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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Των πρωην μελών του Σωματείου με την επωνυμία ‘’Φιλοζωικό Σωματείο Κοζάνης
ΑΓΓΙΖΩΟ’’ που εδρεύει στην Κοζάνη
Από τις 25/5/2014 που έγιναν οι τελευταίες δημοτικές εκλογές και άλλαξε η δημοτική αρχή
στον δήμο Κοζάνης , υπήρξαμε δίπλα στους νέους δημoτικους άρχοντες προσφέροντάς
τους τον χρόνο μας , την τεχνογνωσία μας για το θέμα της διαχείρησης των αδέσποτων
ζώων και τη βοήθειά μας στον νέο τους σχεδιασμό.
Τους 3 μήνες απο τον Μαίο ως τον Σεπτέμβριο που ανέλαβαν και τυπικά κάναμε πολλές
συναντήσεις και πολλές συζητήσεις σχετικά με τα πεπραγμένα των προηγούμενων σε σχέση
με το δημ. καταφύγιο, το πρόγραμμα στειρώσεων, τις συμβάσεις του προσωπικού κτλ. Η
πρώτη μας εντύπωση ήταν πως η νέα αντιδήμαρχος, κυρια Τασοπούλου Ελένη, είχε όλη
την καλή διάθεση να βοηθήσει στο θέμα γιατί η κατάσταση που παρέλαβε δεν ήταν και η
καλύτερη δυνατή. Υπεύθυνος κτηνίατρος του καταφυγίου ήταν ο συνταξιούχος
κτηνίατρος κ. …………… που είχε σύμβαση έργου ως τον Ιούνιο του 2015 και ο όποιος
αβίαστα και χωρίς δεύτερη σκέψη θανάτωνε ζώα για μηδαμινά αίτια χωρίς ποτέ να κάνει
ούτε μια περίθαλψη και θεραπεία , που ενώ είχε μια πανάκριβη σύμβαση για στειρώσεις
με τον δήμο ,ο ίδιος έδινε ζώα αστειρωτα για υιοθεσίες. Στα στοιχειά που σας
παραθέτουμε υπάρχουν φωτογραφίες από συγκεκριμένα περιστατικά για τα οποία ήταν
υπεύθυνος ο συγκεκριμένος κτηνίατρος. Παραθετουμε τις σχετικές φωτ. 1,1α, 1β , 1γ
,1δ,1ε,1ζ καθώς και τα στοιχεία για το κάθε ζώο.
Στο καταφύγιο του δήμου εργαζόταν ο κύριος ……… και ο κύριος ……….. με σύμβαση έργου
που έληγε τον Ιούνιο του 2015 (ένας για περισυλλογές και ένας για
συντήρηση/καθαριότητα/τάισμα των ζώων ) τα οποία και αυτά ήταν παντελώς άσχετα με
το αντικείμενο και δεν δούλευαν σχεδόν ποτέ τους.Τα ζώα ήταν σκελετοί και άρρωστα και
εννοείται οι περισυλλογές ήταν ελάχιστες.
Αντ’ αυτού,και ειδικά από τα Χριστούγεννα του 2014 και ως το καλοκαίρι του 2015, είχαμε
από πλευράς αντιδημαρχίας μια συμπεριφορά αλλοπρόσαλλη, προσβλητικη και
αντιφατική. Ενώ απο τη μιά στις προσωπικές συναντήσεις μας διαφαινόταν πως ειχε
διάθεση συνεργασίας μαζί μας, στην καθημερινότητα αποδείκνυε ακριβώς το αντίθετο. Στις
εκκλήσεις μας να περισυλλεχθούν ετοιμόγεννα ζώα που θα επιβάρυναν την πόλη με
δεκάδες καινούργια αδέσποτα ζώα, εισπράταμε απόλυτη αδιαφορία επικαλούμενη
δικαιολογίες του τύπου ‘...δεν υπάρχει αυτοκίνητο’, ‘...δεν υπάρχει οδηγός’, ‘...το
αυτοκίνητο βάφεται’, ‘...ο υπάλληλος, κυριος …….., αρνείται να κάνει περισυλλογές’, ‘...ο
κτηνίατρος, κυριος ………., δεν έχει σύμβαση’, ‘ο υπάλληλος δεν έχει σύμβαση’ κτλ.
