χορτάρι. Ο άνθρωπος µετά θα φάει την αγελάδα και θα 
πεθάνει και αυτός. Με αυτό το παράδειγµα θα θέσω την ερώτησή µου σε αυτούς που 
βάζουν τα δηλητηριασµένα δολώµατα. 

126. «Εσείς θα θέλατε να φάτε ένα δηλητηριασµένο κοτόπουλο; Αν όχι, τότε θα πρέπει όλοι να 
σταµατήσουν να ρίχνουν δηλητηριασµένα δολώµατα» Ελπίζω το µήνυµά µου να ανθίσει σε 
όλες τις καρδιές αυτών που θα διαβάσουν αυτό το µήνυµα όπως τα φύλλα µε τα µηνύµατα 
θα ανθίσουν στο δέντρο. 

 
127. Είναι µικρά δολώµατα µα κάνουνε κακό και αυτοί που τα βάζουνε έχουν κακό σκοπό. Είναι 

κακοί άνθρωποι δεν έχουνε µυαλό και θέλουν το ζωάκι να το δουν νεκρό γι’ αυτό όχι στα 
δολώµατα όχι στους κακούς. 



128. Σας είπα και από πριν έχουν κακούς σκοπούς. 
 
129. STOP στα δηλητηριασµένα δολώµατα! Σταµατήστε να µειώνετε τον αριθµό των 

ζώων!Πολλά είδη ζώων είναι υπό εξαφάνιση!Είναι και αυτά µέρος της ζωής µας! Μην 
σκέφτεστε µόνο το συµφέρον σας! ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ.... 

 
130. Η χρήση των δηλητηριασµένων δολωµάτων είναι πράξη η οποία σκοτώνει πολλά ζώα. Για 

παράδειγµα ο µαυρόγυπας ο οποίος είναι υπό εξαφάνιση. Θα χρειαστεί η βοήθεια σας για 
να σώσουµε αυτά τα ζώα. Είµαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουµε να σώσουµε πολλά από 
αυτά. Ένα ζώο έχει και αυτό ψυχή πονάει σαν τον άνθρωπο. Μην το αφήσουµε να πεθάνει 
τόσο εύκολα. Είναι πάρα πολύ µεγάλο λάθος να το σκοτώνουµε γιατί είναι φίλος του 
ανθρώπου. 

131. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι κάποιος νοιάζεται για αυτά τα ζώα. 
132. Το δηλητήριο δεν είναι επικίνδυνο µόνο για τα ζώα µα και για τον άνθρωπο γι’ αυτό πετάξτε 

το δηλητήριο µακριά και µην τα ξαναχρησιµοποιήσετε!!! 
 
133. Σώστε τους µαυρόγυπες, είναι πολύτιµοι για την αλυσίδα της φύσης.STOP στις φόλες. 
 
134. Θα πρέπει να συµβάλουµε όλοι στη διάσωση των ζώων από κάποιους ασυνείδητους οι 

οποίοι επιθυµούν και επιδιώκουν για την εξαφάνισή τους. 
 
135. Είναι σηµαντικό να αντιµετωπιστεί δυναµικά και συλλογικά το ζήτηµα µε τα δηλητηριασµένα 

δολώµατα. Ας βοηθήσουµε όλοι!!! 
 
136. Προστατέψτε τα ζώα και ιδιαίτερα του Μαυρόγυπες!!!Μαυρόγυπες ζώα υπό εξαφάνιση!!!! 
 
137. Πείτε όχι στα δολώµατα. Πείτε ναι στην προστασία των ζώων και των µαυρόγυπων γιατί 

αποτελούν το µέλλον µας, εγώ όταν εξαφανίζονται Μαυρόγυπες νοιώθω εξαφανιζόµαστε κι 
εµείς. ∆ώστε τον καλύτερο σας εαυτό για να βοηθήσετε τους λίγους µαυρόγυπες. 

 
138. Εµείς σαν µαθητές επιθυµούµε περισσότερες δράσεις στο σχολείο µε σκοπό την 

ευαισθητοποίησή µας! 
 
139. Κάντε ένα µεγάλο βήµα...Σταµατήστε να προσφέρετε θάνατο στα ζώα µε δηλητηριασµένα 

δολώµατα.... 
 
