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Την αιτία της παραλυσίας του ζώου έδειξε η ακτινογραφία, που έγινε στην γατούλα η

οποία κείτονταν την  Παρασκευή 19 Ιουνίου χωρίς να μπορεί να σταθεί στα πίσω πόδια

της στην διασταύρωση των οδών Μ. Μπότσαρη και Αγ. Βαρβάρας στην πόλη της

Καβάλας.

Τα μέλη του Φιλοζωικού Σωματείου Καβάλας «Αίσωπος» που ειδοποιήθηκαν από

περίοικους για την  κατάσταση του ζώου, όταν πρωτοείδαν την  ψιψίνα θεώρησαν ότι

χτυπήθηκε από αυτοκίνητο.

Όμως η ακτινογραφία, που έβγαλε η κτηνίατρος Ευαγγελία Κοντοστόλη, έδειξε το

σφαιρίδιο του αεροβόλου σφηνωμένο στην σπονδυλική στήλη, το οποίο εκτός από την

www.zoosos.gr  

 (h ttp://a n im a lem er gen cy .gr /a r kh ike/)
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παραλυσία δημιούργησε και ακράτεια στην γατούλα, αφού πια δεν  μπορεί να ελέγξει την

λειτουργία της ουροδόχου κύστης της.

Το ζώο κουνάει τα πίσω πόδια του αλλά δυστυχώς δεν  μπορεί να σταθεί σε αυτά και αν  η

κατάσταση του δεν  βελτιωθεί, αν  δεν  βρεθεί κάποιος για να αναλάβει την  φροντίδα του

ανάπηρου αυτού πλάσματος - που θα μπορέσει να ζήσει μόνο με αναπηρικό καροτσάκι - η

ευθανασία είναι θα είναι μονόδρομος όπως επισημαίνουν οι εθελοντές του σωματείου που

μίλησαν στο www.zoosos.gr (http://www.zoosos.gr) απευθύνοντας έκκληση για την  σωτηρία

του.

Όποιος θα ήθελε να υιοθετήσει το ανάπηρο ζώο ή είδε τον  δράστη παρακαλείται να

καλέσει στα τηλέφωνα του «Αίσωπου»: 6934680238, 6940776849 ή να στείλει μήνυμα

στο email: aisoposkavala@gmail.com  (m ailto:aisoposkav ala@gm ail.com ) . 
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