
 

             

 

Αγαπητοι φίλοι, 

 

Χρόνια τώρα οι πολίτες που ασχολούμαστε με την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων αλλά και σε 

άλλα κοινωνικά μετερίζια προσφέρουμε ένα τεράστιο έργο στην πόλη μας , χωρίς δε εμάς η εικόνα της 

πόλης θα ήταν ζοφερή . 

Αυτούς τους πολίτες και τα φιλοζωικά τους σωματεία για πρώτη φορά στα δεδομένα τουλάχιστον της 

τελευταίας 10ετίας , ο τελευταίος αρμόδιος αντιδήμαρχος  ο κ. κονταξακης τους έχει  παραγκωνίσει  , 

τους μαχεται λυσσαλέα , ενώ  , επιτρέψτε μου την λέξη ,  έχει δημιουργήσει  ένα παραμάγαζο  μεταξύ 

αυτού , του αρμοδίου της 5μελους για τα ζώα   κ. χατζηκυριακουθ  και των 2 κτηνιατρων  που έχουν 

σχέση με τον Δήμο , δηλαδή της δημοτικής και της κτηνιατρου της  5μελούς  . 

Μονοι τους και εν κρυπτω των φιλοζωικών σωματείων  συζητανε , κανονιζουν , αποφασιζουν  τα πάντα . 

Μια ομαδα που σαμποταρει όχι μονο τα φιλοζωικα σωματεια αλλά και τον ιδιο το Δήμαρχο και το 

δημοτικό συμβούλιο στο συνολό του  και  απεργάζεται σχέδια εις βαρος των ζώων και της κοινωνίας . 

Οι δυο κτηνίατροι είναι της απόλυτης επιλογής του κ χατζηκυριάκου και κονταξακη  και βεβαια  φερουν 

την υπογραφη του δημαρχου . 

   Μια δημοτικη κτηνιατρος που δεν  δισταζει να θετει υπερανω των αναγκων της κοινωνιας και των 

αποφασεων του δημοτικού συμβουλίου, τα στενά οικονομικά  συνδικαλιστικά συμφέροντα του κλάδου 

της, και μαζί με άλλους  9 κτηνιάτρους , θλιβερή μειοψηφία στο σύνολο των 35 κτηνιάτρων του νομού 

Χανίων , να αναστατώνουν την κοινωνία , τα φιλοζωικά σωματεία , το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο της 

πόλης  ακυρώνοντας αποφάσεις του  

Και μετά , από την κτηνίατρο της 5μελούς να πανηγυρίζουν στα δημόσια αλλά και στα ιδιωτικά τους μέσα 

, αναγορεύοντας σε ήρωα – δικά τους λόγια - , την δημοτική κτηνίατρο που εξανάγκασε το Δήμαρχο , - 

δικα τους λογια  επίσης - εξευτελίζοντάς  τον με αυτό τον τρόπο , , να σταματήσει τις δωρεάν  και 

απολύτως νόμιμες  στειρώσεις αδέσποτων ζώων , με επιχειρήματα που δεν αντέχουν όχι μόνο  στην 

νομοθεσία αλλά και στην στοιχειώδη λογική . 

Έχουμε επίσης μια  υπάλληλο κτηνίατρο της κτηνιατρικής της περιφέρειας να αξιώνει τηλεφωνικά από το 

δήμο  , ως άλλη εισαγγελέας και καθ υπέρβαση των καθηκόντων της  ,και να απαιτεί προφορικά να 

σταματήσουν οι στειρώσεις  για ένα απολύτως τυπικό λόγο που δεν τις  καθιστά  παράνομες  ,  την μη 



καταχωρηση  δηλαδή των τσιπ στην βάση δεδομένων λογω της άρνησης της δημοτικής κτηνιάτρου να 

είναι παρούσα στις εργασιακές της υποχρεώσεις . 

Και δυστυχώς , με μια ακατανόητη απόφαση της  στιγμής ο κ.  Δήμαρχος να ακυρώνει απόφαση 

ομόφωνη του δημοτικού συμβουλίου  , αποδεχομενος το σαμποταζ της δημ. Κτηνιατρου και την περαν 

από καθε αρμοδιοτητα τετοια , παρεμβαση   της κτηνιατρικης της περιφερειας που και σε άλλες  

περιπτωσεις εχει δειξει όχι μονο  τις διαθεσεις της απεναντι στη φιλοζωική κοινοτητα  του νομού μας  

αλλά  και  την  τάση της  να αγνοεί   ευρωπαικες οδηγιες που σχετιζονται με τα ζώα  . 

