
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς στην 

Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται σε μια δύσκολη περίοδο που βρίσκει την κοινωνία 

αντιμέτωπη με καυτά και επείγοντα προβλήματα, τα οποία η Κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας δεν θέλησε να προλάβει εγκαίρως με επαρκή μέτρα που οι πολίτες ζητούσαν 

επίμονα στην παιδεία, την υγεία την οικονομία και τώρα φυσικά δεν μπορεί να τα 

αντιμετωπίσει γιατί έχουν γιγαντωθεί και έχουν ξεφύγει από τον έλεγχό της.  

Διανύουμε ήδη τον Σεπτέμβριο και τα σχολεία άνοιξαν ακριβώς όπως έκλεισαν, σα να μην 

έχει διδαχθεί τίποτα η Κυβέρνηση απ’ αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας και της 

προβληματικής τηλεκπαίδευσης. Τα σχολεία εξακολουθούν να είναι ανοχύρωτα μπροστά 

στο τέταρτο πανδημικό κύμα, ενώ η κυρία Κεραμέως επιμένει στην παγκόσμια πρωτοτυπία 

της να αυξάνει αντί να μειώνει τον αριθμό των μαθητών στις αίθουσες. Περίπου ένα 

εκατομμύριο παιδιά στοιβάζονται σε τάξεις των δεκαοκτώ και τριάντα μαθητών και η 

Κυβέρνηση δεν εφαρμόζει την εισήγηση της επιτροπής των ειδικών, με καθαρίστριες με 

δίωρες και τρίωρες συμβάσεις εργασίας που δεν μπορούν να καλύψουν τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα, αλλά και που βεβαίως επιβαρύνουν τελικά τους προϋπολογισμούς των δήμων. 

Συνεχίζει, λοιπόν, η κυρία Κεραμέως και η Κυβέρνηση να απαξιώνει τη δημόσια παιδεία με 

συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων, με κατάργηση ολιγομελών τμημάτων, αλλά και με 

απουσία προσλήψεων εκπαιδευτικών για τις τάξεις υποδοχής. Η εκπαιδευτική και μαθητική 

κοινότητα είναι ανάστατη και ήδη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως και στη Βοιωτία, 

σημειώνονται ήδη κινητοποιήσεις και καταλήψεις μαθητών με κεντρικό αίτημα τη στήριξη 

των σχολείων τους.  

Στο μέτωπο της πανδημίας η αποτυχημένη εμβολιαστική εκστρατεία της Κυβέρνησης 

αποδεικνύεται από την καθήλωση του ποσοστού εμβολιασμών στο 55% του πληθυσμού. Η 

Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη και αυτό είναι μία από τις πλέον 

ασυγχώρητες αποτυχίες της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

Επιπλέον, με το κύμα αποκαλύψεων για τις περιπτώσεις πλαστών πιστοποιητικών και τις 

εισαγγελικές παρεμβάσεις αποδεικνύεται ότι ακόμη και αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα 

καταχώρησης των εμβολιασμών είναι εντελώς διάτρητο, αυτό, δηλαδή, το δήθεν πρότυπο 

και καινοτόμο για το οποίο κόμπαζε το παιδί-θαύμα της Κυβέρνησης, ο κ. Πιερρακάκης και 

για το οποίο υποτίθεται ότι είχε κιόλας βραβευτεί. 



Αλλά και στο μέτωπο της οικονομίας η Κυβέρνηση προσπαθεί να κατευνάσει με ψεύτικες 

παροχές τα ανήσυχα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

προβλέπουν και ετοιμάζονται για δύσκολες μέρες, που βλέπουν το εισόδημά τους να 

εξανεμίζεται από τις ασταμάτητες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα καύσιμα, στο ψωμί και 

σε πολλά άλλα είδη πρώτης ανάγκης. 

