Γερμανική «φιλοζωική» σε κύκλωμα κτηνοβατών! - Είχαν
εξάγει 1.000 αδέσποτα σκυλιά από την Ελλάδα
Πεγή: http://www.defencenet.gr/
08 Φεβ 2015 – Υπόζεζε-ζοθ κε ζύκαηα εθαηοληάδες αδέζποηα ζθσιηά, ποσ θέρεηαη όηη
θαηαιήγοσλ ζηα ζθοηεηλά δωκάηηα θηελοβαηώλ ζηε Γερκαλία θαη ζε άιιες τώρες ηες βόρεηας
Εσρώπες, κέζα από γερκαληθή θηιοδωηθή εηαηρία-βηηρίλα, ερεσλά ε Εηζαγγειία
Πιεκκειεηοδηθώλ Θεζζαιολίθες, έπεηηα από κελσηήρηα αλαθορά ποσ θαηέζεζε ηελ παρακολή
ηωλ Φρηζηοσγέλλωλ ε δηθεγόρος Καηερίλα Τδόιε.
Η δηθεγόξνο θαηαγγέιιεη ηε ιεηηνπξγία θπθιώκαηνο, κε πινθάκηα ζε νιόθιεξε ηελ Ειιάδα, πνπ
εθκεηαιιεύεηαη ηελ απνπζία ηνπ θξάηνπο θαη ζπιιέγεη αδέζπνηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα
θαθνπνηνύληαη ζεμνπαιηθά από θηελνβάηεο ελώ θάπνηα εμ’ απηώλ θαίλεηαη όηη θαηαιήγνπλ ζε
εξγαζηήξηα πεηξακάηωλ.
Μάιηζηα, ε θ. Τδόιε έρεη θαηαζέζεη κήλπζε θαη θαηά αμηωκαηηθνύ ηνπ αζηπλνκηθνύ ηκήκαηνο ηνπ
αεξνδξνκίνπ «Μαθεδνλία», ζηνλ νπνίν επηξξίπηεη επζύλεο γηα πιεκκειή έιεγρν ηωλ δηαβαηεξίωλ ηωλ
ζθύιωλ.
«Πεπιζζόηεπα από 600 ζκςλιά έσοςν ηαξιδέτει ηα ηελεςηαία ηέζζεπα σπόνια από ηην εςπύηεπη
πεπιοσή ηηρ Θεζζαλονίκηρ και ακόμη 400 από ηην ςπόλοιπη Ελλάδα. Τα δίσηςα ηοςρ θηάνοςν
ζηιρ Σέππερ, ζηο Βόλο, Σηη Δπάμα και ζε πολλέρ άλλερ πόλειρ πος ενημεπώνονηαι για ηην
ύπαπξη αδέζποηυν και καηαθςγίυν με ζοβαπά οικονομικά πποβλήμαηα», αλαθέξεη ζηελ
εθεκεξίδα «Δεκνθξαηία» ε θ. Τδόιε.
Όπωο αλαθέξεηαη ζηε κελπηήξηα αλαθνξά γηα ην ιαζξεκπόξην αδέζπνηωλ, πίζω από ηε γεξκαληθή
θηινδωηθή εηαηξεία – βηηξίλα θξύβεηαη έλα δεπγάξη Γεξκαλώλ, νη νπνίνη από ην 2010 ζπιιέγνπλ
αδέζπνηα από γεηηνληέο θαη από θαηαθύγηα, ζηνπο ηδηνθηήηεο ηωλ νπνίωλ ππόζρνληαη όηη ηα άηπρα
δώα ζα δνζνύλ γηα πηνζεζία ζε νηθνγέλεηεο. «Υπάξρεη εηδηθό ζάηη πνπ δείρλεη παξαπιαλεηηθέο
θωηνγξαθίεο ζθπιηώλ κε νηθνγέλεηεο ζηε βόξεηα Επξώπε. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα δώα θαηαιήγνπλ ζε
θηελνβάηεο ηδηνθηήηεο, ζε ζθνηεηλά δωκάηηα μελνδνρείωλ πνιπηειείαο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γηα
λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο άξξωζηεο νξέμεηο ηωλ πειαηώλ ηνπο, θαη θάπνηα ζε θέληξα πεηξακάηωλ»,
ζεκεηώλεη ε δηθεγόξνο.
Since 2010, a German couple in Greece collects stray dogs and exports them to Germany's dog
brothels after convincing people that they will be delivered to nice families abroad. More than 1,000
dogs have been exported so far – mainly from Northern Greece!
Bestiality brothels are 'spreading through Germany' warns campaigner as abusers turn to sex
with animals as 'lifestyle choice'
Source:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2352779/Bestiality-brothels-spreading-Germany-campaigner-claims-abusers-sex-animalslifestyle-choice.html#ixzz3Qm8j2YyP





Animal welfare officer Madeleine Martin problem of 'erotic zoos' is growing
She tells of farmer whose once friendly sheep began refusing human contact
So when he put CCTV in his barn he watched men file in and abuse his herd

Popularity of animal brothels increasing in Germany
Source: http://www.examiner.com/article/popularity-of-animal-brothels-increasing-germany-petitions
Bestiality/zoophilia is considered a "lifestyle choice" in Denmark and Germany with more animal brothels being opened, as there are no laws to
ban their existence. The laws in Germany are due to be revised, so it is hoped this atrocity will finally become illegal. The irony is that the
distribution of pornography involving animals is illegal, while the actual act of having sex with an animal is not.
Pet Abuse in the US
Source: http://www.pet-abuse.com/pages/cruelty_database/results.php?us_state=&ca_state=&
=&type_id%5B%5D=10&status=a&month=&year=&gender=&keyword=&search=search

uk_state=&nz_state=&au_state=&es_state

At the website Pet-Abuse.com there is a shockingly-long list of cases involving the sexual abuse of animals here in the United States. These
are just the ones that have been brought to the attention of authorities, but clearly represent just the tip of a very ugly iceberg.

