
ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία των φιλοζωικών οργανώσεων, από το σύνολο 
των αδέσποτων: 

1. Το 30% ζούσε σε περιβάλλον σπιτιού, δηλαδή προέκυψε 
από τη µη στείρωση ιδιόκτητου ζώου αλλά 
εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες του. 

2. Το 20% έφυγε από το σπίτι του ή χάθηκε στη διάρκεια 
περιπάτου. 

3. Το 50% µόνο γεννήθηκε αδέσποτο. 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΟΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ:  

 
 ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΦΙΛΟΣ Η ΣΥΓΓΕΝΗΣ ∆ΕΝ 

∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙ Οι ξενώνες µικρών ζώων και οι cat/ dog 
sitters θα κρατήσουν το µικρό σας φίλο για όσο καιρό χρειαστεί να 
λείψετε 

 Ο ΣΠΙΤΟΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ∆ΕΝ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΖΩΑ Αν ψάξετε λίγο, θα βρείτε 
σπίτι που ο ιδιοκτήτης δέχεται τα κατοικίδια. 

 ΓΑΒΓΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / ΜΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΕΡΩΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Μπορείτε 
να στείλετε το ζώο σ΄ έναν εκπαιδευτή που θα του µάθει ό,τι 
θεωρείτε εσείς απαραίτητο για να είναι αρµονική η συµβίωση σας 
 

ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΖΩΟ ΣΠΙΤΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΕΞΩ? 
 
∆υστυχώς, οι περισσότεροι χωρίς να το πολυσκεφτούν, 
διαλέγουν την «εύκολη» λύση.  Εγκαταλείπουν το ζώο τους 
στο δρόµο. Χωρίς κάν να ανησυχούν για το τι θα απογίνει. 
Το καταδικάζουν  έτσι σε αργό και βασανιστικό θάνατο, 
γιατί το ζώο που γεννήθηκε και έζησε µέσα σε σπίτι 
διατρέχει περισσότερους κινδύνους από ένα άλλο που έµαθε 
από µικρό να ζει στους δρόµους. ∆εν ξέρει πώς να βρει 
τροφή και νερό, δεν αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο των 
αυτοκινήτων, είναι πιο ευάλωτο στο κρύο και στις 
αρρώστιες, κι επειδή εµπιστεύεται τον άνθρωπο µπορεί να 
κακοποιηθεί. Αν, παρόλα αυτά, το ζωάκι που εγκατέλειψαν 
επιβιώσει, θα προστεθεί στις χιλιάδες των αδέσποτων που 
καθηµερινά υποφέρουν. Θα ζευγαρώσει µε άλλα αδέσποτα 
(2 φορές το χρόνο για τους σκύλους, 3 ή περισσότερες για 
τις γάτες) και θα δηµιουργηθούν έτσι κι άλλα αδέσποτα.  
 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ? 
ΕΝΑ ΜΟΝΑΧΑ ΖΕΥΓΑΡΙ: 
Σκύλων σε 7 χρόνια, γίνονται 67.000! 
Γάτων, σε 7 χρόνια γίνονται 420.000! 

 
Στην Αµερική κάθε µέρα γεννιούνται 10.000 άνθρωποι και 
70.000 σκύλοι και γάτες. Η αναλογία δηλαδή είναι  

1 ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 7 ΝΕΑ ΖΩΑ! 
 Humane Society της Washington 

 
Στην Ελλάδα η αναλογία είναι σίγουρα πολύ χειρότερη κι 
εξηγεί τις χιλιάδες φολιασµένα και κακοποιηµένα ζώα. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΟΣΩΝ ∆ΕΝ ΣΤΕΙΡΩΝΟΥΝ  

 Είναι αντίθετη στη φύση, είναι πράξη σκληρότητας, δεν θα 
ήθελα να το έκαναν σε µένα, βρήκα κιόλας σπίτια για τα κουτάβια-
γατάκια λένε συνήθως όσοι αρνούνται να στειρώσουν το κατοικίδιό τους 
∆οκιµάστε, όµως, να εξηγήσετε αυτές τις δικαιολογίες σ΄ ένα 
ανυπεράσπιστο ζωάκι που βλέπει το τέλος του να πλησιάζει, που 
καταδικάζεται σε θάνατο (συνήθως µετά από σύντοµη και µαρτυρική 
ζωή), εξαιτίας της ανευθυνότητας κάποιων ανθρώπων που του 
επέτρεψαν να γεννηθεί, αρνούµενοι να συνειδητοποιήσουν το τεράστιο 
πρόβληµα του υπερπληθυσµού των κατοικίδιων. 