Από το βήμα της ΔΕΘ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν δίστασε να εξαπατήσει και πάλι τη μεσαία 

τάξη, υποσχόμενος δήθεν νέα μέτρα στήριξης ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέτρα που 

ωστόσο όταν εξειδικεύτηκαν από το ίδιο το οικονομικό της επιτελείο «ξεφούσκωσαν» στα 

400 εκατομμύρια περίπου, αφού τα μέτρα που ήδη ισχύουν αντιστοιχούν σε 2,6 

δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι επεκτάσεις άλλων υφιστάμενων μέτρων αντιστοιχούν σε άλλα 

460 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Η εξαπάτηση της μεσαίας τάξης συνεχίζεται. 

 Ωστόσο, μην ξεχνάτε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι το ψέμα και την εικονική 

πραγματικότητα τα αποκαλύπτει η ίδια η ζωή. Η προπαγανδιστική κατρακύλα της 

Κυβέρνησής σας με προκαλεί να σχολιάσω το κωμικοτραγικό επικοινωνιακό καλπασμό του 

Πρωθυπουργό στο Δαμάσι του Τέξας. Εκεί όπου στο πλαίσιο ενός πρόχειρα σκηνοθετημένου 

βουκολικού σκετς –έμπνευση κάποιου αλλοδαπού καλοπληρωμένου επικοινωνιολόγου- ο κ. 

Μητσοτάκης συναντά όλως τυχαίως μπροστά στις κάμερες έναν Θεσσαλό καουμπόι, τον 

«Ντάλτον», έναν καουμπόι ο οποίος δηλώνει διαχρονικός φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη 

και πλέκει ενθουσιασμένος το εγκώμιο του άριστου των αρίστων.  

Ομολογώ μάλιστα ότι συμπόνεσα τον Πρωθυπουργό όταν βάσει του σεναρίου ή 

αυτοσχεδιάζοντας έπρεπε να αναρωτηθεί για το φύλο, αλλά και το είδος του ζώου εργασίας 

που συμμετείχε στο σκετς. 

Αλλά αρκετά διασκεδάσαμε. Ας προσγειωθούμε στη δύσκολη πραγματικότητα, 

πραγματικότητα που μας επιβάλλει να μην ξεχνάμε ότι αυτή  η γκροτέσκο και κιτς παράσταση 

στήθηκε στο σεισμόπληκτο Δαμάσι του οποίου οι κάτοικοι μένουν σε κοντέινερ εδώ και επτά 

μήνες, δηλαδή οι σεισμόπληκτοι που έχουν λάβει μόνο το αρχικό βοήθημα των 600 ευρώ, 

ενώ τα χρήματα για την κατεστραμμένη συσκευή άρχισαν να καταβάλλονται μόλις πριν ένα 

μήνα. Φαίνεται ότι όσο περισσότερο βαθαίνει το αδιέξοδο για την Κυβέρνηση, όσο 

περισσότερο ανίκανη αποδεικνύεται να αντιμετωπίσει τα καυτά προβλήματα της κοινωνίας 

τόσο περισσότερο θα στρέφεται σε μια απελπισμένη επικοινωνιακή διαχείριση. 

Κλείνοντας τη φαιδρή παρένθεση των κυβερνητικών επικοινωνιακών τρικ που γίνονται όλο 

και πιο φτηνά, όλο και πιο χοντροκομμένα, ας προχωρήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι 



συνάδελφοι, στο νομοσχέδιο. Το πρώτο σχόλιό μας αφορά στην εντελώς λανθασμένη 

φιλοσοφία που το διέπει. Γνωρίζουμε όλοι ότι στον πυρήνα του προβλήματος των 

αδέσποτων ζώων στη χώρα μας βρίσκεται ένα σημαντικό έλλειμμα παιδείας, μια ανεπαρκής 

και ατροφική φιλοζωική κουλτούρα. Τι κάνετε, λοιπόν, για να την ενισχύσετε, κύριε Υπουργέ; 

Επεξεργάζεστε ένα νομοσχέδιο που αντανακλά μια μακρόπνοη και ολιστική προσέγγιση στο 

πρόβλημα, μια προσέγγιση που δίνει λύση στο θέμα της ευζωίας των ζώων μέσα από τον 

συνδυασμό της ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας; Όχι βέβαια. Το 

μόνο που επιδιώκετε είναι μια πρόχειρη, κοντόθωρη και τελικά αμφιλεγόμενη διαχείριση 

του προβλήματος που έχει και πάλι μόνο επικοινωνιακή στόχευση. 

