
        ΤΑΦΙ ΛΟΖΩΙ ΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙ ΑΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΙ ΛΟΖΩΟΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
     !  ΤΑΣΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΟΥΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

         ,      Ενωμένα στο θέμα αυτό εί ναι τα δυο σωματεί α του νησι ού αλλά κι υπόλοι ποι ενεργοί
           .  φι λόζωοι της Λευκάδας που ασχολούνται χρόνι α με την δι αχεί ρι ση των αδέσποτ ων ζώων

           ΔΙ ΑΨΕΥΔΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΦΗΜΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝΔΗΜΟ ΓΙ Α
  !  ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΟΥ

   98%      ,    Γνωρί ζοντας ότι το των δημοτι κών καταφυγί ων ανά την Ελλάδα κατάντησαν μετά
   ,      ,   από λί γο και ρό κολαστήρι α έγι νε προσπάθει α τους προηγούμενους μήνες από

,              φι λόζωους να θέσουν στον Δήμο Λευκάδας τι ς προυποθέσει ς ώστε να μει ωθεί ο κί νδυνος
      “  ” ,      να καταντήσει το καταφύγι ο άλλη μι α αποθήκη ψυχών ωστόσο οι κατάλληλες συνθήκες
    ,      .  δεν ήταν δυνατό να δι ασφαλι στούν από μέρους της δημοτι κής αρχής

   ,         ,   ,  Γι α το λόγο αυτό στι ς επαφές μας με το δήμο που ακολούθησαν ήμασταν αντί θετοι όπως
          .  αντί θετοι εί ναι κι όλοι οι πραγματι κοί γνώστες του θέματος των αδέσποτ ων

              Το κεί μενο που ήδη αναρτήθηκε εδώκαι τρεί ς ημέρες από το σωματεί ο ζωόφι λων δεί χνει
      ,        τους κι νδύνους που ενέχει μι α τέτοι α απόφαση απόφαση την οποί α πολύ εύκολα πήραν οι

 ,.    /       δημοτι κοί σύμβουλοι Όταν τα καταφύγι α κυνοκομεί α ανά την επι κράτει α ΚΛΕΙ ΝΟΥΝ το
   ,        ,   ένα μετά το άλλο σαν ένα αποτυχημένο μοντέλο αντι μετώπι σης της κατάστασης όταν

     ,       ι δρύονται στην θέση τους δημοτι κά κτηνι ατρεί α οι δημοτι κοί σύμβουλοι της Λευκάδας
       ,          αποφάσι σαν να ρι σκάρουν με την ί δρυση μι ας δομής η οποί α δεν έχουν ι δέα σε τι πληγή

     .μπορεί να εξελι χθεί γι α το νησί

           .      Μι α τέτοι α δομή θα βλάψει σοβαρά την φήμη του νησι ού μας Πολι τι σμός δεν εί ναι να
     .   ,  ,    κλεί σουμε αθώα ζώα σε μι α φυλακή ΟΙ ΥΙ ΟΘΕΣΙ ΕΣ δε ΤΩΝΑΣΥΛΟΠΟΙ ΗΜΕΝΩΝ

,     .      ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΕΙ ΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙ ΟΕΠΙ ΣΤΗΜΟΝΙ ΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙ ΑΣ Να μην αναφέρουμε τον
       ,     αρι θμό ζώων που θα εγκαταλεί πονται στον περι βάλλοντα χώρο ει δι κά στην συγκεκρι μένη

 .          απόμακρη περι οχή Η δε μεταφορά του δημοτι κού κτηνι ατρεί ου στην συγκεκρι μένη
 ,     .  περι οχή το καθι στά πολύ περι ορι σμένης δράσης

  ,          Ένα κτηνι ατρεί ο απομονωμένο δυσπρόσι το στους πολί τες και μακρι ά από τον κοι νωνι κό
     .        ,   ρόλο που θα μπορούσε να παί ξει Ο τόπος μας ΔΕΝ χρει άζεται άλλα κυνοκομεί α αλλά

      ,   ,   εφαρμογή των προτάσεων των φι λόζωων γι α μαζι κές αδι άκοπες στει ρώσει ς ΣΗΜΑΝΣΗ
        ,  ΟΛΩΝ ΤΩΝΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΙ ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

          αυστηρά πρόστι μα γι α εγκαταλεί ψει ς και κακοποι ήσει ς και ευαι σθητοποί ηση της κοι νωνί ας
    .  γι α τα δι και ώματα των ζώων

        : Animal Care Lefkas   Το κεί μενο αναρτήθηκε από κοι νού από τα σωματεί α Και το Σωματεί ο
 Ζωόφι λων Λευκάδας 