140. Όπως σέβεσαι και αγαπάς την µητέρα σου που σου έδωσε ζωή, σεβάσου και αγάπα τη 

µητέρα φύση που δίνει ζωή στον πλανήτη! Για να συνεχίσεις να ζεις! Στοπ στα παράνοµα 
δολώµατα!!! Στοπ στην καταστροφή της τροφικών αλυσίδων!!! Μην χαλάτε την φύση!!! 

 
141. Ενηµερώστε τους φίλους και τους συγγενείς σας για τις επιπτώσεις που έχουν τα 

δηλητηριασµένα δολώµατα και εργαστείτε ανά οµάδες δίνοντας ενηµερωτικά φυλλάδια 
στους πολίτες. Αν το κάνετε αυτό θα διευκολύνετε το έργο µας και θα διασκεδάσετε. 

142. Συµµεριζόµαστε την ενόχλησή σας από τα 
αδέσποτα σκυλιά ή άλλων ειδών ζώα. 
Όµως δεν συµφωνούµε µε την επιλογή 
σας το να πετάτε δηλητηριασµένα 
δολώµατα. Γι’ αυτό σας παρακαλούµε να 
σταµατήσετε αυτήν την κακή συνήθεια! 
Ευχαριστούµε! 

 

 

Η Γη µας χωρά όλους, 
Κάντε πέρα τα δηλητηριασµένα δολώµατα 

Και προστατεύστε τα ζώα. 
 

Πιστεύουµε ότι δηλητηριάζοντας τα ζώα, 
Η φύση µας ευχαριστεί, 

Απεναντίας µας καταριέται 
 

Σώστε τον κόσµο από τα δηλητήρια 
Κι όχι από τα ζώα. 

143. Μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν 
θέλεις να σου κάνουν. Μην αφαιρείς ζωές 
,βοήθησε το περιβάλλον να αναπτυχθεί... 

 
144. Τα ζώα προσφέρουν περισσότερα όταν 



είναι ζωντανά! 
 
145. Αγαπητοί συνάνθρωποι, κατανοούµε τους λόγους που σας ωθούν σ’ αυτήν την πράξη. 

Ξέρουµε πως βρίσκετε σε δύσκολη θέση και προσπαθείτε να σώσετε τις περιουσίες σας 
(π.χ. ο βοσκός τα πρόβατά του, οι µελισσοκόµοι, οι αγρότες κ.α.). Όµως από την άλλη 
θεωρούµε πως δεν είναι ο µοναδικός και καθόλου σωστός τρόπος να προκαλείτε το θάνατο 
τόσο αθώων ζώων προκειµένου να ωφεληθείτε εσείς. Τέλος, µε αυτήν την αλόγιστη πράξη 
σας προκαλείτε κακό και σε σας τους ίδιους γιατί σκοτώνοντας αυτά τα ζώα χαλάει η 
τροφική αλυσίδα. Έτσι όχι µόνο τα ζώα αλλά και εσείς κινδυνεύετε . έχοντας στο νου όλα 
αυτά πιστεύω πως θα πρέπει να σταµατήσετε να σκορπάτε άδικα το θάνατο µε δολώµατα 
(φόλες) και να χρησιµοποιήσετε ένα άλλο µέσο για να προστατευτείτε! 

 
146. Εµείς οι µαθητές της Α’ τάξης του 5ου γυµνασίου έχουµε την πεποίθηση ότι όλοι µαζί στον 

Έβρο είµαστε ικανοί να προστατεύσουµε τα σπάνια ζώα του νοµού µας από τον κίνδυνο 
των δηλητηρίων!!! 

147. Οι Μαυρόγυπες του Έβρου καλούν S.O.S προς όλους µας: “Μην σκοτώνετε την τροφή µας 
µε δηλητηριασµένα δολώµατα!!! Κινδυνεύουµε µε αφανισµό!!!” 

 
148. Λίγα λεπτά σκέψεις αρκούν. Πόσα ζώα πεθαίνουν κάθε χρόνο από φόλες; Αν αυτό γινότανε 

στους ανθρώπους πόσοι θα ζούσαν τώρα; 
 
149. Όταν ο γείτονάς σας ή το παιδί του σας ενοχλούν τους δηλητηριάζετε; ΟΧΙ! Συζητάτε µαζί 

τους για να βρείτε µια λύση. Επειδή τα ζώα δεν µπορούν να µιλήσουν δεν σηµαίνει ότι 
πρέπει να τα τιµωρούµε τόσο σκληρά. Επικοινωνήστε µε την αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία 
της περιοχής σας και αυτοί θα βρουν την λύση! 

