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ΣΕ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ:

Νέες καταγγελίες για
δηλητηριάσεις ζώων

«Ανέτοιμη η Κρήτη εν όψει
της αντιπυρικής περιόδου»

Της ΕΛΕΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

Δεκάδες καταγγελίες για
περιστατικά δηλητηριάσεων
αδέσποτων ζώων δέχονται το
τελευταίο διάστημα οι
Φιλοζωικοί Σύλλογοι στα
Χανιά.
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ίναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερες από εκατό τηλεφωνικές
εκκλήσεις δέχθηκε μόνο τον τελευταίο μήνα ο Φιλοζωικός
Σύλλογος “Η προστασία των ζώων”.
Και όλα αυτά διότι βρισκόμαστε στην έναρξη της τουριστικής σεζόν και η εικόνα των αδέσποτων φαίνεται πως ενοχλεί
κάποιους, σύμφωνα με την πρόεδρο του
Φιλοζωικού Συλλόγου “Η προστασία
των Ζώων”, κα Αναστασία Μπομπολάκη. Την ίδια ώρα, η επίσημη Πολιτεία,
δηλαδή οι Δήμοι, αλλά και η Αντιπεριφέρεια, δεν φαίνονται να συγκινούνται...
Οπως επισημαίνει η κα Μπομπολάκη
«άνοιξη, ο τόπος ολάνθιστος, ανοίγει η γη και μαζί ανοίγουν τα ξενοδοχεία, οι ταβέρνες, τα καφέ. Ανοίγει, δυστυχώς, και ο “δρόμος της φόλας”, της
δηλητηρίασης εκατοντάδων τετράποδων
πλασμάτων, ένας θάνατος μαρτυρικός.
Ολη η πόλη και ο Νομός ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους τουρίστες. Ετοιμάζονται και οι φόλες για να μην
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δουν οι τουρίστες τα χάλια μας με τα αδέσποτα νεκρά, τα τραυματισμένα, σκελετωμένα και αλυσοδεμένα ζώα. Ομως,
τα χάλια αυτά δεν κρύβονται όσες φόλες
και να πέσουν. Τα τηλέφωνα των Φιλοζωικών Συλλόγων άρχισαν να δέχονται
σωρηδόν κλήσεις από επαγγελματίες
του τουρισμού να πάμε να πάρουμε τα αδέσποτα για να μην τα δηλητηριάσουν
δήθεν κάποιοι. Ο λόγος προφανώς είναι
άλλος. Τον χειμώνα μας τα πετούν, το
καλοκαίρι τα φολιάζουν. Και επειδή τα
αδέσποτα ζώα είναι αμέτρητα και οι Φιλοζωικοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν, η “λύση” είναι γνωστή. Φόλα. Μόνο που όσες φορές και αν δολοφονήσουν, πάλι μπροστά τους θα είναι. Γιατί,
δυστυχώς, αυτός είναι ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός. Εγκατάλειψη, φόλα,
κρέμασμα, πυροβολισμός».
Τα περισσότερα περιστατικά δηλητηριάσεων αδέσποτων καταγράφονται στο
κέντρο της πόλης των Χανίων, στην παλιά πόλη, στο Ακρωτήρι (Κουνουπιδια-