Παράλληλα απο τον Μάρτιο, για να καλύψουμε το κενό του δήμου ,σα σωματείο
αναλάβαμε να περισυλλέγουμε ετοιμόγεννα ζώα στην πόλη και στα χωριά ,να
προστρέχουμε σε ατυχήματα, να περιθάλπτουμε, να ταϊζουμε και να φιλοξενούμε πάντα
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ και με δικό μας προσωπικό κόστος οικονομικό και ψυχολογικό γιατί σύμφωνα

με τον δήμο ο κτηνίατρος –ενώ η σύμβαση του έληγε τον Ιούνιο- δεν αναλάμβανε άλλα
περιστατικά.
……..Το θέμα του συμφωνητικού δε μας προβλημάτισε τόσο πολύ όσο οι ενέργειες της
αντιδημαρχίας που επακολούθησαν. Άσκοπες επιχειρήσεις-σκούπα ήδη στειρωμένων ζώων
(ενώ υπήρχαν ζώα έτοιμα να γεννήσουν που δε τα περισυνέλεγαν), καμία περίθαλψη για τα
άρρωστα ζωάκια (ενδεικτικά αναφέρουμε πως στη σύμβαση με την κτηνίατρο, κυρία
Ζιωγου, έβαλαν μόνο 3 ορούς), στο καταφύγιο πάνω από 75 νεκρά ζώα μέσα σε 2 μήνες
λόγω έλλειψης τακτικής απολύμανσης (έγινε μόνο μία φορά σε έναν χρόνο) , καμία
ευκαιρία για υιοθεσία στα ζώα, και τέλος οι αθρόες και χωρίς κανένα σχέδιο περισυλλογές
και ο εκτοπισμός στειρωμένων ζώων σε δύσβατες περιοχές εκτός αστικού ιστού
(ξεροβούνια, ορυχεία, εγκαταλελειμμένα μεταλλεία κτλ).
Πιο συγκεκριμένα στο Καταφύγιο του Δήμου όπου υπεύθυνη κτηνίατρος είναι πλέον η
κυρία ………. έχουν πεθάνει μέχρι και σήμερα 100 ζώα!!! (90 κουτάβια και 10 ενήλικα).Δεν
έχει γίνει καμιά απολύμανση από τότε που ανέλαβε με αποτέλεσμα τα κουτάβια να
πεθαίνουν σωρηδόν από αρρώστιες και χωρίς καμιά περίθαλψη. Η κτηνίατρος υποστηρίζει
ότι περιορίζεται από την σύμβαση της για τις περιθάλψεις αλλά και ακόμα και αυτό να
ισχύει δεν ειδοποιήθηκαν ούτε η 5μελης επιτροπή αλλά ούτε τα 2 Φιλοζωικά της πόλης,
όπως θα έπρεπε βάση του Νομού 4039/12, για τα άρρωστα ζώα έτσι ώστε να βρεθεί λύση
για την θεραπεία τους. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο τα ζώα να ‘’λιώνουν’’ κυριολεκτικά
από τις διαφορές αρρώστιες μέσα στο Καταφύγιο του Δήμου χωρίς καμιά απολύτως
περιθαλψη! Παραθετουμε τα σχετικά στοιχειά με τις φωτογραφίες
Επιπλέον, οι άκριτες και χωρίς καμία νομιμότητα ‘επανεντάξεις’ έγιναν με το πρόσχημα του
καθαρισμού της πόλης και την ‘επικινδυνότητα’ και μόνο από την παρουσία των ζώων
εντός αστικού ιστού χωρίς καμία συνεννόηση με κανέναν φορέα ,χωρίς καμία ενημέρωση
και σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας και μυστικότητας. Και όλα αυτά έγιναν ενώ ο νόμος
4039/12 και η τροποποίησή του 4235/14 είναι ξεκάθαρος ότι για τις επανεντάξεις
υπεύθυνη είναι η πενταμελής επιτροπή και ο δήμος είναι υπεύθυνος για την ευζωία τους
και την τροφή τους στο σημείο επανένταξης. Οι εντολές για τις παράνομες επανεντάξεις
