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«Δωρεά τροφής για αδέσποτα σε Φιλοζωική Ένωση από τον Κ.Σ.Αμπελοκήπων»  
 

 

 

 
Συνεχίζοντας το κοινωνικό του έργο ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμπελοκήπων παρείχε 

δωρεάν τροφή για γάτες σε φιλοζωική οργάνωση. Συγκεκριμένα στην αίθουσα του 
κινηματοθέατρου " Αλέξης Μινωτής "του Δήμου Αμπελοκήπων έγινε η παράδοση 200 
κιλών γατοτροφής από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αμπελοκήπων στη φιλοζωική οργάνωση 
"Αδέσποτη μάτια" που εδρεύει στον οικείο Δήμο. Εκ μέρους του Συλλόγου παρέστησαν ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Απόστολος Γιαπουτζής και ο Αντιπρόεδρος κ. Γαβριήλ Νιάνιος. Εκ 
μέρος της Φιλοζωικής η Πρόεδρος κ. Ρίτσα Κοντσογλου ευχαρίστησε για ακόμα μια φορά 
την προσφορά του Συλλόγου (είναι η δεύτερη δωρεά ζωοτροφών, καθώς είχε προηγηθεί 
και άλλη μία πριν δυο χρόνια) στα αδέσποτα ζώα του δήμου. Τονίστηκε ότι πέραν της 
όποιας δημοφιλίας, πέραν των σκυλιών, υπάρχουν και πολλά αδέσποτα γατιά, τα οποία 
επίσης έχουν ανάγκες. Είναι ευχάριστο που μια ομάδα πολιτών, όπως ο Κυνηγετικός 
Σύλλογος, έχει τη διάθεση και δυνατότητα να βοηθήσει ενεργά. 

Αποτελεί κοινή θέση ότι είναι απαραίτητη και αναγκαία η συνεργασία για την 
άμβλυνση προβλημάτων, καθώς η νομοθεσία αφήνει αρκετά κενά σε θέματα 
αντιμετώπισης των αδέσποτων της χώρας.  

Θερμές ευχαριστίες απευθύνει ο Κυνηγετικός Σύλλογος προς την εταιρεία FARMINA 
Ελλάς για την σπουδαία χειρονομία και προσφορά. Παρών και ο Ιδιοκτήτης της εταιρείας 
και ευαισθητοποιημένος στο θέμα των Αδέσποτων κ. Ανδρέας Μπούτος, ο οποίος τόνισε 
ότι η εταιρεία του είναι και θα είναι αρωγός σε τέτοιες προσπάθειες σωματείων αλλά και σε 
άλλες προσπάθειες ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για το 
πρόβλημα. 
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