Και όχι μόνο αυτό    αλλά και να στελνει την αστυνομια  , αντιδήμαρχος και κτηνιατρική  ,στο δημοτικο 

κτηνιατρειο να συλλαβει  τους συνεργατες του  Δήμου , τους φιλοζωους  δηλαδή , που ήταν εκεί για να 

βοηθησουν με την εμπειρια τους ενα  προγραμμα που ο δημος εχει αποφασισει . 

Και ενώ γινεται παρεμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων   - ο οποιος εβγαλε  και δελτιο τυπου για 

την κατασταση αυτή  - , προς την κτηνιατρική υπηρεσία  ότι δεν εχουν το δικαιωμα  και την αρμοδιότητα 

να ακυρωσουν τις στειρωσεις , αγνουν τα παντα και ζητουν να κλεισει το δημοτικο κτηνιατρειο  

Να υπενθυμισουμε δε  ότι  έχουν πραγμαποιηθεί πολλά τετοια προγράμματα στειρωσεων του Δήμου  , 

ολο το 2016 και το 2017 , χωρις ποτε να δημιουργηθει κνενα προβλημα . 

Είναι τυχαιο ότι όλα αυτά ξεκινησαν επι αντιδημαρχιας κ. Κονταξακη  ,με την ετσιθελικη τοποθετηση  της  

κτηνιατρου της 5μελούς επιτροπής από τον κ. Χατζηκυριάκο , παρα τις προτασεις των εκπροσωπων μας ,  

και με  την προσληψη της  συγκεκριμενης  δημοτικής κτηνιατρου , παλι εν αγνοια των φιλοζωικών που θα 

μπορουσαν να υποδειξουν δεκαδες ανεργους κτηνιάτρους  ; 

Ο αρμοδιος αντιδημαρχοες , ο οποιος εχει αναγαγει σε προσωπικη βεντετα   την αντιδραση και την 

άρνηση  των σωματειων της 5μελους επιτροπής να αποδεχτουν την από την πρωτη ημέρα  απαραδεκτη , 

ανηκουστη και καταχρηστικης εξουσίας  συμπεριφορά του  , επειδη νομιζε ότι με το να κτυπαει το χερι 

του στο τραπεζι  και να φερεται αυταρχικά και ετσιθελικά , θα μας φοβισει  , κάνει ο, τι περνάει από το 

χερι του για να ακυρωσει την συμμετοχή και δραση των φιλοζωικών σωματείων 

Δεν  μας συγχωρεί  λοιπόν ότι  δημοσιοποιήσαμε αυτή την κατάσταση και  συνεχώς ειρωνεύεται  και 

προχωρεί σε πράξεις που  εκθέτουν και μάλιστα στο πανελλήνιο το Δήμαρχο του , ενώ  συνεδριάζει εν 

κρυπτω των φιλοζωικων συλλογων με τον κ.  Χατζηκυριακο και τις δυο κτηνιατρους . 

Που προσπαθεί με ξεπερασμένες πια παλαιοκομματικές μεθόδους να σπειρει διχονοια στα φιλοζωικά 

σωματεια που εκπροσωπούνται στην 5μελή επιτροπή για τα αδεσποτα του Δήμου. 

Τον πληροφορούμε λοιπόν , ότι είμαστε μια γροθιά ,ενωμένοι  σε ένα κοινό αγώνα για να σταματήσουν 

αυτές οι νοσηρές καταστάσεις  , που οι ίδιοι δημιούργησαν . 

Που δεν διστάζει να εκμαιεύσει  γνωμοδοτηση της νομικής συμβούλου του δήμου   , που αχρηστευει τα 

φιλοζωικα σωματεια , μη γνωριζοντας ο  αδαής , ότι με αυτό το τρόπο και αυτή τη γνωμοδότηση – που 

είναι λαθος φυσικά-  ότι υπονομευει και  βαζει ταφοπλακα στην ιδια την δραση του δημου για τα ζωα . 