δόθηκαν από την κυρία Αντιδήμαρχο και τον διευθυντή του τμήματος κ………… και εν γνώση
και της κ…… υπεύθυνης του τηλεφωνικού κέντρου η οποία αρνήθηκε να μας πει που
πηγαίνουν τα ζώα καθώς και των κύριων …………… οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την
επανένταξη!!Οι προαναφερόμενοι παρά τις αντιδράσεις του Φιλοζωικού συνέχισαν μέχρι
και σήμερα τις επανεντάξεις ζώων χωρίς την έγκριση της 5μελους επιτροπής! Να σημειωθεί
εδώ ότι οι επανεντάξεις από τους …………έγιναν είτε σε μέρη όπου τα ζώα κινδύνευαν είτε
όπου τα ζώα δεν είχαν καμιά δυνατότητα επιβίωσης. Παραθέτουμε τα στοιχειά 3 και 3α
από φωτογραφίες και καταγγελίες αυτοπτών μαρτύρων όπου στην μια περίπτωση της
Οινόης ο κύριος ……….. είδε το αυτοκίνητο του Δήμου να τα αφήνει στην μέση του πουθενά
λίγο πιο πάνω από το κτήμα του 2 μικρόσωμα σκυλάκια τα οποία μετά την φυγή του
αυτοκίνητου του Δήμου δεχτήκαν επίθεση από τσομπανόσκυλα και μετά βίας σωθήκαν από
τον ίδιο !Στην άλλη περίπτωση τα 2 κουτάβια επανενταχτήκαν σε δρόμο ταχείας
κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τα ζώα να μένουν μέσα σε ένα χαντάκι φοβισμένα για μια
εβδομάδα περίπου. Έγινε επανένταξη και στα Ορυχεία της ΔΕΗ και έπειτα τα ίχνη των
ζώων χάθηκαν, καθώς το σημείο είναι άκρως επικίνδυνο για τα ζώα ,αυτό μπορεί να

επιβεβαιωθεί και από τον κύριο .. ο όποιος ήταν παρών και στην επανένταξη! Τέλος έγινε
επανένταξη 2 κουταβιών και 1 ενήλικου σκύλου από τον κύριο ………στην εκκλησία του Αγ.
Ελευθέριου στο βουνό όπου δεν υπήρχε ούτε φαγητό ούτε νερό και τα ζώα βρεθήκαν σε
άθλια κατάσταση από φιλόζωους λίγες μέρες μετά όπου και ειδοποιηθήκαμε άμεσα για να
παρέμβουμε!
Το σωματείο επανειλημμένα δήλωσε πως θα μπορούσε να βρεθεί μια πολιτισμένη λύση
δηλαδή και τα ζώα να μη πεταχτούν στα βουνά αλλά και ούτε στο κέντρο της πόλης να
μείνουν .Αφού δεν εισακούστηκε , αντέδρασε με τον μόνο τρόπο που είχε, αποσύροντας
δηλαδή το μέλος του από την πενταμελή επιτροπή όπως άλλωστε το έκανε από πέρσι το
εντεταλμένο από το σωματείο της Πτολεμαΐδας, και ενώ το μέλος είχε παραιτηθεί κανείς
από τα υπόλοιπα μέλη της 5μελους δεν έλαβε γνώση γι’ αυτήν την παραίτηση και ενώ
ρωτούσαμε και διαμαρτυρόμασταν συνεχώς για την έλλειψη 5ου μέλους . Το Φιλοζωικό
αντέδρασε με την άμεση απόσυρση των μελών του από την 5μελη επιτροπή (παραθέτουμε
την σχετική επιστολή αρ.4) φυσικά και γιατί δεν μπορούσαμε και να συναινέσουμε πλέον
σε αυτήν την παρανομία αλλά και γιατί τύχαμε της πλήρους απαξίωσης από όλους τους
υπεύθυνους οι οποίοι μας αντιμετώπιζαν είτε με εκβιασμό ‘’η επανένταξη έξω από την
Κοζάνη η πουθενά’’ η μας έδιναν απαντήσεις όπως ‘’δεν σας αφορά που γίνονται οι
επανεντάξεις’’.
