
ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΜΕ ΖΩΑ

 Έχετε πάει ποτέ σε τσίρκο με ζώα; Τότε σίγουρα θα έχετε δει εντυπωσιακά νούμερα 
με τα ζώα αυτά. Τα φώτα, τα χρώματα, οι στολές, όλα στο τσίρκο φαίνονται 
φανταστικά κι εσάς μπορεί αυτά όλα να σας αρέσουν  αλλά υπάρχουν κάποιοι  που 
υποφέρουν πολύ, τα ζώα.

 Ίσως εσείς να μην το έχετε καταλάβει γιατί οι εκπαιδευτές την ώρα της παράστασης 
δείχνουν ότι αγαπούν τα ζώα αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα οι 
εκπαιδευτές φέρονται πολύ άσχημα στα ζώα και τα ζώα είναι πολύ δυστυχισμένα.

 Τις περισσότερες φορές χτυπάνε τα ζώα με ηλεκτρικά γκάλοπ ή μαστίγια για να 
υπακούσουν. Εσάς θα σας άρεσε να σας χτυπούν κάθε μέρα; Φανταζόμαστε πως όχι. 
Και τα ζώα έχουν ακριβώς την ίδια άποψη. Επίσης όταν κάνουν κάτι λάθος 
στερούνται για τιμωρία την τροφή και το νερό και έτσι κινδυνεύουν από αφυδάτωση. 

Οι εκπαιδευτές τα βάζουν να κάνουν πολύ επικίνδυνα νούμερα π.χ. να περνούν μέσα 
από στεφάνια με φωτιά και γι’ αυτό τα ζώα συχνά τραυματίζονται ή ακόμα πεθαίνουν 
από τα ατυχήματα.

 Τα ζώα μένουν σε μικροσκοπικά, κρύα και βρόμικα   κλουβιά.  Ταξιδεύουν συνεχώς 
από πόλη σε πόλη κι από χώρα σε χώρα κι αυτό δεν τους αρέσει καθόλου. Στα άγρια 
ζώα βγάζουν τα δόντια για να μην δαγκώνουν τους ανθρώπους.  Τα ζώα είναι πάρα 
πολύ δυστυχισμένα, αρρωστούν, συμπεριφέρονται αφύσικα και τρελαίνονται. 



Ακόμα τα ζώα πεθαίνουν πολύ νωρίτερα απ’ ότι θα πέθαιναν στο φυσικό τους 
περιβάλλον. Για παράδειγμα οι ελέφαντες ζουν 50-70 χρόνια στην άγρια φύση αλλά 
στο τσίρκο μόνο 5- 15 χρόνια. Τα αλυσοδεμένα ζώα δεν περνούν καθόλου ωραία στο 
τσίρκο και ονειρεύονται μια ελεύθερη ζωή.

  Το τσίρκο μπορεί να φαίνεται διασκεδαστικό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. 
Λοιπόν, σκεφτείτε καλά πριν πάτε στο τσίρκο με ζώα. Θα διασκεδάσετε περισσότερο 
σε ένα τσίρκο χωρίς ζώα. Τα ζώα πρέπει να σωθούν. Σταματήστε να πηγαίνετε σε 
τσίρκο με ζώα για να παύσουν να λειτουργούν. Μην αφήνετε τα ζώα στη 
δυστυχισμένη ζωή τους. Βοηθήστε τα.   
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