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Θέμα: Παστούρωμα 

 
 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 
 
Σχετικά με τη συνάντηση βουλευτών Κυκλάδων με τον Γενικό Γραμματέα του ΥπΑΑΤ κ. Αντώνογλου, 

κατά την οποία αιτήθηκαν οι βουλευτές τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε, υπό όρους και 

προϋποθέσεις,  η παστούρα (το δέσιμο των ποδιών των ζώων μεταξύ τους), να μη θεωρείται 

κακοποίηση (https://cyclades24.gr/2018/09/ελπίδες-για-άρση-της-απαγόρευσης-του-π/), 

Οι τρεις φιλοζωικοί φορείς Animal Action (www.gawf.org.uk/animal-action/), Πανελλήνια 

Φιλοζωική Ομοσπονδία (www.pfo.gr) και Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών 

Ippothesis (www.ippothesis.gr), συνυπογράφουμε την παρούσα επιστολή  στην οποία 

αποσαφηνίζουμε τους λόγους για τους οποίους η παστούρα αναμφισβήτητα αποτελεί κακοποίηση 

και συνεπώς δεν μπορεί να τίθεται θέμα εξαίρεσης της.   

 
 
 

Προς: Κύριο Σταύρο Αραχωβίτη 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων  

Αχαρνών 2 

10176 Αθήνα  

saraxovitis@hq.minagric.gr 

 

Animal Action Hellas 
Δ. Φαληρέως 43  
Πειραιάς 
18547 
info@animalactiongreece.gr 
2103840010 

 

Κοιν.: Κύριο Νίκο Αντώνογλου  

Γενικό Γραμματέα 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων  

Αχαρνών 2 

10176 Αθήνα    

nantonoglou@hq.minagric.gr 

gensecr@hq.minagric.gr 

 

 

                Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018 

Προς: Κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου 

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων  

Αχαρνών 2 

10176 Αθήνα 

depminister@hq.minagric.gr 
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Από κτηνιατρικής πλευράς: το παστούρωμα (το δέσιμο του πρόσθιου και οπίσθιου ποδιού της ίδιας 

πλευράς ή των δύο πρόσθιων ποδιών μεταξύ τους)   

1) εμποδίζει τη φυσιολογική κίνηση του ζώου. Η σπονδυλική στήλη, οι αρθρώσεις, οι τένοντες 

και οι μύες κινούνται αφύσικα και καταπονούνται  

2) προκαλεί -λόγω συνεχούς επαφής και τριβής- τραυματισμούς στο δέρμα και φλεγμονή 

στους υποκείμενους τένοντες και τα υποκείμενα οστά 

3) λόγω της μειωμένης και ασύμμετρης κίνησης δεν επιτρέπει στις οπλές (των ιπποειδών αλλά 

και των παραγωγικών ζώων) να «φαγωθούν» φυσιολογικά 

4) δεν είναι σπάνιο να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα όπως εξαρθρήματα, κατάγματα άκρων, 

κατάγματα πυέλου, νέκρωση και απόπτωση οπλών, που πολύ συχνά οδηγούν σε θάνατο ή 

ανάγκη για ευθανασία 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση πόνου και χωλότητας, την ελάττωση του 

προσδόκιμου χρόνου εργασίας ή της παραγωγικότητας και πολύ συχνά τελικά την ολική απώλεια 

της ικανότητας εργασίας (για τα ιπποειδή) ή της παραγωγικότητας (για τα παραγωγικά ζώα). 

Από ηθικής πλευράς και με γνώμονα τους κανόνες ευζωίας: 

Με ορισμό που δίνεται από το Farm Animal Welfare Council στη Μ. Βρετανία (FAWC, 2001) η 

ευζωία περιγράφεται μέσα από ένα σύνολο προϋποθέσεων που πρέπει να υφίστανται έτσι ώστε να 

εξυπηρετούνται οι βασικές  ανάγκες των ζώων. Οι προϋποθέσεις αυτές, ή όπως το FAWC τις 

ονομάζει «ελευθερίες» των ζώων, είναι οι εξής: 

1) Απουσία πείνας ή δίψας 

2) Απουσία καταπόνησης από το περιβάλλον – με κατάλληλο καταφύγιο 

3) Απουσία πόνου, τραυματισμού ή ασθένειας  

4) Δυνατότητα εκδήλωσης φυσιολογικής συμπεριφοράς 

5) Απουσία φόβου ή άλλης μορφής καταπόνησης (stress) 

Ο Εθνικός Νόμος για τα ζώα Ν.4039/12 επιπρόσθετα τονίζει, όπως γνωρίζετε, τι είναι ευζωία στο 

Άρθρο 1, όπου αναφέρονται ρητά οι έννοιες της «προστασίας, καλής μεταχείρισης, απουσίας 

πόνου, να μην υποφέρουν…. μέριμνα για σεβασμό της ύπαρξής τους» 

Έτσι η ευζωία αποτελεί μια ευρεία έννοια, που περικλείει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική 

ευημερία του ζώου και σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησής της πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

επιστημονικά εκείνα στοιχεία που έχουν σχέση και με τα συναισθήματα των ζώων. 