Στην ακρόαση των φορέων αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση 

αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων κτηνιάτρων και γεωτεχνικών και των 

φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων τάσσονται «κατά» του νομοσχεδίου και «υπέρ» της 

απόσυρσής του. Αναρωτιόμαστε, γιατί επιμένετε στην κατάθεση του; 

Μας βγάλατε, όμως, από τη βάσανο αναζήτησης της απάντησης, αφού τη δώσατε εσείς ο 

ίδιος, κύριε Υπουργέ, στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής. Μας είπατε, δηλαδή, ότι το 

παρόν νομοσχέδιο απηχεί τις βασικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς 

που επιθυμούσε προσωπικά ο Πρωθυπουργός ήδη από την προεκλογική περίοδο. Επομένως, 

εσείς λειτουργήσατε ως άβουλη εντολοδόχοι του επιφορτισμένοι με το καθήκον 

πραγματοποίησης του ανεδαφικού προσωπικού αφηγήματος του. 

Όμως ο Πρωθυπουργός το 2018 τι δήλωνε; Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τις 

δηλώσεις του στο «Πρώτο Θέμα» το 2018. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά: «Και καταγράφω 

καταρχάς ως πρώτη κεντρική προτεραιότητα την ανάγκη για ένα ουσιαστικό εκσυγχρονισμό 

του νομικού πλαισίου που διέπει το πλαίσιο προστασίας των ζώων στην πατρίδα μας. 

Αναφέρθηκαν οι ομιλητές στην τραγικά αποτυχημένη προσπάθεια της σημερινής 

κυβέρνησης –ΣΥΡΙΖΑ- να εισάγει ένα καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπό το βάρος 

μιας μεγάλης δημόσιας αντίδρασης αναγκάστηκε πολύ σύντομα να το πάρει πίσω. Το έκανε 

αυτό, διότι ενώ συζήτησε υποτίθεται με τους αρμόδιους, τους Δήμους, την κεντρική ένωση, 

τις φιλοζωικές οργανώσεις, τους κτηνιάτρους τελικά φαίνεται ότι δεν έλαβε υπόψη καθόλου 

τις παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο του διαλόγου. Ως Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε 

καμία πρόθεση να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος. Είναι δέσμευσή μου -έλεγε ο 

Πρωθυπουργός τότε- εντός των πρώτων έξι μηνών της νέας διακυβέρνησης, εφόσον μας 

εμπιστευθούν οι Έλληνες, να κυβερνήσουμε και να αλλάξουμε αυτό το νομικό πλαίσιο». 

Αυτά έλεγε τότε. 



Τώρα τι κάνετε; Νομοθετείτε χωρίς να λάβετε υπόψη ούτε τις απόψεις των φορέων και των 

ανθρώπων του πεδίου, αλλά ούτε και τις αντικειμενικές συνθήκες που το καθιστούν 

ανεφάρμοστο, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, χωρίς τη στήριξη της αυτοδιοίκησης, της 

επιστημονικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και όλων των κομμάτων της 

αντιπολίτευσης. Τι επιδιώκει και ποιος εξυπηρετείται, λοιπόν, με αυτή τη νομοθέτησή σας 

που τους βρίσκει όλους αντίθετους; Για να ικανοποιήσετε το προεκλογικό αφήγημα του κ. 

Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας «κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα ζώο κακοποιημένο», 

αλλά και τα συμφέροντα των λίγων προνομιούχων συνομιλητών σας που προφανώς 

διαμόρφωσαν το νομοσχέδιο πίσω από κλειστές πόρτες θεσμοθετείτε ένα πλαίσιο που 

αγνοεί τις αντικειμενικές δυνατότητες των Δήμων και δεν μεριμνά για την ουσιαστική 

εποπτεία και έλεγχο της ευζωίας των ζώων. 

