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ΣΤΟ ΠΛΗΚΑΤΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Πριν από τέσσερις περίπου μήνες, στο φυλάκιο του Πληκατίου που ανήκει στο Τάγμα της
Κόνιτσας, φαίνεται ότι «γυρίστηκε» το βίντεο με πρωταγωνιστές δύο στρατιώτες οι οποίοι
κακοποιούν βάναυσα ένα σκυλάκι.

Οι δύο στρατιώτες, αρπάζουν ένα σκυλάκι, το βασανίζουν και στη συνέχεια το πετάνε στο
γκρεμό.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ανακοίνωσε, με αφορμή το βίντεο που δόθηκε στη
δημοσιότητα, ότι το θέμα διερευνάται αρμοδίως, ώστε να αποδοθούν άμεσα ευθύνες στους
εμπλεκόμενους για τη βάναυση και καταδικαστέα αυτή πράξη.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, ζήτησε από το Γενικό
Επιτελείο Στρατού την άμεση, ενδελεχή και σε βάθος εξέταση του περιστατικού
κακοποίησης ζώου σε στρατιωτικό χώρο, έτσι ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να
επιβληθούν οι αυστηρότερες προβλεπόμενες ποινές.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Animal Action Ioannina- Σύλλογος Προστασίας Αδέσποτων Ζώων
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Ιωαννίνων ο σκύλος ζει και θα βρεθεί υπό τη φροντίδα εθελοντών του σωματείου Κόνιτσας.

Δήλωση μετάνοιας

Την ειλικρινή τους συγνώμη για το περιστατικό με τον σκύλο σε στρατόπεδο της Κονιτσας,
τονίζουν με δήλωση τους στην paramythia-online.gr και στο thespro.gr, οι 2 νεαροί που
εμπλέκονται στο συμβάν.

Ο Νικόλαος Τζούνας και ο Γεώργιος Χαρίτος, δηλώνουν δημοσία την ειλικρινή τους
μεταμέλεια ενώ σημειώνουν πως ο συγκεκριμένος σκύλος έχαιρε της διαχρονικής τους
φροντίδας και πως πρόκειται για ατυχές περιστατικό μη αποδεκτο προς τις αρχές τους.

Πιο συγκεκριμένα η δήλωση:

Αναφορικά με το συμβάν που έλαβε χωρά στην Κόνιτσα στο παρελθόν, και έχει σχέση με το
εμφανιζόμενο στο διαδίκτυο σκύλο, δηλώνουμε ότι πρόκειται για καθαρά ατυχές συμβάν και
ότι δεν είχαμε καμιά πρόθεση για κακοποίηση του παραπάνω ζώου, το οποίο τύγχανε της
συνεχούς μας φροντίδας και περίθαλψης και με το οποίο είχαμε εξοικειωθεί βάση της
καθημερινής μας φροντίδας.

Θεωρούμε ότι το παραπάνω συμβάν είναι μη αποδεκτό προς τις αρχές μας και ασκώντας
την αυτοκριτική μας δηλώνουμε δημοσία την ειλικρινή μας μεταμέλεια, ζητώντας την
επιεική κρίση και κατανόηση όλων.
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