Προς
Τον κ. Εισαγγελέα πλημ/κων Κοζάνης
Στις 17/12/2015 πληροφορήθηκα από τον κύριο ………., ο οποίος εργάζεται στο Καταφύγιο
αδέσποτων του Δήμου Κοζάνης στο παλιό στρατόπεδο Ρωμανελη, ότι τα ζώα που
φιλοξενούνται στον προαναφερθέντα χώρο δεν ταΐστηκαν όπως και μέρα γιατί ο Δήμος
Κοζάνης δεν τους προμήθευσε με τροφές. Αμέσως και ανησυχώντας για τα ζώα ο ίδιος μου
πρότεινε να αγοράσει με δικά του χρήματα μια τροφή και να τον μεταφέρω εκεί για να τα
ταΐσει διότι υπήρχαν κουτάβια μικρά σε ηλικία καθώς και άρρωστα ζώα τα οποία ήταν
επιτακτική ανάγκη να ταϊστούν. Μεταβήκαμε λοιπόν στον χώρο και εκεί διαπίστωσα ότι
υπήρχε ένα μικρόσωμο σκυλάκι σε πολύ άσχημη κατάσταση, πολύ αδύνατο και με πληγές
σε όλο του το σώμα, και τον ρώτησα τι συμβαίνει. Μου εξήγησε λοιπόν ότι το ζώο είναι
αρσενικό , περιπου 7 μηνών το οποίο βρισκόταν εκεί από κουταβακι. Μετα από την
στείρωση του στις 18/10/2015 (αριθμ. Μικροτσίπ 953000010254706) το ζώο άρχισε να
εμφανίζει δερματικά προβλήματα και που ο ίδιος είχε ζητήσει επανειλημμένα από την
υπεύθυνη κτηνίατρο του Καταφυγίου κα …….. να μεριμνήσει για την φροντίδα του ζώου ως
όφειλε! Δυστυχώς η κα. ………..δεν το εξέτασε ποτέ και δεν του παρασχέθηκε καμία
κτηνιατρική φροντίδα για όλο το διάστημα που ήταν εκεί. Αποφάσισα λοιπόν να το
υιοθετήσω για να το μεταφέρω η ίδια και με δικά μου έξοδα σε κτηνίατρο για να του δοθεί
η απαραίτητη φροντίδα. Επικοινώνησα λοιπόν την ίδια μέρα με την κα . ……τηλεφωνικά και
της εξήγησα την πρόθεση μου να υιοθετήσω το ζώο και μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα και ότι θα ετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα την επομένη μέρα το πρωί και ότι
θα με έπαιρνε τηλέφωνο για να πάω να παραλάβω το ζώο. Της εξήγησα ότι εάν είναι
πρόβλημα η μεταφορά μπορώ ακόμα και να πάω με δικό μου μεταφορικό μέσο για να το
παραλάβω από το Καταφύγιο του Δήμου.
Την επομένη μέρα στις 18/12/2015 και ενώ δεν είχε επικοινωνήσει κανείς μαζί μου όλο το
πρωί αποφάσισα να πάρω τηλέφωνο να μάθω τι έχει συμβεί και μου είπε ότι δεν μπορεί να
βρει τον κ. ……… στο τηλέφωνο για να βεβαιωθεί ότι θα μου δώσει το σωστό σκυλί!!!Αφού
χρειάστηκε να την ξαναπάρω άλλες 4-5 φορές από τις οποίες απάντησε μόνο στην
τελευταία μου είπε πάλι την ίδια δικαιολογία. Επικοινώνησα η ίδια με τον κ……….. ο οποίος
μου είπε να την μεταφέρω ότι το ζώο είναι όντως το ίδιο και ότι δε υπάρχει περίπτωση
λάθους. Πήγα λοιπόν από το κτηνιατρείο της και εκεί πλέον ξεκίνησε την διαδικασία της
υιοθεσίας. Σε εκείνο το διάστημα αναγκάστηκα να λείψω για λίγο και επιστρέφοντας μου
είπε ότι τηλεφώνησε στα γραφεία της Αντιδημαρχιας Πρασίνου και Περιβάλλοντος για να
ρωτήσει πως θα γίνει η διαδικασία της υιοθεσίας πράγμα για το οποίο ήταν αποκλείστηκα
υπεύθυνη η κτηνίατρος μέχρι εκείνη την μέρα και μου εξήγησε ότι δεν μπορώ να πάρω το
σκυλάκι γιατί έχουν παγώσει τις υιοθεσίες για ένα διάστημα. Φυσικά και δεν με έπεισε
καθόλου η απάντηση της και επέμεινα να μου δώσει να μιλήσω με την υπεύθυνη και να
μάθω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Επικοινώνησε η ίδια μπροστά μου με τα γραφεία και
τελικά αφού μίλησα η ίδια μετά από ώρα που ρωτούσα επίμονα να μου ποινή το λόγο για
τον οποίο δεν μπορώ να πάρω το σκυλάκι και χωρίς να μου δώσουν καμία πειστική
απάντηση αναγκάστηκαν να μου πουν ότι πρέπει να κάνω μια αίτηση στο πρωτόκολλο του
Δήμου και να περιμένω να εγκριθεί. Πήγα την ίδια μέρα λοιπόν και έκανα την αίτηση στο
πρωτόκολλο στις 18/12/2015 με αριθμό 72137.