Και ενώ γνωρίζατε, κύριε Υπουργέ, ότι οι παρεμβάσεις στη δημόσια διαβούλευση που 

πράγματι κινητοποίησε σωματεία, συλλόγους, ειδικούς επιστήμονες και μεμονωμένους 

πολίτες ξεπέρασαν τις 29.000, αποκρύψατε ότι το 80% αυτών ήταν απορριπτικές απέναντι 

στο νομοσχέδιο σας και καμαρώνατε για την επιτυχία σας με δηλώσεις στα φιλοκυβερνητικά 

μέσα της λίστας που φέρει πλέον το όνομά σας. Εσείς το αποκρύψατε και βέβαια δεν 

βρέθηκε κανείς δημοσιογράφος να σας ρωτήσει. Ακόμη μια επικοινωνιακή διαστρέβλωση 

της πραγματικότητας. 

Και επιπλέον φτάσατε στο σημείο να επιτεθείτε και να απαξιώσετε τους φορείς, τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες, την επιστημονική κοινότητα, τους φιλόζωους υπονοώντας ότι 

εξυπηρετούν συντεχνιακά συμφέροντα, ενώ οι μεμονωμένοι ιδιοκτήτες με τις ατομικές τους 

εμπειρίες γνωρίζουν επίσης. Και πάλι δηλαδή διχάζετε την κοινωνία. Παράλληλα, όμως, 

αναπαράγετε ατομικιστικά, νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα σύμφωνα με τα οποία δεν 

υπάρχει στην πραγματικότητα η κοινωνία, ούτε οι συλλογικότητες, αλλά μόνο μεμονωμένα 

άτομα. Και μας ρωτάτε πονηρά αν τελικά μας ενδιαφέρει η αντιμετώπιση του προβλήματος 

των αδέσποτων και γενικά της ευζωίας των ζώων συντροφιάς ή μόνο η κάλυψη δήθεν 

συντεχνιακών αιτημάτων και η αναστολή των διοικητικών μεταβολών. 

Σας απαντούμε, λοιπόν, ξεκάθαρα: Μας ενδιαφέρει αποκλειστικά η αντιμετώπιση του 

προβλήματος, αλλά μαζί με τους φορείς σας εξηγούμε ότι αυτή δεν πρόκειται να γίνει με το 

παρόν νομοσχέδιο και σας έχουμε επισημάνει ξανά και ξανά τα βασικά προβλήματα, τα 

οποία όμως επιγραμματικά θα αναφέρω. 

Καταρχάς η στρεβλή και γκρίζα χωρίς έλεγχο και κανόνες ρύθμιση του θεσμού του αναδόχου 

ουσιαστικά αναιρείται τις ρυθμίσεις και τις εγγυήσεις της ευζωίας των ζώων. Στη συνέχεια 



επικίνδυνη είναι η μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας για τα ζώα από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης στο Εσωτερικών που διασπά διοικητικά τις υπηρεσίες, αντιβαίνει στα 

διεθνή πρότυπα και υπονομεύει τις δυνατότητες δημόσιας εποπτείας και ελέγχου. Μας 

είπατε μάλιστα χθες ότι η μεταφορά της αρμοδιότητας στο ΥΠΕΣ ήταν πάγιο αίτημα των 

φορέων. Αυτό πώς προκύπτει; Πουθενά δεν προκύπτει μέχρι στιγμής, εκτός και αν θεωρείτε 

ότι η προσωπική άποψη του Πρωθυπουργού ισοδυναμεί με τοποθέτηση φορέα. 

Επιπλέον, σημαντικά προβλήματα προκαλεί το νέο πλαίσιο των στειρώσεων και της 

αναπαραγωγής που στην πραγματικότητα δεν συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των 

αδέσποτων και επιβαρύνει τους κηδεμόνες τους με το μη ευκαταφρόνητο κόστος των 150 

ευρώ κι αυτό γιατί ενώ φαίνεται ότι προβλέπετε την εναλλακτική ενός μηχανισμού ελέγχου 

του πληθυσμού μέσω της κατάθεσης της ταυτοποίησης γενετικού υλικού, δηλαδή του DNA, 