Η συμπεριφορά της αντιδημάρχου εξακολούθησε να είναι προβληματική απέναντι μας και
πλέον άρχισαν οι εκβιασμοί αν συνεχίσουμε να μιλάμε θα απολύσουν τον κ……..από το
καταφύγιο γιατί μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τις ‘επανεντάξεις’ κτλ, (λες και θα πρέπει
οι επανεντάξεις να είναι μυστικές) ,ότι δε θα στειρωθεί ξανά σκυλί που θα προτείνουμε
εμείς , ότι θα μας κλείσει τον χώρο που μας έχει παραχωρηθεί από ιδιώτη για να
περιθάλπουμε άρρωστα αδέσποτα ζώα κτλ. Ζητήσαμε επανειλημμένα και με επιστολή στις
30/9/2015 την άμεση στείρωση των ζώων που περιθάλπουμε είτε για να μπορέσουν να
υιοθετηθούν είτε για να επανενταχτούν αλλά η απάντηση ήταν αρνητικη.
Η μεταστροφή στη συμπεριφορά της αντιδημάρχου και η μη διάθεση της για συνεργασία
μαζί μας ούτε καν για καθημερινά περιστατικά είχε ως αποτέλεσμα απο το καλοκαίρι να
απευθυνθούμε στον δήμαρχο κ.Ιωαννίδη για βοήθεια και διαμεσολάβηση ώστε να λυθεί το
πρόβλημα. Αν και ο δήμαρχος απο την αρχή ήταν φιλικά προσκείμενος απέναντι μας και
έδειχνε διατεθημένος να συνεργαστούμε και αν και κάναμε αρκετές συναντήσεις μαζί του
όμως τελικά ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τις απόψεις της αντιδημάρχου με αποτέλεσμα σε
κάποιο απο τα ραντεβού να μας εκδιώξει απο το γραφείο του φωνάζοντας. Και πάλι
επιμείναμε και τους επαναπροσεγγίσαμε για το καλό των ζώων ,όμως και σε επόμενες
συνομιλίες μας αντιμετωπίσαμε κλειστά αυτιά, επιφυλακτικότητα και κατηγορίες περί
ζωοκεντρισμού και υπερευαισθησίας.
Θα θέλαμε να γίνει πλήρης έλεγχος για τις περιοχές στις οποίες επανενταχτήκαν τα ζώα
χωρίς την έγκριση της 5μελους και να τεθούν υπόλογοι όσοι ευθύνονται γι αυτή την πλήρη
παράβλεψη της νομοθεσίας ,να συσταθεί άμεσα 5μελης επιτροπή από τον Δήμαρχο γιατί
δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την καθυστέρηση που υπάρχει έως σήμερα, να γίνει
έλεγχος για τους θανάτους των ζώων μέσα στο Καταφύγιο για το οποίο ήταν υπεύθυνοι και
ο κύριος ……. και η κυρία ……, καθώς και για τις υιοθεσίες του κυρίου …….. όπου δόθηκαν

ζώα αστειρωτα σε ιδιώτες, να ελέγχει κατά ποσό είναι κατάλληλοι οι χώροι για να
φιλοξενούν λεισμανιακα ζώα με βάση τις προδιαγραφές του Νόμου 4039/12.
