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Ανησυχία από το επιθέσεις σκύλων

Στο θέμα της αντιμετώπισης του φαινομένου εγκατάλειψης, περισυλλογής και διαχείρισης
αδέσποτων ζώων με την εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού νόμου παρεμβαίνει η
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας μετά τα παράπονα, τις αυτοπρόσωπες παρουσίες
πολιτών αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων στον τοπικό τύπο αναφορικά με το
συγκεκριμένο θέμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Εισαγγελία της Πρέβεζας με ευαισθησία έχει προσεγγίσει να
διαχειριστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα -το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει λάβει
ανησυχητικές διαστάσεις αφού υπάρχουν καταγεγραμμένες αρκετές επιθέσεις σκύλων σε
ανθρώπους. Με τη νέα παρέμβασή της προς τους Δήμους Πρέβεζας και Πάργας καθώς και
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ζητείται η διενέργεια συνεχών ελέγχων από τα ειδικά
συνεργεία που προβλέπει ο νόμος. Μάλιστα επισημαίνεται ότι η ανοχή σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ολιγωρία από πλευράς των υπηρεσιών θα αναζητηθούν ακόμη και ποινικές
ευθύνες.

Η εγκατάλειψη ζώων -ιδίως σκύλων-εξακολουθεί να υφίσταται με αποτέλεσμα κάποια
αδέσποτα να γίνονται λόγω έλλειψης τροφής επιθετικά και σε συνδυασμό με άλλους
παράγοντες αλλά και με την αδυναμία των αρμόδιων «μηχανισμών» να αντιμετωπίσουν το
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φαινόμενο, να δημιουργούν μια δύσκολη για όλους κατάσταση.

Η πολιτεία «ρίχνει» το μπαλάκι για την διαχείριση του προβλήματος στους δήμους οι οποίοι
όμως από την πλευρά τους δεν έχουν ούτε την γνώση , ούτε το προσωπικό ούτε τις
υποδομές προκειμένου π.χ να πιάσουν ένα ζώο που παρουσιάζεις επιθετική συμπεριφορά
και να το μεταφέρουν σε ειδικό χώρο προκειμένου να παρακολουθηθεί από τους ειδικούς.

Την ίδια στιγμή όπου λειτουργούν καταφύγια, όπως στην Πρέβεζα., η κρατική
χρηματοδότηση για την συντήρησή τους είναι από μηδαμινή έως ανύπαρκτη με αποτέλεσμα
να απαιτείται η εθελοντική προσφορά όπως αυτή που από την πρώτη στιγμή έχει
υιοθετήσει η Παρέμβαση για τα Ζώα.

Ο Δήμος από την πλευρά του κάνει ότι μπορεί μέσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία ,
ενώ το πρόβλημα διογκώνεται από την ασυνειδησία κάποιων οι οποίοι εγκαταλείπουν τα
ζώα τους μόλις τα βαρεθούν .
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