 Υπάρχει και µια άλλη κατηγορία ιδιοκτητών που επικαλούνται 

ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΩΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ 
για να µην στειρώσουν τα ζώα τους. Τα ζώα, όµως, δεν ερωτεύονται. 
Γι αυτά η αναπαραγωγή είναι υπόθεση ορµονών και µόνο. Ένας 
αρσενικός σκύλος µπορεί να ζήσει µια οµαλότατη ζωή χωρίς να 
χρειαστεί ποτέ ν΄ αποδείξει την αξία του ως επιβήτορας, ενώ µια 
σκυλίτσα δεν θα νιώσει ανεπαρκής εάν δεν γεννήσει.  

 Και για όσους επιµένουν να χρησιµοποιούν ανθρωποκεντρικά 
κριτήρια για να ερµηνεύσουν τη συµπεριφορά των ζώων,  µία απλή 
ερώτηση: Θα έφερνε ποτέ κανείς τους στον κόσµο παιδιά που θα ήταν 
καταδικασµένα στη άθλια ζωή και στον τραγικό θάνατο του 
αδέσποτου;  

 

ΣΤΕΙΡΩΣΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΣΑΣ  
ΚΑΙ ΤΑ Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ 

  
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ 
ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΚΑΠΟΤΕ 
ΟΙ ΚΟΥΤΕΣ ΜΕ 
ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΑ ΖΩΑ ΣΤΟ 
∆ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΑΤΗΘΟΥΝ, ΟΙ 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ 
ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΚΑΙ ΓΑΤΑΚΙΑ 
ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ, ΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ 

ΠΝΙΓΟΥΝ ΓΑΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΚΥΛΑΚΙΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΙΡΩΣΟΥΝ Η 
ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΝΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΣΕ ΑΓΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΕΣ. 
ΒΟΗΘΗΣΤΕ  ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, 
ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΒΑΝΑΥΣΟΥΣ 
ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. 

ΕΚΕΙΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΙΟ ΗΣΥΧΟΙ. 
Η στείρωση είναι πλέον µια υπόθεση ρουτίνας για τους 
περισσότερους κτηνιάτρους. Οι µέθοδοι στείρωσης έχουν 
βελτιωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, η ανάρρωση του ζώου 
ολοκληρώνεται σε 1-5 µέρες, και το µόνο φάρµακο που θα χρειαστεί 
σ΄ αυτό το διάστηµα είναι µια απλή αντιβίωση. 
Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι εσείς και το ζώο σας θα 
κερδίσετε πολλά µε τη στείρωση.  Γι αυτό, διαβάστε την περίληψη 
σχετικής µελέτης του Dr Laird Goodman, DVM στο Murray Hill 
Veterinary Hospital της Oregon 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΖΩΟΥ 
  
Από µία αυστηρά ιατρική οπτική γωνία, η στείρωση µπορεί να 
βελτιώσει και να παρατείνει τη ζωή του κατοικίδιου σας.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ  
ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ!  

 

Τα αστείρωτα θηλυκά σκυλιά 
έχουν 16 φορές περισσότερες 
πιθανότητες για καρκίνο του 
στήθους από όσα στειρώθηκαν 
πριν από τον πρώτο οίστρο τους 
(σε ηλικία 8 – 12 µηνών). Αν 
στειρώσουµε ένα ζώο πριν από τον 
πρώτο οίστρο, η πιθανότητα 
εµφάνισης αυτού του καρκίνου 
είναι µόλις 1%, αν το στειρώσουµε 
σε ηλικία 2 ετών, το αντίστοιχο 
ποσοστό είναι 5%. Επίσης, είναι 
αδύνατο να εµφανιστεί καρκίνος 
των ωοθηκών ή της µήτρας σε ένα 
στειρωµένο θηλυκό. Ανάλογα είναι 
και τα αποτελέσµατα της 
στείρωσης και στα αρσενικά 
σκυλιά, και γάτες όσον αφορά τα 
είδη του καρκίνου των γεννητικών 
οργάνων. 
 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΠΟΙΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ! 