Η χρήση του παστουρώματος καταπατά εμφανώς τις τρεις από τις παραπάνω 5 ελευθερίες: 

1) Απουσία πόνου, τραυματισμού ή ασθένειας (το ζώο με τη χρήση της παστούρας πονά και 

τραυματίζεται) 
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2) Δυνατότητα εκδήλωσης φυσιολογικής συμπεριφοράς (το ζώο με τη χρήση της παστούρας 

αδυνατεί να κινηθεί και να εκφραστεί φυσιολογικά) 

3) Απουσία φόβου ή άλλης μορφής καταπόνησης (με τα πόδια δεμένα μεταξύ τους, το ζώο 

αναπόφευκτα στρεσσάρεται, φοβάται, καταπονείται) 

Επομένως η άποψη ότι «η παστούρα είναι αποδεκτή εφόσον το σκοινί είναι μαλακό και δεν 

πληγώνονται  τα πόδια» επιστημονικά είναι απολύτως λανθασμένη. 

Γιατί ακόμα και αν γίνεται με τρόπο που η παστούρα (το σκοινί) δεν πληγώνει εμφανώς το δέρμα 

των ζώων, καταπονεί όλο το σώμα τους και  ταυτόχρονα  καταπατά  αναμφισβήτητα  τις  άλλες  δύο 

ελευθερίες, εξαιρετικά σημαντικές για τη ζωή ενός ζώου, είτε παραγωγικού, είτε εργασίας, είτε 

συντροφιάς ( όπως ήδη προαναφέρθηκε). 

Βεβαίως το φαινόμενο του παστουρώματος αποτελεί πρακτική δεκαετιών στα νησιά των Κυκλάδων 

και έχει να κάνει με γεωφυσικούς και οικονομικούς λόγους (δυσκολία ανέγερσης ή τοποθέτησης 

μόνιμων φρακτών λόγω εδάφους και έλλειψης χρημάτων) και με νοοτροπίες δεκαετιών (διαμάχες 

μεταξύ γειτόνων όταν ξεφύγει κάποιο ζώο, καταστροφή καλλιεργειών κτλ). 

Το γεγονός όμως ότι χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες δε δίνει σε καμία περίπτωση εξιλεωτικό 

χαρακτήρα στο παστούρωμα, όπως και καμία πρακτική στον κόσμο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 

σωστή από το γεγονός και μόνο ότι εφαρμόζεται για δεκαετίες . 

Το δέσιμο των ποδιών των ζώων μεταξύ τους αναντίρρητα αποτελεί κακοποίηση και είναι αναγκαίο 

να σταματήσει.  

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τον περιορισμό των ζώων συμβατές με την ευζωία, που μπορούν 

να εφαρμοστούν και που μπορούν να αναλυθούν όποτε επιθυμείτε.   

Τέλος, κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη σας πριν τη λήψη 

οποιασδήποτε απόφασης: 

Εάν η Εθνική νομοθεσία διαμορφωθεί με γνώμονα την "παράδοση" και τις νοοτροπίες δεκαετιών 

σε ό,τι αφορά την πρακτική του παστουρώματος,  χωρίς να λάβει υπόψη τα σύγχρονα ευρωπαϊκά 

και παγκόσμια επιστημονικά δεδομένα για την υγεία και ευζωία των ζώων, εκτός από τις αρνητικές 

επιδράσεις που θα έχει πάνω στα ζώα, θα έχει και άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα της 

χώρας μας.  

Η συνεχιζόμενη πρακτική του παστουρώματος θα θίγει (όπως ήδη συμβαίνει σε τεράστια έκταση) 

το φιλοζωικό αίσθημα των ξένων επισκεπτών στη χώρα, θα επιφέρει έντονες αντιδράσεις των 

φιλοζωικών οργανώσεων του εξωτερικού, με άμεση αρνητική επίπτωση στον τουρισμό και τέλος θα 

οδηγήσει στη συνολική απαξίωση της χώρας από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα που 

ασχολείται με τα ζώα σε επίπεδο ευζωίας και ζωικής παραγωγής. 
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Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ελπίζουμε η απόφαση του Υπουργείου να στηριχθεί σε 

επιστημονικά δεδομένα και να δοθεί μια οριστική αρνητική απάντηση σε όσους ζητούν να 

εξαιρεθεί η παστούρα από τον ορισμό της κακοποίησης στη νομοθεσία. 

Με εκτίμηση, 

  

Ελίζα Γκέσκου 
Κτηνίατρος 
Συντονίστρια Προγράμματος  
Φροντίδας Ιπποειδών  

    
GAWF/Animal Action Hellas  

 

Ειρήνη Μολφέσση 
Πρόεδρος  Δ.Σ. 
 

    
 
Πανελλήνια Φιλοζωική  
Ομοσπονδία 

 

Ρόζα Ρούσσου 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

   
 
Ιππόθεσις 
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