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Θέμα: «Μετατροπή της φυσιογνωμίας του Ζωολογικού Κήπου του Δήμου
Θεσσαλονίκης»
Κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 414/30-9-2011 εγγράφου σας, με το οποίο μας ενημερώσατε
για την πρόθεσή σας να μετατρέψετε το Ζωολογικό Κήπο σε χώρο φιλοξενίας
οικόσιτης & ημιάγριας πανίδας και βοτανικού κήπου, θα θέλαμε να σας απευθύνουμε
τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Τι σημαίνει ο νέος όρος “ημιάγρια πανίδα”;
2. Γιατί στοχοποιούνται και περιλαμβάνονται στον όρο «άγρια πανίδα» μόνον οι
Αρκούδες (Ursus arctos), οι Λύκοι (Canis lupus) & οι Αλεπούδες (Vulpes vulpes);
3. Στην άγρια πανίδα δεν συμπεριλαμβάνονται τα Ελάφια (Cervus elaphus), τα
Πλατώνια ή Πλατύκερα ελάφια (Dama dama), τα Αγριοπρόβατα ή Μουφλόν
(Ovis ammon musimon), τα Αγριογούρουνα (Sus scrofa), οι Σκίουροι (Sciurus
vylgaris), οι Ασβοί (Meles meles), τα Κουνάβια (Martes foina), η Νυφίτσα (Mustela
nivalis) & τα Κουνέλια (Oryctolagus cuniculus);
4. Στην άγρια πανίδα δεν συμπεριλαμβάνονται τα Αρπακτικά πουλιά, ο
Αργυροπελεκάνος ο Πελαργός, ο Μαυρόκυκνος, οι Αγριόπαπιες, οι Αγριόχηνες
& οι Κολχικοί φασιανοί;
5. Γιατί να αλλάξει φυσιογνωμία (& ουσιαστικά περιεχόμενο ως Ζωολογικός
Κήπος) αποκλείοντας την άγρια πανίδα, ο μοναδικός στην Ελλάδα
δημοτικός Ζωολογικός Κήπος όπου η είσοδος είναι δωρεάν & η πρόσβαση
από όποιο σημείο της πόλης μας είναι εύκολη & γρήγορη;
6. Τέλος, γιατί να στερηθούν όλοι οι δημότες της Θεσσαλονίκης τη μοναδική
δυνατότητα που τους παρέχεται να γνωρίσουν από τόσο κοντά την άγρια
πανίδα της πατρίδος μας με το κόστος του εισιτηρίου μόνον ενός αστικού
λεωφορείου;
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Επειδή θεωρούμε ότι στις πολύ δύσκολες για την πατρίδα μας στιγμές που ζούμε,
όπου καθημερινά αλλοιώνονται & καταρρακώνονται συνειδήσεις & αξίες, όπου
καθηλωνόμαστε αδρανείς & αποχαυνωμένοι μπροστά σε μια τηλεόραση ή σ' έναν
ηλεκτρονικό υπολογιστή ξεχνώντας πώς να γράφουμε ή πώς να μιλάμε στο διπλανό
μας, είναι τουλάχιστον άστοχο & εν πολλοίς λανθασμένο, να στερηθούν το μικρό
παιδί ή οι γονείς ή & οι ηλικιωμένοι τη δυνατότητα & το δικαίωμα να έρχονται κοντά
στη φύση, να γνωρίζουν & να αναγνωρίζουν την ελληνική άγρια πανίδα & χλωρίδα,
να περνούν λίγες ώρες ξενοιασιάς & γαλήνης μέσα στον μοναδικό αυτόν πνεύμονα
οξυγόνου & γνώσης. Ίσα ίσα θα πρέπει να αναβαθμισθεί ο Ζωολογικός Κήπος ούτως
ώστε να αυξηθεί σε έκταση, να εμπλουτισθεί σε αριθμό ειδών ζώων & να δοθεί
μεγαλύτερη δημοσιότητα από τα ΜΜΕ, να γίνει ένα aquarium με ελληνική
ιχθυοπανίδα, να γίνει βοτανικός κήπος & γενικά κάθε τι που θα βοηθήσει να
ορθοποδήσει & όχι να ριφθεί στον Καιάδα ως άχρηστο ή αποπαίδι.
Θα σας παρακαλούσαμε, λοιπόν, να μας γνωστοποιήσετε το σκεπτικό των
προθέσεών σας & όποια σχετική μελέτη τυχόν έχετε εκπονήσει, ώστε να σταθούμε
αρωγός στις ενέργειες σας με το εξειδικευμένο προσωπικό του Επιμελητηρίου μας
εκπληρώνοντας ταυτόχρονα το θεσμικό μας ρόλο. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής
Μακεδονίας θα είναι πάντοτε σύμμαχος & συμπαραστάτης προς τη διοίκηση του
Δήμου Θεσσαλονίκης εφόσον οι ενέργειες της κατατείνουν προς θετική κατεύθυνση.

Για τη Δ.Ε.
Ο Γεν. Γραμματέας

Μάξιμος Α. Πετρακάκης

Ο Πρόεδρος

Δρ Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος
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