Γιατι ουτε αυτος φυσικά ουτε η νομικη συμβουλος γνωριζουν τα αλλα νομοθετήματα που ήλθαν να 

καλύψουν μια αδυναμία του  νομου 4039/12  και τα οποία θα παραδωσουμε ή στον ιδιο το δημαρχο ή 

στον κ. Βλαχακη , που με ενδιαφερπον  ακουει τα όσα έχουμε να του πουμε ,  μιας και ο κ. κονταξακης 

είναι απων και δεν συνεγαζεται  μαζι μας . 



Που δεν διστάζει να παραπληροφορεί τον ίδιο τον Δήμαρχο  στην προσπάθειά του να  εκτονώσει και  

στοιχειοθετήσει τον τραγέλαφο , που έχει προκαλέσει για πρώτη φορά στα δεδομένα των δημοτικών 

αρχών .  

Αναρωτιόμαστε επίσης  αν  είναι δυνατόν να εκφράζει την πολιτική του δήμου για τα ζωα αλλά και την 

εκφρασμενη μεσω του νομοθετη βουληση της πολιτειας για την προστασια και την μη εκμετάλλευση των 

ζώων , ένας άνθρωπος , ο πρόεδρος της 5μελους επτροπής κ. Χατζηκυριακος , που προτείνει ασιτία  για 

τα αδέσποτα , δηλαδή τον θάνατο τους δια της ασιτίας , που δεν διστάζει κυνικά να προτείνει 

ευθανασίες υγιων ζώων , που θεωρει την ενημερωση στα σχολεια , στην κοινωνια ως αχρηστες 

δραστηριότητες , και που στράφηκε  εναντιον μας από τη στιγμή που του ακυρωσαμε στη πραξη τα 

σχεδιά του ν παρακαρει αδεσποτα ζωα , ενηλικα και κουταβια στο κυνοκομειο στα νεροκουρου . 

Ζητούν δε την κεφαλή μας επι πινακι προσπαθώντας να φορτωσουν σε μας  ολη αυτή την τραγικη 

κατασταση που με απολυτη , μοναδική και αποκλειστική ευθυνη  τους έχει δημιουργηθει  

Δεν θα την έχουν . 

Διατηρούμε επι μια δεκαετία τουλάχιστον  άριστες σχέσεις εποικοδομητικής  συνεργασίας με όλους τους 

αρμοδίους Αντιδημάρχους και Δημάρχους του Δήμου Χανίων , μέχρι και τον προηγούμενο του Κονταξάκη 

, τον κ.Κουκλάκη  και όλους τους προηγούμενους  όλων των δημοτικών άρχων ,  αλλά και με τους 

Δημάρχους και Αντιδημάρχους  Απόκορωνα , Πλατανια  , Σφακίων και Κισσαμου . 

Τις δικες τους πρωτοφανείς και καταδικαστέες πράξεις δεν θα τις χρεωθούν οι φιλόζωοι , από το 

τελευταίο  μέχρι και τον πρώτο . 

Κύριοι σύμβουλοι  

Πρέπει να μπει ένα τέρμα στη νοσηρή αυτή κατάσταση  

Για να προχωρήσουμε  σε συνεργασία σε έργα και πράξεις που θα τιμούν την πόλη μας και δεν θα την 

εξευτελίζουν  ελάχιστα άτομα . 

Τα φιλοζωικά είναι ο βασικός πυλώνας της προστασίας των ζώων και όποιος τα παραγκωνίζει  είναι 

επικίνδυνος από όποια  πλευρά κι αν το δει κανείς . . 

Θα είμαστε στο πλευρό του Δημάρχου και της δημοτικής Αρχής  , και της κάθε δημοτικής αρχής όταν 

μέσα από πνεύμα συνεργασίας  και  ισοτιμίας  προωθούνται δράσεις που ωφελούν την κοινωνία και τα 

ζώα . 

Όμως θα κλείσουμε αυτή την ομιλία μας απευθύνοντας ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες τις 

παρατάξεις και τους ανθρώπους τους που μας στήριξαν , ακουγοντάς μας με προσοχή και με  σεβασμό , 

κατανοώντας τις θέσεις μας και  έκαναν ο, τι μπορούσαν για να συμβάλλουν στην απεμπλοκή της  

απαράδεκτης αυτής κατάστασης , που τους τελευταίους μήνες   καρκινοβατεί στο δήμο σε σχέση με τα 

ζώα . 

Όπως και την αποφασιστικής σημασίας παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων που στηρίζει την 

εθελοντική και πλήρως ανιδιοτελή προσπάθεια  μας . 

 

 

  



 


