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Το πρωί της Πέμπτης 2 Απριλίου ένας άνδρας στο χωριό Κορυφή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ημαθίας πυροβόλησε και τραυμάτισε με το αεροβόλο, το κουτάβι που βλέπετε, και στην

συνέχεια επιτέθηκε και στον αυτόπτη μάρτυρα επειδή τον  είδε.

Η Ελισάβετ Μπουλγουρτζή, που έμαθε τι συνέβη στο μόλις 5 μηνών σκυλάκι,

επικοινώνησε με τον  φιλοζωικό σύλλογο Μενεμένης Θεσσαλονίκης «Ε.Σ.Π.Α.Ζ.

ΑΡΤΕΜΙΣ» ζητώντας βοήθεια και σήμερα το μετέφερε στην Κτηνιατρική Κλινική του

Κυριάκου Αγαθαγγελίδη στην Θεσσαλονίκη για να το εξετάσει γιατρός.

Δείτε το βίντεο με το μωρό να σέρνει τα παράλυτα πίσω πόδια του.
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Ο κ. Αγαθαγγελίδης – τον  οποίο και ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά για την  προσφορά του

– εξέτασε το κουτάβι χωρίς ζητήσει αμοιβή και στην γνωμάτευση του η οποία θα

κατατεθεί, όταν σχηματιστεί δικογραφία, επισημαίνει: «Το κουτάβι είναι παραπληγικό

ενώ φέρει κυκλικό τραύμα 6 χιλιοστών, μερικών ημερών στην δεξιά οσφυϊκή χώρα από

την τρώση με αιχμηρό αντικείμενο.

H ακτινογραφία που δείχνει σε ποιο σημείο το σφαιρίδιο του αεροβόλου έχει

σφηνώσει στην σπονδυλική στήλη του κουταβιού.

Υ ποβλήθηκε σε ακτινολογική εξέταση με σκοπό τον  προσδιορισμό της αιτίας που

προκάλεσε το τραύμα και στην παράλυση των οπισθίων άκρων. Από τα ακτινολογικά

ευρήματα προκύπτει με απόλυτη βεβαιότητα ότι το ζώο δέχθηκε στην οσφυϊκή χώρα,

βλήμα όπλου, άγνωστου για μένα διαμετρήματος, το οποίο προκάλεσε κάταγμα στον Ο5-

Ο6 σπόνδυλο, γεγονός που ερμηνεύει την  αιτία της παραπάρεσης. Είναι δε εμφανές στο

ακτινογράφημα το βλήμα εντός του σπονδυλικού σωλήνα».

Ο αυτόπτης μάρτυρας μέχρι σήμερα δεν  έχει κάνει καταγγελία στην Αστυνομία αλλά ο

φιλοζωικός σύλλογος «Ε.Σ.Π.Α.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΣ» δεσμεύεται ότι αυτό θα γίνει τις επόμενες

μέρες.

Θυμίζουμε ότι για την  απόκτηση αεροβόλου δεν  απαιτείται άδεια, αφού η χρήση του είναι

μόνο σκοπευτική. Όταν όμως το αεροβόλο χρησιμοποιείται για τον  τραυματισμό ή τη

θανάτωση π.χ. ζώων τότε ο κατηγορούμενος διώκεται για οπλοχρησία και φυσικά ο νόμος

4039/2012 προβλέπει πολύ μεγάλες ποινές φυλάκισης, χρηματικές ποινές και διοικητικά

πρόστιμα για όσους κακοποιούν ή θανατώνουν τα ζώα.

Διαβάστε επίσης:

Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Αστυνομικός πυροβόλησε σκύλο
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Την βρήκε ετοιμοθάνατη στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας αλλά δεν αδιαφόρησε

(http://www.zoosos.gr/article/67 46/ten-v reke-etoim othanate-sten-alexandreia-em athias-alla-den-

http://www.zoosos.gr/article/6746/ten-vreke-etoimothanate-sten-alexandreia-emathias-alla-den-adiaphorese
http://www.zoosos.gr/article/4474/alexandreia-emathias-astunomikos-purovolese-skulo

