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Σ’ ευχαριστώ, Ιζαμπέλ
St. S.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Ιδρυμα Δικαιωμάτων των Ζώων, 
Ηθικής κι Επιστημών (Fondation Droit animal, Éthique et 
Sciences – LFDA) καθώς και τη Φιλοζωική Οργάνωση για 
την παροχή βοήθειας στα ζώα σφαγής (Œuvre d’assistance 
aux bêtes d’abattoirs – OABA) για το δικαίωμα χρήσης, στη 
σελίδα 23, του κειμένου της Παγκόσμιας Διακήρυξης των 

Δικαιωμάτων των Ζώων.
Μπορείτε να βρείτε τις ιστοσελίδες τους εδώ: 

www.fondation-droit-animal.org
http://www.oaba.fr
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Τα ζώα έχουν φτάσει στο Τα ζώα έχουν φτάσει στο 
αμήν. Εδώ και αιώνες τα αμήν. Εδώ και αιώνες τα 

κυνηγούν, τα φυλακίζουν, τα κυνηγούν, τα φυλακίζουν, τα 
κακομεταχειρίζονται... Όμως αυτή κακομεταχειρίζονται... Όμως αυτή 
τη φορά το έχουν πάρει απόφαση. τη φορά το έχουν πάρει απόφαση. 

∆εν πρόκειται να αφήσουν τους ∆εν πρόκειται να αφήσουν τους 
ανθρώπους να συνεχίσουν να κάνουν ανθρώπους να συνεχίσουν να κάνουν 
αυτά που κάνουν. Τα ζώα θα τους αυτά που κάνουν. Τα ζώα θα τους 

δείξουν ότι δεν είναι αυτοί δείξουν ότι δεν είναι αυτοί 
οι βασιλιάδες του κόσμου.οι βασιλιάδες του κόσμου.

ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 
ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ! ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ! 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!



Εδώ και λίγο καιρό προετοιμάζονται μυστικά. Εδώ και λίγο καιρό προετοιμάζονται μυστικά. 
Σαν κατάσκοποι, κρύβονται ανάμεσα Σαν κατάσκοποι, κρύβονται ανάμεσα 
στους ανθρώπους για να μελετήσουν στους ανθρώπους για να μελετήσουν 
τη συμπεριφορά των βασανιστών τους.τη συμπεριφορά των βασανιστών τους.

Στα γραφεία…Στα γραφεία…



Στα σουπερμάρκετ…Στα σουπερμάρκετ…

για να μάθουν να διαβάζουν.για να μάθουν να διαβάζουν.
Μερικά έχουν χωθεί ακόμα και σταΜερικά έχουν χωθεί ακόμα και στα
σχολεία σχολεία 

Στις πισίνες…Στις πισίνες…



Κάθε νύχτα συναντιούνται στους υπονόμους Κάθε νύχτα συναντιούνται στους υπονόμους 
της πόλης για να μοιραστούν αυτά που έμαθαν της πόλης για να μοιραστούν αυτά που έμαθαν 

και να τελειοποιήσουν το σχέδιό τους. και να τελειοποιήσουν το σχέδιό τους. 
Σήμανε επιτέλους η ώρα της επανάστασης.Σήμανε επιτέλους η ώρα της επανάστασης.

 Όλα ανυπομονούν να πολεμήσουν,  Όλα ανυπομονούν να πολεμήσουν, 
το καθένα με τον τρόπο του.το καθένα με τον τρόπο του.