 
150. Αν ξέρουµε ανθρώπους που χρησιµοποιούν στις δραστηριότητές τους δηλητήριο πρέπει να 

τους στείλουµε µήνυµα χωρίς δηλητήριο. Να τους πούµε πως η επιλογή τους δεν είναι 
καλύτερη, πως όταν συµβαίνει αυτό νιώθουµε άσχηµα, πως είµαστε σίγουροι πως και οι 
ίδιοι τους έχουν τύψεις γι’ αυτό που κάνουν. Το δηλητήριο δεν δηλητηριάζει µόνο τα ζώα 
αλλά συγχρόνως το περιβάλλον και περνά και στον 
άνθρωπο. 
 

151. Θέλω να στείλω ένα µήνυµα σε όλη την 
ανθρωπότητα. Με το χέρι στην καρδιά να δείχνει. 
α) Σεβασµός και αγάπη προς τα ζώα 
β) Η αγάπη των ζώων προς σε µας να µην 
ανταποδίδεται µε βία και δηλητήριο. 
γ) Να είµαστε στοργικοί µε τα ζώα να νοιαζόµαστε γι’ 
αυτά και να µην τα εγκαταλείπουµε 
δ) Η αφοσίωσή τους δε µας ενοχλεί δε µας κάνει κακό και δεν έχουµε λόγο να τα 
βασανίζουµε. 

 

 

Θα ζήσω ελεύθερο πουλί... 
χωρίς δηλητήριο στη ζωή... 

 
Σίδερα µασάει ...ο αετός 
Κόκαλα µασάει ....ο αετός 
Κρέας µασάει .... ο αετός 

Και πέφτει κάτω .....ο αετός!!!! 

152. Ποιός είναι ο λόγος που βασανίζουµε και σκοτώνουµε τα ζώα αφού µόνο αγάπη και 
αφοσίωση µπορούν να µας προσφέρουν. 

 
153. Καταλαβαίνουµε τον φόβο σας αλλά δε συµφωνούµε µε την επιλογή να βάζετε 

δηλητηριασµένα δολώµατα. Με την χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων πεθαίνουν ζώα 
που είναι τροφή για κάποια άλλα. (π.χ. αν ο λαγός πεθάνει  ο λύκος θα τον φάει και θα 
πεθάνει κι αυτός). Έτσι καταστρέφεται η τροφική αλυσίδα και δεν νιώθω πολύ καλά όταν 
σκέφτοµαι ότι τα ζώα πεθαίνουν από τις φόλες. Έχουµε πίστη ότι είστε ικανοί να βρείτε τη 
λύση γι’ αυτό το πρόβληµα. Ο Έβρος έχει πολλά σπάνια είδη, όπως ο µαυρόγυπας και είναι 
ευάλωτος από τα δηλητηριασµένα ζώα. Πρέπει να βοηθήσουµε, ώστε αυτό το σπάνιο είδος 
να µη χαθεί. Μια ιδέα να είναι να πούµε στην υπηρεσία Τοπικής Αυτοδιοίκησης να 
διερευνήσει την έκταση του φαινοµένου χρήσης παρανόµων δηλητηριασµένων δολωµάτων 
στην χώρα µας.STOP στα δηλητηριασµένα δολώµατα.          



 
154. Προς τους δηµοσιογράφους: Πρέπει να αναφέρετε σε ειδήσεις και εφηµερίδες ότι τα 

δηλητηριασµένα δολώµατα είναι επικίνδυνα για να εξαφανιστούν τα ζώα και τα αρπακτικά 
που υπάρχουν στο ∆άσος της ∆αδιάς. ΤΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ ∆ΟΛΩΜΑΤΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Η 
ΛΥΣΗ. 

 
155. Καταλαβαίνουµε πως αισθάνεστε για τα ζώα, αλλά πρέπει να προσπαθήσουµε έστω και 

λίγο να τα αγαπήσουµε. Είναι δύσκολο, πιστεύουµε όµως ότι θα βρούµε µια λύση για το 
θέµα αυτό και θα τα καταφέρουµε, παρόλο που είναι δύσκολο. Εγώ πάντως όταν κάνω καλό 
για τα ζώα αισθάνοµαι πολύ χαρούµενη γιατί κάνω κάτι για την κοινωνία. Έτσι «Έχουµε 
πίστη ότι είστε ικανοί να τα καταφέρετε και να καταβάλλετε έστω και µια µικρή προσπάθεια 
για αυτά τα ζώα όπως και κάποιους». 

