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Αριδαία: Σκότωσαν αδέσποτο σκυλί με αεροβόλο το

Μεγάλο Σάββατο

Το μίσος που κρύβουν στην  ψυχή τους δεν  δίστασαν να σκορπίσουν  κάποιοι, ακόμα και το Μεγάλ ο

Σάββατο στους Προμάχους Αριδαίας. Σύμφωνα με όσα καταγγέλ λ ει ο Σύλ λ ογος Φίλ ων Ζώων

Αριδαίας "Η Ελ πίδα", άγνωστοι πυροβόλ ησαν και σκότωσαν με αεροβόλ ο όπλ ο αδέσποτο σκυλ ί.

Το ζώο βρέθηκε σε κρίσ ιμη κατάσταση από τον  αντιδήμαρχο Αριδαίας και μεταφέρθηκε αμέσως σε

κτηνιατρείο από τον  σύλ λ ογο. Δυστυχώς διεγνώσθη εσωτερική αιμορραγία και έπειτα από δύο ώρες

εξέπνευσε. 

Ακολ ουθεί η ανακοίνωση του συλ λ όγου Αριδαίας και του προέδρου Φώτη Παραστατίδη:

''Σήμερα Μεγάλο Σάββατο ο αντιδήμαρχος Αριδαίας κύριος Τσιμτσιρίδης τηλεφ ώνησε

στον πρόεδρο του συλλόγου μας για ένα χτυπημένο αδέσποτο σκυλί στους Προμάχους και

ζήτησε την βοήθεια μας. Ο πρόεδρος της φ ιλοζωικής μας ανταποκρίθηκε αμέσως,

παρευρέθηκε στο χωριό στις 11:15 πήρε από εκεί το τραυτατισμένο ζώο και το πήγε

αμέσως στο κτηνιατρείο του κυρίου Π.Παλαμίδα στην Αριδαία.

Διεγνώσθει εσωτερική αιμορραγία, δόθηκε φ αρμακευτική αγωγή με μηδαμινές

πιθανότητες ίασης από την διάγνωση του κτηνιάτρου. Το ζώο κρατήθηκε από εμάς για

περαιτέρω θεραπεία αλλά δυστυχώς κατέληξε μέσα σε δύο ώρες. Έγινε νεκροψία στο ζώο

και βρέθηκαν στα πλευρά και στην κοιλιακή χώρα δύο σκάγια. Ναι ΣΚΑΓΙΑ! Αεροβόλου

όπλου. Φυσικά θα γίνουν καταγγελίες και από τον σύλλογο Φίλων ζώων Η ''Ελπίδα'' αλλά

και από τον Δήμο Αριδαίας. Να σημειώσουμε ότι είναι η δεύτερη φ ορά που γίνεται κάτι

τέτοιο στο χωριό Πρόμαχοι.

Φώτης Παραστατίδης: ''Ελπίζω όλοι εσείς στους Προμάχους να μην είστε τόσο

μικρόψυχοι και να καταδείξετε αυτόν που το έχει κάνει! Αυτός είναι ένα μίασμα της

 

Επικοινωνία
dogworldblogspot@yahoo.com

Translate

Επιλογή γλώσσας

Με την υποστήριξη της Μετάφραση

Γίνετε μέλος αυτού ιστότοπου
Google Friend Connect

Μέλη (828) Περισσότερα »

Είστε ήδη μέλος; Σύνδεση

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Υιοθετήστε ένα μαύρο
σκύλο! Διαβάστε γιατί!

Έξι διάσημοι μας
συστήνουν τα σκυλιά τους

Τα 5 κορυφαία ονόματα
σκύλων για τις 10
δημοφιλέστερες φυλές

Αρχική Ειδήσεις DogTips Αγγελίες Συμβουλές Διάφορα Για μας
DogWorld Blogspot

DogWorld Blogspot: Αρέσει σε 8.903

άτομα.