Για παράδειγµα, ένα µη 
στειρωµένο θηλυκό µπορεί να 
παρουσιάσει µια λοίµωξη, γνωστή 
ως πυοµήτρα, που συνήθως είναι 
θανατηφόρα, εάν δεν εγχειριστεί 
το ζώο. Με τη στείρωση, ωοθήκες 
και µήτρα αφαιρούνται, συνεπώς 
αυτός ο κίνδυνος δεν υφίσταται 
πλέον. Στα αρσενικά, η στείρωση 
µειώνει σηµαντικά τις πιθανότητες 
λοιµώξεων του προστάτη. 
 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ 
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙ∆Η 
ΚΗΛΗΣ! 

Η εµφάνιση τους συνδέεται µε την 
τεστοστερόνη, ορµόνη που 
παράγεται από τους όρχεις, οι 
οποίοι, όµως, αφαιρούνται µε τη 
στείρωση. 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥ FIV ΣΤΙΣ 
ΓΑΤΕΣ! 

 
Και οι δυο ασθένειες µεταδίδονται 
µε την απλή επαφή, ιδιαίτερα µε το 
ζευγάρωµα ή τους καβγάδες, 
καταστάσεις που αφορούν τους µη 
στειρωµένους γάτους και γάτες 

 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 
ΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΖΩΟ ΚΑΙ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΧΕΙ! 

 
Όταν το αρσενικό µυρίσει µια 
θηλυκιά σε οίστρο (ακόµα κι από 
χιλιόµετρα µακριά), γίνεται 
σκλάβος των ενστίκτων του και το 
µόνο που θέλει είναι να βρει τη 
συγκεκριµένη γατούλα ή σκυλίτσα. 
Οι κίνδυνοι για ένα ζώο που 
εγκαταλείπει το σπίτι του είναι 
πολλοί: τροχαία ατυχήµατα, 
κλοπή, καβγάδες µε άλλα 
αρσενικά, φόλες ή ακόµα και να 
χαθεί. 



ΤΑ ΟΦΕΛΗ  ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΖΩΟΥ 
       ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΙΡΩΣΗ 

Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΓΑΒΓΙΣΜΑ Η 
ΟΥΡΛΙΑΧΤΟ, Η ΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.  

ΤΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΟΥΡΑ ΚΑΙ 
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΟΤΑΝ Η 
ΘΗΛΥΚΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΣΤΡΟ. 

ΛΥΣΗ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Ο σκύλος-γάτος µου θα γίνει τεµπέλης και θα παχύνει 
Στην πραγµατικότητα δεν είναι η στείρωση που οδηγεί στην αύξηση του 
βάρους ενός ζώου, αλλά η µετάβαση από την εφηβεία στην ώριµη ηλικία. 
Οι ανάγκες του σε θερµίδες µειώνονται, όπως ακριβώς και στους 
ανθρώπους. Θα πρέπει, λοιπόν, να φροντίζουµε την εξισορροπηµένη του 
διατροφή και την καθηµερινή του άσκηση κάθε µέρα παίζοντας το.  
 
Θέλω να είναι καλός φύλακας του σπιτιού µου  
Στειρωµένος ή όχι, ο σκύλος σας νιώθει το δικό σας σπίτι και δικό του, και 
θα το προστατέψει µε αυτοθυσία, εάν χρειαστεί. Ο µη στειρωµένος 
σκύλος έχει την τάση να επεκτείνει την «περιοχή του» και ίσως σας φέρει 
σε δύσκολη θέση αν επιτεθεί σε κάποιον που δεν πρέπει (π.χ. σε 
καλεσµένο του γείτονά σας). 
 