 
156. Ο Έβρος είναι ένα µέρος 

ευλογηµένο από το Θεό, φιλοξενεί 
τα σπανιότερα είδη ζώων σε όλη 
την Ελλάδα. Ρίχνοντας τη 
λεγόµενη “φλόγα” καταστρέφετε 
εκτός από τα ίδια τα ζώα, τους 
εαυτούς σας. Αν αυτό δεν 
σταµατήσει ,τα είδη αυτών των 
ζώων θα εξαφανιστούν. Αυτή είναι 
µια παράκληση στους κυνηγούς 
από όλους τους κυνηγούς από 
όλους του κατοίκους της 
Αλεξανδρούπολης να 
σταµατήσουν να ρίχνουν φόλες.
             

 
157. Εγώ όταν βλέπω ζώο σκοτωµένο 

αισθάνοµαι µια λύπη. 
Καταλαβαίνουµε κάποιον που 
είναι θυµωµένος αλλά δεν είναι 
λύση η πράξη αυτή. ∆εν φταίνε 
πάντα τα ζώα για τη µείωση της 
σοδειάς του αγρότη. Με 
συνεργασία και διάλογο λύνονται 
τα προβλήµατα. Σώστε το ∆άσος 
της ∆αδιάς. Η περιοχή µας έχει 
σπάνια είδη, µη τα κάνουµε 
εξαφανιζόµενα είδη. Η προστασία 
των ζώων είναι ευθύνη όλων µας 
και όχι µόνο των αρµοδίων. 
 

158. Έχουµε δικαίωµα να ζούµε σε ένα περιβάλλον υγιές. Με προσπάθεια και επιµονή όλων θα 
λυθούν τα προβλήµατα. ∆είξτε ανοχή στα ζώα, δεν καταλαβαίνουν ότι προκαλούν 
προβλήµατα. Ναι στους κυνηγούς, όχι στα δηλητηριασµένα δολώµατα. Οι οργανώσεις σας 
κάνουν µεγάλες προσπάθειες για τη σωτηρία του περιβάλλοντος , ας τους βοηθήσουµε. 

 
159.  Χωρίς προκατάληψη, µοιραζόµαστε τον κόσµο µε όλα τα ζώα και τα πουλιά! 
 
160. Τα ζώα έχουν και αυτά, όπως και οι άνθρωποι δικαίωµα στην ζωή. Όταν σκοτώνεις έναν 

άνθρωπο θεωρείσαι δολοφόνος. Το ίδιο ισχύει και για τα ζώα. Και αυτό είναι έγκληµα... Όχι 
στα δηλητηριασµένα δολώµατα.... 

 
161.  Όταν ένα ζώο πεθαίνει ... χάνεται µια ζωή. Κάθε ζωή είναι πολύτιµη. 



 
162. ∆ηλώνω: Με µεγάλη ευαισθησία σε σας τους ταλαίπωρους ανθρώπους να σταµατήσετε να 

χρησιµοποιείτε δολώµατα σε κάθε είδος ζώου, διότι τα περισσότερα από αυτά είναι είδη υπό 
εξαφάνιση!!!! 

 
163. Σκεφτείτε το νοµό µας γεµάτο ζωή. Για έναν καλύτερο πλανήτη συντροφιά µε τα ζώα. 
 
164. Θα ήθελα να προτείνω σε όλους τους κυνηγούς να ακολουθήσουν τους νόµους και να µην 

χρησιµοποιούν δηλητηριασµένα δολώµατα, τι επίπτωση και να έχει αυτό στο κέρδος τους. 
 
165. ∆εν πρέπει να δηλητηριάζουµε τα ζώα γιατί το καθένα παίζει το δικό του ρόλο στην τροφική 

αλυσίδα. 
 
