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Βρίσκεστε στο παλαιό site του www.enet.gr

Το www.enet.gr
άλλαξε.
Το Web site της Ελευθεροτυπίας και της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας άλλαξε
και βρίσκεται στη διεύθυνση www.enet.gr.

Στο παρόν site βρίσκεται µόνο το αρχείο των εκδόσεων από τις αρχές του

2001 ως και τις 30 Μαρτίου 2009.

Πώς σώθηκε ο «Μιχάλης»

Ο αδέσποτος σκύλος που περπατούσε αµέριµνα στις

γειτονιές της Αγ. Βαρβάρας Αιγάλεω, ήταν µεγαλόσωµος,

καθαρόαιµος και φιλικός. Ενα γκριφόν µε µεγάλο κεφάλι,
τεράστια µάτια και µια τεράστια καρδιά, αφού πλησίαζε τους

πάντες και έδειχνε να έχει ανάγκη από χάδια και συντροφιά.

Ως τέτοιο καλόκαρδο και αθώο ανέστιο πλάσµα, έπεσε εύκολα θύµα

του κατά συρροή, εγκληµατούντος κατά αδέσποτων, 35χρονου

Νίκου Καρύδη. Ενός εγκληµατία που όποιο ζώο έβρισκε στο δρόµο

του, κάθε φορά εύρισκε και άλλο τρόπο να το βασανίσει και να το
σκοτώσει ειδεχθώς. Το γκριφόν, που λέµε, κατάφερε να το σηκώσει

αφού πρώτα το χτύπησε µε το γρίλο του αυτοκινήτου του στο

κεφάλι και να το πετάξει µέσα στον σκουπιδοντενεκέ. Στη συνέχεια και ενώ το

ζώο ήταν εντελώς απροστάτευτο και ανήµπορο να διαφύγει, µέσα στον κάδο
το τσάκιζε στο ξύλο µε τον γρίλο χτυπώντας άγρια το κεφάλι του και όλο το

σώµα του. Αν δει κανείς τα τραύµατα θα καταλάβει τι ακριβώς συνέβη και

πόσο τραγικά βασανίστηκε το άµοιρο αυτό πλάσµα.

Ο καλόκαρδος τετράποδος γίγαντας ήταν τυχερός στην ατυχία του. Γείτονες

και µία 17χρονη άκουσαν τις φωνές του και είδαν τον θύτη να τρέχει να

διαφύγει. Κάλεσαν το 100, την Αστυνοµία και αυτοί µε τη σειρά τους έφυγαν

απεγνωσµένα ποιος θα το πάρει, ποιος θα το µεταφέρει και ποιος θα το
περιθάλψει. Το κράτος έδειξε για άλλη µια φορά πως λέει, λέει και δεν µπορεί.

Καµία υπηρεσία δεν είπε «µπορούµε»! Η Εταιρεία Προστασίας Ζώων, αν και

µόλις δίπλα στο περιστατικό, απαντούσε στην άµεση δράση «φέρτε το εσείς,

εµείς δεν έχουµε µέσον», άλλα σωµατεία απάντησαν το ίδιο, όπως και ο δήµος
και η διεύθυνση κτηνιατρικής και το υπουργείο Γεωργίας όπου απευθύνθηκαν

όλοι οι εµπλεκόµενοι στη σωτηρία του καταβασανισµένου πλάσµατος που

ψυχορραγούσε. Μια αστυνόµος της Αµεσης ∆ράσης µας τηλεφώνησε. Μας

περιέγραψε το περιστατικό και απεγνωσµένα µας καλούσε να µην αρνηθούµε.
Ούτως ή άλλως δεν θα µπορούσαµε να αρνηθούµε ακόµα και αν ο νόµος λέει

πως κάθε αδέσποτο το αναλαµβάνει ο δήµος στον οποίο βρέθηκε. Ο ∆ήµος

Αιγάλεω δεν ξέρουµε τι κάνει αλλά δεν µπορούσε να κάνει τίποτα. Το

διαδηµοτικό Κυνοκοµείο Σχιστού τι κάνει; Αυτό ας µας το απαντήσουν κάποτε
οι δηµιουργοί του. Στείλαµε αµέσως τον κοντινότερο στην περιοχή εθελοντή

µας.