Από εκείνη την ημέρα και μετά τηλεφώνησα αρκετές φορές στην αρμόδια υπηρεσία για να
ρωτήσω για την εξέλιξη της αίτησης μου και οι απαντήσεις που έπαιρνα ήταν οι εξής : ‘’ η
υπεύθυνη λείπει’’, ’’η Αντιδήμαρχος δεν είναι εδώ αλλά θα την ειδοποιήσω’’, ’’δεν ξέρω
δεν έχω ενημερωθεί’’ και η τελευταία φορά που επικοινώνησα ήταν στις 30/12/2015 οπού
και με διαβεβαίωσαν ότι θα ενημερωθεί η Αντιδήμαρχος κ.Τασοπουλου και θα μου
απαντήσουν σύντομα. Από τότε μέχρι και σήμερα 2/1/2015 δεν έχω ενημερωθεί από
κανέναν.
Στις 30/12/2015 ο κ. ……. με ενημέρωσε ότι το ζώο δεν είναι καλά και ότι είναι άμεση
ανάγκη να μεταφερθεί στον κτηνιατρο. Αμεσως το μεταφέραμε στον κτηνίατρο κ.
Χριστόπουλο Βασίλη ,καθώς η κα …… δεν είχε δείξει κανένα ενδιαφέρον για την πορεία της
υγείας του μέχρι και εκείνη την στιγμή και ενώ ο κ. …… την είχε ειδοποιήσει πολλές φορές
για την κακή κατάσταση της υγείας του. Μετα από τις απαραίτητες εξετάσεις οι οποίες
έγιναν αμέσως ο κ. Χριστόπουλος μας ενημέρωσε ότι το ζώο βρίσκεται σε πολύ άσχημη
κατάσταση και ότι είναι πολύ δύσκολο να σωθεί πλεον ! Το ζώο νοσηλεύτηκε στο
κτηνιατρείο του με δικά μας έξοδα οπού και τελικά κατέληξε την ίδια μέρα παρ’ ολες τις
προσπάθειες του κτηνίατρου.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε την απαράδεκτη και αμελή συμπεριφορά της κτηνιάτρου κας
………. καθώς και την πλήρη αδιαφορία από την μεριά της κ. Τασοπούλου που ενώ κάποιος
ιδιώτης ζήτησε να κάνει ότι δεν έκαναν και είχαν την υποχρέωση να κάνουν σαν κτηνίατρος
αφενός και σαν Δήμος αφετέρου δηλαδή να το περιθάλψουν όπως έπρεπε προτίμησαν να
αφήσουν το ζώο να πεθάνει χωρίς λόγο και έχοντας φτάσει σε σημείο εξαθλίωσης από την
αρρώστια η οποία θα μπορούσε να θεραπευτεί εάν ενδιαφερόταν και μεριμνούσε κάποιος
έγκαιρα!
Να επισημάνουμε επίσης ότι μέχρι και σήμερα κανείς από τους αρμόδιους υπευθύνους δεν
αναρωτηθεί που είναι το ζώο αλλά και ούτε έχει ενδιαφερθεί να μάθει για την πορεία της
υγείας του κάτι που δείχνει χαρακτηριστικά την πλήρη αδιαφορία για τα ζώα που υπάρχουν
στο Καταφύγιο καθώς έχουν εγκαταλειφτεί στην μοίρα τους και στην καλή θέληση των 2
ατόμων που τα φροντίζουν. Ζητούμε την ποινική δίωξη των όλων των υπεύθυνων της
Αντιδημάρχου κ.Τασοπουλου, του Δήμαρχου κ. Ιωαννιδη και της κτηνιάτρου κας …….για
έκθεση ζώου σε κίνδυνο και κακοποίηση με αποτέλεσμα τον θάνατο του όπως ορίζει ο
Νόμος 4039/12.
Σας παραθέτουμε επίσης στοιχειά μέσα από τις επιστολές που έχει στείλει ο κ……….. προς
την κ.Τασοπουλου και τον κ. Ιωαννίδη που αποδεικνύουν ότι τα ζώα στο Καταφύγιο έχουν
αφεθεί χωρίς καμία κτηνιατρική φροντίδα και ότι η αρμόδια Δημοτική Αρχή δεν μεριμνεί
για την σωστή σίτιση τους. Στις επιστολές αναφέρεται ο αριθμός των ζώων που έχουν
πεθάνει από τις 19/11/2015 έως τις 15/12/2015 ανέρχεται στα 25 νεκρά ζώα!!Άλλα 100 ζώα
πέθαναν από τον Ιούλιο του 2015 έως και τον Νοέμβριο του 2015 και έχει γίνει και σχετική
καταγγελία στις 16/11/2015 στην Εισαγγελία Κοζάνης με αριθμό πρωτοκόλλου ΒΜ
2545/15.Σας παραθέτουμε την φωτογραφία του ζώου που πέθανε καθώς και τις
φωτογραφίες των υπολοίπων ζώων που πέθαναν πριν από αυτό μαζί με τις 2 επιστολές του
κ.Πατιου προς την Αντιδήμαρχο και τον Δήμαρχο του Δήμου Κοζάνης.