νά, Σταυρός, Καλαθάς), στον Πλατανιά,
Αγίους Αποστόλους κ.α.
«Κάθε εβδομάδα μόνο ο δικός μας
Σύλλογος δέχεται περίπου 25 - 30 κλήσεις για περιστατικά δηλητηριάσεων σε
αδέσποτα», τόνισε.
Μάλιστα η κα Μπομπολάκη κατήγγειλε πως προχθές κάποιοι δηλητηρίασαν στον Πλατανιά οκτώ ζώα που βρίσκονταν μέσα στον κήπο της κας Στούπη, πρόεδρου του Φιλοζωικού Συλλόγου
“Η κιβωτός του Νώε”.
Η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου καλεί την Αστυνομική Διεύθυνση
Κρήτης και Χανίων, τους Δήμους, τη
Δημοτική Αστυνομία, την Εισαγγελία,
να πάρουν άμεσα μέτρα. «Επίσης καλούμε τους πολιτισμένους κατοίκους αυτού
του νησιού να επαγρυπνούν, να καταγγέλουν, να καταδικάζουν αυτές τις πράξεις. Καλούμε τον Σύλλογο και την Ομοσπονδία Ξενοδόχων να πάρουν κάθε
μέτρο για να σταματήσει αυτή η δολοφονία», επισημαίνει η κα Μπομπολάκη.
Και προσθέτει: «Ο τουρισμός ενημερώνεται για τα αίσχη μας, το Διαδίκτυο
“βοά” για την Κρήτη, οι επισκέπτες μας
δεν στρουθοκαμηλίζουν. Βλέπουν, καταδικάζουν, ενημερώνουν, δεν ξανάρχονται».
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νέτοιμη είναι η Κρήτη εν όψει της αντιπυρικής
περιόδου». Αυτό επισημαίνει σε δήλωσή του ο
τομεάρχης Υποδομών, Μεταφορών και Περιβάλλοντος και βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής
Συμμαχίας Λευτέρης Αυγενάκης.
Παράλληλα σημειώνει:
«Το Πυροσβεστικό Σώμα -όπως και όλα τα Σώματα Ασφαλείας, κατά δήλωση μάλιστα και του αρμόδιου υπουργού Προστασίας του Πολίτη- είναι υποστελεχωμένο. 105 λιγότεροι εποχικοί πυροσβέστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρήτης, αφού δεν έχει δοθεί
ακόμα λύση για αυτούς που δεν πέτυχαν στον διαγωνισμό,
παρά τις βεβαιωμένες ανάγκες της Υπηρεσίας.
Σε περιοχές όπως η Ιεράπετρα και η Βιάννος υπηρετούν
ελάχιστοι πυροσβέστες, με αποτέλεσμα, όταν εκτυλίσσονται
φαινόμενα πυρκαγιών, να χρειάζονται ενίσχυση από το Ηράκλειο.
Ο στόλος των πυροσβεστικών οχημάτων αντιμετωπίζει
μηχανικά προβλήματα, ενώ 5 από τα οχήματα της Κρήτης
βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα.
Ο σχεδιασμός της αντιπυρικής περιόδου έπρεπε ήδη να
είχε ολοκληρωθεί και να είχαν λυθεί τα περισσότερα προβλήματα. Εστω και τώρα, κάνουμε έκκληση να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές.
Οφείλουμε να σεβαστούμε τη φύση και τον τόπο μας».

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Σε ετοιμότητα και
η Ενωση Καταναλωτών

A

νοιχτό όλες τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας είναι το Γραφείο Ενημέρωσης και Προστασίας του
Καταναλωτή της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ενωσης,
το γραφείο θα προσφέρει ενημέρωση, θα δίνει απαντήσεις,
αλλά και θα δέχεται καταγγελίες των καταναλωτών, στα
τηλέφωνα 2821092666 και 2821092306, αλλά και αυτοπροσώπως στην πλατεία 1866, αρ. 2, Νέα Καταστήματα Χανιά.
Το Γραφείο Ενημέρωσης - Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών της Ε.Π.Κ.Κ., λειτούργησε κανονικά μέχρι χθες ΤΟ
μεσημέρι. Οι καταναλωτές - δανειολήπτες που έχουν ανοίξει φάκελο ρύθμισης οφειλών, μπορούν να τηλεφωνούν στο
2821092306, για κλείσιμο “ραντεβού” με το Οικονομοτεχνικό Τμήμα. Το ραντεβού θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη του Πάσχα και μετά.
Μέλη του Δ.Σ. της Ενωσης «θα δώσουν συμβουλές προς
τους καταναλωτές από τα ΜΜΕ της Κρήτης», ενώ «κλιμάκιο θα επισκεφθεί παραδοσιακά κρεοπωλεία, αρτοποιεία,
λαϊκή αγορά, καταστήματα οπωρολαχανικών, σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων, αλλά και καταστήματα πολυεθνικών αλυσίδων». Κλιμάκιο της Ενωσης με μέλη του Δ.Σ.,
με επικεφαλής την πρόεδρο Ιωάννα Μελάκη, θα επισκεφθεί
σήμερα το παραδοσιακό παζάρι στις Βουκολιές του Δήμου
Πλατανιά.