166. Συµµεριζόµαστε την αγωνία και το φόβο σας για τις σοδιές και τα ζώα σας. Καταλαβαίνουµε 

ότι θέλετε να τα προστατεύσετε από κάποια άλλα άγρια ζώα που τα απειλούν. Αλλά, δε 
συµφωνούµε µε την επιλογή του να τοποθετήσετε δηλητηριασµένα δολώµατα γι’ αυτά. Τα 
δηλητηριασµένα δολώµατα δε θα σκοτώσουν µόνο το ζώο που εσείς θέλετε αλλά και άλλα 
που εξαρτώνται απ’ αυτό λόγω τροφικής αλυσίδας. Επίσης το ίδιο το ζώο µπορεί να µολύνει 
ολόκληρο το ποτάµι ή τη λίµνη που θα πάει απλά να πιει νερό. Γι’ αυτό µην καταφεύγετε στα 
δηλητηριασµένα δολώµατα αλλά δοκιµάστε εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι οι περιφράξεις 
µε συρµατοπλέγµατα των χωραφιών ή των κοπαδιών σας. 

 
167. 166. Κάθε λεπτό, κάθε ώρα βγαίνουν και καινούργια δολώµατα. Κάθε λεπτό, κάθε ώρα, 

χιλιάδες ζώα πεθαίνουν από αυτό το κακό. Πρέπει να καταστραφούν τα εργοστάσια αυτήν 
την στιγµή και να τιµωρηθούν όλοι όσοι τα δηµιουργούν. Ας ελπίσουµε να ενωθούν όλοι οι 
άνθρωποι και να σταµατήσει πριν εξαφανιστούν όλα τα ζώα µικρά και µεγάλα. 

 
168. Στους κατοίκους: ΟΧΙ στα δηλητηριασµένα δολώµατα. Καταστρέφετε την ύπαρξη των ζώων. 

Σκεφτείτε το !!! Σταµατήστε. Σώστε τα ζώα. Είναι σηµαντικά γιατί είναι τροφή άλλων ζώων. 
 
169. Η φύση χρειάζεται οξυγόνο. Αφήστε την να αναπνεύσει. Πείτε όχι στα δολώµατα! 
 
170. SOS Προς το Κράτος 

Το κράτος πρέπει να βάλει φύλακες και πρόστιµα µε µεγάλα ποσά. Ώστε να µειωθεί η 
χρήση των δολωµάτων και να προστατεύεται το περιβάλλον 

 
171. Σε όλους τους ανθρώπους που χρησιµοποιούν δηλητηριασµένα δολώµατα: 

Εγώ µπορώ να καταλάβω πως νιώθετε όµως τα δηλητηριασµένα δολώµατα δεν είναι λύση 
γιατί έτσι γίνεστε δολοφόνοι των δύστυχων ζώων. Θα πρέπει να προστατεύετε τα ζώα σας 
αν τα θέλετε να είναι ζωντανά και όχι να σκοτώνετε τα άλλα ζώα εξαιτίας συναισθηµάτων 
σας. 

 
 

Πείτε όχι στα δηλητηριασµένα δολώµατα. 
Καταστρέφοντας τα ζώα καταστρέφετε τη φύση 
και αυτό έχει το χειρότερο αντίκτυπο και σε µας 
τους ίδιους. 
 

Προστατέψτε τα ζώα
Προστατέψτε τη φύση

Προστατέψτε τη ζωή µας

172. Τα ζώα µας προσφέρουν την τροφή 
τους και όχι την αυτοκτονία τους, 

 
173.  Όταν ένας άνθρωπος σκοτώνει ένα ζώο 

χρησιµοποιώντας δηλητηριασµένα 
δολώµατα, εν’ αγνοία του, οδηγεί στο 
θάνατο µια αλυσίδα ζώων τα οποία 
τρέφονται από αυτό που δηλητηρίασε. 

 
174. Μακάρι να καταλάβουν εκείνοι οι άνθρωποι που βάζουνε φόλες στα ζώα τι κακό 

προκαλούνε και να καταλάβουν το λάθος τους και τα σπάνια ζώα που έχουµε να γίνουν 
περισσότερα και επίσης µπορούµε να τα καταφέρουµε. Έχουµε δικαίωµα να ζήσουµε σε ένα 
πλούσιο και υγιές φυσικό περιβάλλον. 

 



175.  Όταν υπάρχουν ζώα υπό εξαφάνιση πρέπει όλοι να συµβάλλουµε στην προστασία τους και 
όχι στην πιο γρήγορη καταστροφή τους. Έτσι πρέπει να προσέχουµε τις ενέργειές µας γιατί 
µε κάθε µικρό λάθος επηρεάζετε όλη η τροφική αλυσίδα! 