στη πράξη αυτός ο μηχανισμός δεν είναι εφαρμόσιμος, αφού δεν προσδιορίζεται ποιος θα 

πραγματοποιεί τόσους ελέγχους πανελλαδικά. Είναι όμως και επιστημονικά αμφιλεγόμενος, 

αφού το δείγμα μπορεί να οδηγήσει μόνο σε ένδειξη και όχι σε απόδειξη της ταυτότητας των 

ζώων, όπως μας διαβεβαιώνουν οι ειδικοί. Μάλιστα το πλαίσιο αναπαραγωγής και εκτροφής 

που εισάγεται είναι ελλιπές και διάτρητο, αφού δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για 

ειδικές περιπτώσεις. 

Για παράδειγμα, απουσιάζει κάθε πρόβλεψη για την προστασία αυτόχθονων ελληνικών 

φύλων, σκύλων εργασίας με μακραίωνη προσφορά στον άνθρωπο, όπως για παράδειγμα η 

αλωπεκίδα, ο ελληνικός ποιμενικός, ο κορδολούρης της Σκύρου και άλλα από μια λίστα 

είκοσι οκτώ αυτόχθονων φυλών. 

Κύριε Υπουργέ, στο πλαίσιο της προσχηματικής διαβούλευσης με τους φορείς ξεχάσατε 

εντελώς τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. Απόδειξη είναι η κατάθεση του 

σχετικού υπομνήματος του Ινστιτούτου Παστέρ και των άλλων οκτώ ερευνητικών φορέων 

για την πρόβλεψη εξαίρεσης από την απαγόρευση εκτροφής για ερευνητικούς και 

φαρμακευτικούς σκοπούς τρωκτικών και ειδών νυφίτσας. Νομίζουμε ότι πρέπει να το 

συμπεριλάβετε στις νομοτεχνικές βελτιώσεις. 

Ένα ακόμη δομικό πρόβλημα του νομοσχεδίου αφορά στη σύνθεση της ειδικής επιτροπής 

παρακολούθησης που θα έχει τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο του νέου πλαισίου. 

Διαπιστώνουμε μια περίεργη και καταφανώς φωτογραφική διάταξη για τον Πρόεδρο, αφού 

δεν ορίζεται για αυτόν κανένα επιστημονικό προσόν ή θεσμική ιδιότητα, πέραν του ότι 

πρέπει να είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους. Ταυτόχρονα δεν προβλέπεται στη σύνθεση 

της επιτροπής η συμμετοχή εκπροσώπων σημαντικών φορέων, όπως η Γενική Διεύθυνση 



Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων 

Δημοσίων Υπαλλήλων, ή ακόμη και κτηνιατρικές πανεπιστημιακές σχολές, δηλαδή εξαιρείτε 

τους κατεξοχήν ειδικούς επιστήμονες. Η απουσία τους κατά την άποψή μας αποδυναμώνει 

σημαντικά την εποπτική και ελεγκτική λειτουργία της επιτροπής και αυτό σας επισημάνθηκε 

από όλους σχεδόν τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Τέλος η βασική αδυναμία αφορά στο τσουνάμι των νέων αρμοδιοτήτων για τα αδέσποτα ζώα 

που εξαπολύετε στους δήμους. Προσπαθείτε δηλαδή να εφαρμόσετε όλο αυτό το νέο 

πλαίσιο μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς όμως να την ενισχύετε ουσιαστικά. Αντίθετα 

την εκθέτετε ξανά, της πετάτε το μπαλάκι της ευθύνης και την καλείτε να αποδείξει ότι 

μπορεί, όπως είπε χαρακτηριστικά και η εισηγήτρια της πλειοψηφίας στην πρώτη 

συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, το τελευταίο πράγμα για το οποίο μπορείτε να κατηγορήσετε τους 

εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης είναι για ευθυνοφοβία και ατολμία, εκείνους δηλαδή που 

λογοδοτούν καθημερινά στους πολίτες για όλες τις πράξεις και τις παραλείψεις τους. Αλλά 

αναρωτιόμαστε πώς να το αποδείξει αυτό, όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σ’ 