Θα θέλαμε επίσης να καταγγείλουμε την αναλγησία που έχει δείξει μέχρι και σήμερα ο
Δήμος Κοζάνης, η Αντιδήμαρχος κ. Τασοπούλου και ο Δήμαρχος κ. Ιωαννίδης, και προς το
πρόβλημα των αδέσποτων και της κατάστασης που επικρατεί στο Καταφύγιο, την πλήρη
απαξίωση προς τα μέλη του Σωματείου μας καθώς και προς σε δημότες οι οποίοι είτε
ζήτησαν τα ζώα που φροντίζουν να επανενταχτούν στις γειτονιές απ’ όπου
περισυλλέχθηκαν η ζήτησαν στείρωση των ζώων που φροντίζουν. Επίσης καταγγέλλουμε
την απαράδεκτη συμπεριφορά των 2 υπαλλήλων του Δήμου κυρίου …….. και κυρίου
………από τους οποίους ο πρώτος έχει εκδηλώσει τα αντί-φιλοζωικά του αισθήματα και
αντιλήψεις πολλές φόρες και παρουσία μαρτύρων λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ‘’τα
αδέσποτα δεν πρέπει να ταΐζονται ’’,’’τα πιτ μπουλ είναι επιθετικά ζώα και άποψη μου
είναι ότι πρέπει να μένουν λίγο διάστημα στο Καταφύγιο και εάν δεν βρεθεί υιοθεσία να
γίνονται ευθανασία’’ και τέλος στην τελευταία συνεδρίαση της 5μελους όπου και
εκπροσωπούσε τον Δήμο Κοζάνης τόνισε ότι ο αριθμός των επιθετικών σκύλων που έχουμε
να εξετάσουμε για ευθανασία ήταν πολύ μικρός σε σχέση με αυτά που υπάρχουν έξω
οπότε και να πεθάνουν δεν θα λείψουν !Ο δεύτερος χαρακτηρίζει επιθετικά τα σκυλιά κατά
βούληση και τα περισυλλέγει με βάναυσο τρόπο καθώς τα σέρνει και τα σηκώνει στον αέρα
με την θηλιά για να τα τοποθετήσει στο όχημα του Δήμου. Τέλος να επισημάνουμε ότι
μέχρι και σήμερα ο Δήμος Κοζάνης δεν έχει δημιουργήσει κανένα απολύτως δίκτυο
υιοθεσιών για τα αδέσποτα που περισυλλέγονται με αποτέλεσμα να μην δίνεται ούτε μια
ευκαιρία στα ζώα να βρουν ένα σπίτι παρά καταλήγουν πάλι στον δρόμο! Οι μονές
υιοθεσίες που γίνονται αυτή την στιγμή είναι μέσω του Σωματείου μας όπου υπάρχει
ξεχωριστό άλμπουμ με τα σκυλιά του Καταφυγίου στην σελίδα μας το οποίο και συνεχώς
ανανεώνεται.
Δεν υποστηρίξαμε ποτέ ότι κι εμείς δεν κάναμε λάθη. Ειμαστε εθελοντές και όχι
επαγγελματίες στην επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις. Ουτε επιδιώξαμε ποτέ να
γίνουμε επαγγελματίες φιλόζωοι. Τα λάθη μας τα παραδεχόμαστε αλλά η κατάσταση με τα
αδέσποτα και ο αυξημένος αριθμός δεν οφείλεται σε μας γιατί απλά ΔΕΝ είμαστε εμείς
που έχουμε τη διαχείριση αλλά ο δήμος. Έχουμε προσπαθήσει με επιστολές, στις οποίες
δεν έχουμε λάβει καμιά απάντηση μέχρι σήμερα, αλλά και με συναντήσεις και με την κ.
Τασοπούλου και τον κ. Ιωαννίδη να ενημερώσουμε για τα προβλήματα στην διαχείριση του
προγράμματος αλλά και για ενημερώσουμε για την κατάσταση στο Καταφύγιο αλλά
δυστυχώς δεν έγινε δυνατό να βρεθεί κάποια λύση λογω των διαφόρων στην φιλοσοφία
της επίλυσης του προβλήματος (παραθέτουμε τις σχετικές επιστολές 5 και 5α).
Για τους λογούς αυτούς
και με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος μας προτείνουμε για μάρτυρες (
παρατιθενται 7 ονοματα μαρτυρων).
)

Κοζάνη 16/11/2015
Οι μαρτυρες