 
176. Είµαστε όλοι άνθρωποι και µένουµε στη γη, και όλοι πια νοµίζουµε πως είµαστε Θεοί...Πότε 

όµως δε σκεφτόµαστε, και κάνουµε κακό, και δεν υπολογίζουµε το ζώο το µικρό...Ας 
κάνουµε όλοι κάτι για να σωθεί και αυτό, για να αποκτήσουµε έναν κόσµο ... όµορφο και 
σωστό!!! 

 
177. Η φύση και τα πλάσµατά της είναι ευθύνη όλων µας. ∆εν έχουµε το δικαίωµα να αφαιρούµε 

τη ζωή τους. Πρέπει όλοι µας να καταλάβουµε ότι η περιοχή µας είναι σηµαντική για σπάνια 
είδη πολιών τα οποία είναι ανάγκη να τα προστατεύσουµε. 

 
178. ∆εν πρέπει να καθορίζουµε την ζωή µας µόνο µε βάση τις δικές µας ανάγκες αλλά και µε τις 

ανάγκες των ζώων διότι τα ζώα είναι δείγµα ζωής!! 
 
179. Αν χαθεί σήµερα ο σπάνιος µαυρόγυπας και αύριο ένα άλλο είδος το ∆άσος της ∆αδιάς 

κινδυνεύει να καταστραφεί!!!! 
 
180. Στο δρόµο που πήγαινε ένα όµορφο σκυλάκι, έφαγε µια φόλα και έγινε αγγελάκι. Αυτά 

παθαίνουν τα κακόµοιρα τα ζώα όταν εµείς οι άνθρωποι τα δίνουµε µια φόλα. 
 
181. Είµαι περήφανος που στο νοµό Έβρου έχουµε σπάνιους γύπες και αετούς. ∆εν θέλω να 

κινδυνεύσουν µε εξαφάνιση από τα δολώµατα που χρησιµοποιούνται. 
 
182. Πριν χρησιµοποιήσετε δηλητηριασµένα δολώµατα σκεφτείτε: Μοιραζόµαστε τον τόπο µας µε 

µια θαυµαστή ποικιλία ζώων και πουλιών. Έχουµε δικαίωµα να τα σκοτώνουµε;Ο Χ Ι ! ! ! 
 
183. Αν δεν θέλετε να νιώθετε µοναξιά και θέλετε να νιώθετε ευτυχισµένοι και χαρούµενοι να µην 

βάζετε δηλητηριασµένα δολώµατα στα ζώα. Πιστέψτε µε αυτό θα βοηθήσει!!! 
 
184. Η προστασία χωραφιών και κοπαδιών οδηγεί στη χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων. Η 

χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων οδηγεί στην εξαφάνιση σηµαντικών οργανισµών. Η 
εξαφάνιση ορισµένων ειδών οδηγεί στην καταστροφή. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗ 
ΦΥΣΗ!!!! 

 
185. Η δύναµη της συνήθειας είναι ισχυρή, γι’ αυτό ίσως πολλοί χρησιµοποιείτε δηλητήρια για να 

σκοτώσετε τα ζώα. Η δύναµη όµως της θέλησης είναι µεγαλύτερη κι εγώ θέλω να 
σταµατήσει η θανάτωση των ζώων µε δηλητήρια. 

 
186. Θα πρέπει να θυµίσουµε στους ανθρώπους αυτούς ότι η ζωική αλυσίδα αν σπάσει και χαθεί 

ένα είδος από το ζωικό βασίλειο καταστρέφετε σιγά σιγά η αρµονία που υπάρχει στον 
κόσµο. Με συνέπεια να έχουµε απώλεια ενός είδους και αργότερα ενός άλλου. Γι’ αυτό 
λοιπόν βοηθήστε να σώσουµε τους µαυρόγυπες που είναι ένα σπάνιο είδος, µην ρυπαίνετε 
το περιβάλλον ρίχνοντας απόβλητα φυτοφαρµάκων και µην σκοτώνετε τα πουλιά για χόµπι. 
Σώστε τους µαυρόγυπες και δώστε την αρµονία στη φύση. Γενούν ένα µόνο νεοσσό και όχι 
κάθε χρόνο!!!! 
 

 
Υπεύθυνοι της πολιτείας, περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, σχολεία, πολίτες του κόσµου, 

συνεργαστείτε για να σωθούµε!!! 
 


	Σώστε την Όμορφη Πανίδα