αυτόν τον κυκεώνα των νέων αρμοδιοτήτων χωρίς οικονομικούς πόρους και προσωπικό; 

Η χρηματοδότηση που υπόσχεστε για τις υποδομές αλλά και τις λειτουργικές δαπάνες δεν 

κατοχυρώνονται μέσα από το νομοσχέδιο σας και αποτρέπει την αυτοδιοίκηση από την 

ανάληψη ηθικής ευθύνης. Ταυτόχρονα την εγκλωβίζετε σε ασφυκτικές προθεσμίες για την 

υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού αλλά και την απειλείτε με αντισυνταγματικές 

κυρώσεις μέσω της περικοπής των ΚΑΠ που προσβάλλουν την αυτοτέλειά της σε περίπτωση 

που δεν προλάβει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Κι όλα αυτά σας τα τονίζει αδιάκοπα η 

ΚΕΔΕ από το Μάιο ήδη ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου και επιστροφή στο τραπέζι του 

διαλόγου για την εξεύρεση μιας λύσης αποτελεσματικής, εφαρμόσιμης και κοινά αποδεκτής.  

Αυτό το κάνει η ΚΕΔΕ η οποία στην παρούσα σύνθεσή της πρόσκειται πολιτικά στο κόμμα 

σας. Φαίνεται όμως ότι όταν δεν πηγαίνει με τα νερά σας και δεν ταυτίζεται με τις θέσεις σας 

δεν διστάζετε να την απαξιώνετε και μάλιστα με προσβλητικό και χυδαίο τρόπο. Γιατί δεν 

μπορώ να μην επισημάνω ότι χθες στην κριτική που ασκήσαμε στο άρθρο 49 για τη μεταφορά 

κρίσιμων αρμοδιοτήτων από το δημοτικό συμβούλιο στην οικονομική επιτροπή σχετικά με 

τα αναπτυξιακά δάνεια των ΟΤΑ δικαιολογήσατε ότι προτείνετε το σχετικό άρθρο γιατί οι 

δημοτικές παρατάξεις μπορεί να ψηφίζουν ενάντια σε ωφέλιμα αναπτυξιακά έργα μόνο και 

μόνο για να κάνουν αντιπολίτευση στους δημάρχους. Κατηγορήσατε, δηλαδή, τις παρατάξεις 

ότι βάζουν το μικροπολιτικό συμφέρον τους πάνω από το συμφέρον των συνδημοτών αλλά 



και του τόπου τους. Η δική μας όμως βιωματική εμπειρία από την αυτοδιοίκηση είναι ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών πολιτεύεται με συνέπεια, υπευθυνότητα και 

καθημερινή λογοδοσία.  

Μάλλον, όμως κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια, κύριε Υπουργέ, αφού κυβερνάτε με πράξεις 

νομοθετικού περιεχομένου και περιορισμούς της δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής 

εκμεταλλευόμενοι κατά περίπτωση την υγειονομική κρίση και την κοινοβουλευτική 

αυτοδυναμία σας. Στις ελάχιστες περιπτώσεις όμως που η κοινοβουλευτική σας πλειοψηφία 

δεν επαρκεί για τις ανάγκες της νομοθέτησης τότε μόνο αναδιπλώνεστε και θυμάστε την αξία 

του διαλόγου και των συγκλίσεων.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση είχε μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει τα 

μηνύματα που έλαβε μέσω της διαβούλευσης ήδη από τον Μάιο και να αποδείξει ότι 

νομοθετεί για τους πολλούς. Σ’ αυτό το πλαίσιο μπορούσε να αποσύρει ή να παγώσει 

προσωρινά το παρόν νομοσχέδιο και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου με σκοπό τη 

βελτίωσή του. Αντίθετα όμως επιμένει σε ένα προχειρογραμμένο νομοσχέδιο που την οδηγεί 

ακόμη μία φορά σε κοινοβουλευτική απομόνωση και δυστυχώς δεν επιτυγχάνεται η 

προστασία και η προαγωγή της ευζωίας των ζώων.  

Σας ευχαριστώ.  