Θέλω να βιώσουν τα παιδιά µου το θαύµα της γέννησης 
Συνιστάται µόνο στην περίπτωση που θέλετε να βιώσουν και την 
τραγωδία του θανάτου. Πιο κατάλληλες είναι οι εκπαιδευτικές 
βιντεοκασέτες. 
 
Θα ηρεµήσει πιο πολύ αν γεννήσει µία φορά 
Φυσικά µια σκυλίτσα είναι πιο ήρεµη εάν µεγαλώνει κουτάβια-γατάκια, 
αυτό όµως είναι παροδικό. Θα ηρεµήσει µε την ηλικία πιθανώς, αλλα αν 
θέλετε να έχετε σίγουρα ήρεµη γατούλα η λύση είναι η στείρωση της. 
 

∆εν θέλω να στειρώσω το ζώο µου, γιατί δεν θα µου άρεσε να 
στειρώσουν εµένα  
Οι σκύλοι και οι γάτες δεν αντιλαµβάνονται τον έρωτα όπως εµείς, δεν 
έχουν ψυχολογικά κίνητρα, ούτε ζευγαρώνουν από ευχαρίστηση. Είναι 
καθαρά ένα ένστικτο και βασίζεται στις ορµόνες τους και µόνο. Είναι 
λάθος να αποδίδουµε στα ζώα µας ανθρώπινα χαρακτηριστικά. 

 
Έχω καθαρόαιµο και θέλω να κερδίσω χρήµατα από τις γέννες 
του 
Για να έχουµε επιτυχηµένη γέννα πρέπει να ξοδέψουµε αρκετά χρήµατα. 
Η µητέρα πρέπει να κάνει τακτικά τσεκ–απ στον κτηνίατρο και θα 
χρειαστεί ειδική διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και µετά. Αν 
έχει δυσκολίες στην κύηση ή στη γέννα, θα χρειαστεί φάρµακα και 
επιπλέον επισκέψεις στον κτηνίατρο, που κι αυτά κοστίζουν. Τα γατάκια 
επίσης θέλουν τακτική ιατρική παρακολούθηση. Για δύο µήνες ή και 
περισσότερο θα πρέπει να τα ταΐζετε, να τα καθαρίζετε, να ανέχεστε το 
θόρυβο και τις ζηµιές τους και να µπορείτε να τα εκπαιδεύσετε. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι προετοιµασµένοι για όλα αυτά. Καλύτερα 
να αφήσετε την αναπαραγωγή των καθαρόαιµων στους εκτροφείς, που 
διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους και τις απαραίτητες γνώσεις. 

 

 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος: 210 5202 901, 210 5226 769 
Κτηνιατρικός Σύλλογος: 2310 735 221, 2310 308 373 
Κλινική Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.: 2310 994 402 
Τραυµατισµένα Άγρια ζώα και πουλιά: 2310 724 969 
Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων: 22970 31338 
Παράνοµο κυνήγι: 2310 733 466 
Παράνοµο κυνήγι ή εµπόριο άγριων πουλιών: 210 3606 901 
∆ιανυκτερεύοντα Φαρµακεία: 14944 
Πυροσβεστική: 199 
 

ΓατοΟµάδα Θεσσαλονίκης 
http://www.thessalonikicatgroup.com 
thessalonikicatgroup@gmail.com 
athenscatgroup@gmail.com 
6979780445 (14.00-16.00) & SMS Θεσσαλονίκη 
6949448516 (14.00-17.00 & 21.00-23.00) Αθήνα 
 

Σύλλογος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας-
Θράκης: http://www.vetclub.gr/ 
Εφηµερίες Μακεδονίας Θρακης: 
http://www.vetclub.gr/index.php/efimeries 

 

Σύνδεσµος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής: 
http://www.skmza.gr/ 
Εφηµερίες Αττικής: 
http://www.skmza.gr/εφηµερίες/   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΕΙΡΩΣH  
 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓατοΟµάδα  Θεσσαλονίκης 
 

 