Ο εθελοντής µας Μιχάλης έκανε και πάλι το θαύµα του. Σε χρόνο ελάχιστο
µετέφερε τον αιµόφυρτο, τυφλό απ' τα χτυπήµατα σκύλο στο κτηνιατρείο

πρώτων βοηθειών της Ελληνικής Φιλοζωικής Εταιρείας στη Νέα Χαλκηδόνα.

Επάνω στο άτυχο ζώο έπεσαν µε πείσµα και αγάπη δύο κτηνίατροι και δύο
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νοσηλευτές. Εγιναν τα πάντα για να σωθεί και αφού χειρουργήθηκε στο

κεφάλι, στη συνέχεια για ένα 24ωρο ήταν σε καταστολή και διασωλήνωση.
Μετά µεταφέρθηκε στο κτηνιατρικό κέντρο της Φιλοζωικής στο Κορωπί για

περαιτέρω νοσηλεία.

Σήµερα αρχίζει να ανακτά την όρασή του, τα µάτια του από δυο µαύρες τρύπες
αρχίζουν να µοιάζουν µε µάτια και οι πληγές σιγά σιγά να επουλώνονται. Οι

εξωτερικές. Γιατί οι µέσα αποκλείεται εύκολα να περάσουν. Παρ' όλα αυτά, ο

τεράστιος ποιµενικός γίγαντας µόλις κατάλαβε, άρχισε και ουρίτσα να κουνάει

και χαρές να κάνει µε τους θεράποντές του. Τον βγάλαµε «Μιχάλη», από το
όνοµα του σωτήρα του που τον µετέφερε πρώτος απ' τον τόπο του εγκλήµατος

στον τόπο σωτηρίας του.

Το περασµένο Σάββατο του κλήρωσε το πρώτο λαχείο. Μια οικογένεια που τον
επισκέφθηκε, µετά από δηµοσίευµα στην «Ελευθεροτυπία», τον λυπήθηκε

τόσο και έκλαψε δίπλα του τόσο, που µας δήλωσε αµέσως πως µόλις γίνει

εντελώς καλά θα τον πάρει για πάντα µαζί της στο µεγάλο και ωραίο ευρύχωρο
σπίτι της στον Μαραθώνα. Οι ίδιοι άνθρωποι έχουν υιοθετήσει και στο

παρελθόν από τη Φιλοζωική ένα τρίποδο αδέσποτο που του κόψαµε το πόδι

από σκάγια κυνηγών και ζει µαζί τους χρόνια τώρα σαν ένα ακόµα παιδί της

οικογένειας και µε αγάπη υπέρτατη. Τους ευχαριστούµε ολόψυχα.
Ευχαριστούµε και την «Ε» που ήταν η µόνη εφηµερίδα που περιέγραψε πρώτη

και σε όλη του την έκταση το έγκληµα και τη σωτηρία του Μιχάλη. Τα κανάλια

αν και ενδιαφέρθηκαν, το γεγονός πνίγηκε στη Βαβυλίαση και αναγκαστικά

δεν το πρόβαλαν.

Ο εγκληµατίας πέρασε αυτόφωρο και το Σάββατο των Βαΐων δικάστηκε από

µονοµελές Πρωτοδικείο σε ό,τι απλό και λίγο ορίζει ο νόµος για τέτοια

εγκλήµατα κατά ζώων. Πήγε σπίτι του, ενώ αποπειράθηκε να σκοτώσει µε
ανείπωτη βία, δύο αδέσποτα (το δεύτερο πήγε να το αποκεφαλίσει αλλά

συνελήφθη από υπάλληλο του ∆ήµου Αιγάλεω). Ποιος ξέρει πόσα άλλα

πέθαναν φρικτά σε σκουπιδοντενεκέδες ή όπου αλλού. Και πόσα ακόµα θα

πέσουν θύµατα του ψυχοπαθούς δολοφόνου που συνεχίζει να κυκλοφορεί
ελεύθερος στο Αιγάλεω και όπου αλλού περπατούν αµέριµνα αδέσποτα ζώα ή

άνθρωποι.
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«Μιχάλης»
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