Πρόσθετο κοιν ων ικής δικτύωσης

Μου αρέσει!

javascript:void(0);
http://2.bp.blogspot.com/-6Kajj7YOwYc/VSwSgV6s9SI/AAAAAAAA6R4/ZbsoXzqS2Kg/s1600/aridaia-skotwsan-skyli.png
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/argyro.lampropoyloy
http://myblogs.gr/source/dogworld
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008304770142
https://www.facebook.com/dogworld.blogspot
http://dogw0rld.blogspot.gr/search/label/DogTips
https://translate.google.com/
https://www.facebook.com/stayroyla.kafoyni
https://www.facebook.com/nora.tsioulou
https://www.facebook.com/S.skarpa
http://dogw0rld.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/straysperisteri
javascript:void(0);
http://dogw0rld.blogspot.gr/2012/07/5-10.html
http://astegosdiavatis.blogspot.gr/
http://dogw0rld.blogspot.gr/2015/06/exi-diasimoi-mas-sistinoun-ta-skilia-tous.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008189774989
http://dogw0rld.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://dogw0rld.blogspot.gr/2011/04/blog-post_1821.html
http://dogw0rld.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/dogworld.blogspot
https://www.facebook.com/High5training
https://www.facebook.com/roy.moira
https://www.facebook.com/vasso.lazari.5
http://dogw0rld.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/kalfopoulou.irispets
http://dogw0rld.blogspot.gr/2012/07/5-10.html
http://dogw0rld.blogspot.gr/2011/04/blog-post_1821.html
https://www.facebook.com/fenineasionias
https://www.facebook.com/crina.grigore.50
https://www.facebook.com/dogworld.blogspot
http://dogw0rld.blogspot.gr/2015/06/exi-diasimoi-mas-sistinoun-ta-skilia-tous.html


24/6/2015 DogWorld: Αρι δαί α: Σκότωσαν αδέσποτο σκυλί  με αεροβόλο το Μεγάλο Σάββατο

http://dogw0rld.blogspot.gr/2015/04/aridaia-skotwsan-adespoto-skyli-me-aerovolo-to-megalo-savvato.html 2/3

Σοκαριστικές φώτο:

Άφησε την σκυλίτσα

του βουτηγμένη στην

πίσσα για δύο ημέρες!

Ασπρόπυργος:

Εθελοντές έδωσαν

μάχη για να σώσουν τα

αδέσποτα από τη

φωτιά

Ξάνθη: Όλο το

στρατόπεδο το έβλεπε

να αργοπεθαίνει για

εβδομάδες και δεν

έκανε τίποτα

Μετανιωμένος ο

φαρμακοποιός που

μπουγέλωσε τον σκύλο

- Διαβάστε τι δηλώνει

Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση
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Αναλογιστείτε!!! Μεγάλο Σάββατο, είναι εβδομάδα συγχώρεσης...αυτός ο ''άνθρωπος''

έσπειρε τον θάνατο με το έτσι θέλω σε ένα άκακο αδύναμο πλάσμα. Φανταστείτε λοιπόν

για το τί είναι ικανός να κάνει ακόμη....Ως πρόεδρος του συλλόγου φ ίλων ζώων η ''Ελπίδα''

θέλω να απευθυνθώ στον Μορφ ωτικό σύλλογο Προμάχων ''ΟΙ ΠΡΟΜΑΧΟΙ'' που γνωρίζω

πόσο δραστήριοι είναι και πόσα πολλά έχουν προσφ έρει στα πολιτιστικά δρώμενα της

περιοχής και να τους πω ότι πολιτισμός δεν είναι μόνο τα φ αναράκια για την νύχτα της

Αναστάσεως αγαπημένοι μου φ ίλοι (καλά είναι και αυτά). Πολιτισμός είναι να

προσφ έρετε την αγάπη σας και την φ ροντίδα σας στα 5-6 αδεσποτάκια της περιοχής σας

(που πάλι γίναν αδέσποτα από συντοπίτες). Εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.''
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