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Ο

ι αστυνομικοί του
Λος Αντζελες
φωτογραφίζονται με
τα ζώα που έσωσαν
από το δρόμο, και το
ίδρυμα Voice For The Animals τους
παρουσιάζει στο ημερολόγιό του.
Α πό τ η ν Ε λ έ ν η Φ ω τά ρ η
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Ο αρχηγός της αστυνομίας του
Λος Αντζελες, Τσάρλι Μπεκ,
και η σύζυγός του Σίντι έχουν σώσει
πολλές τετράποδες ζωές.
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Πολύ
σκληροί
για να
αγαπήσουν;

Η αστυφύλακας Σίλα Λαντάου
έχει υιοθετήσει τέσσερα υπέροχα σκυλιά. Την Αrizona τη βρήκε χτυπημένη από αυτοκίνητο. Το αριστερό
της πόδι κρεμόταν, ενώ είχε χάσει το
ένα μάτι. Η Κλερ μόλις είχε γεννήσει
στο δρόμο. Είναι ένα γλυκύτατο σκυλί, που επί χρόνια συνόδευε τη Σίλα
στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου επισκεπτόταν άρρωστα παιδιά. Το τμήμα
ζώων της αστυνομίας του Λ.Α. είχε
σώσει τον γιγάντιο Dunstan, που υποβλήθηκε σε μεγάλη εγχείρηση στο
γοφό, ενώ ο Cisco σώθηκε από τη Σίλα λίγο πριν του γίνει ευθανασία.
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Αντιμετωπίζουν καθημερινά
εγκληματίες, εμπόρους και
χρήστες ναρκωτικών, συμμορίες και κάθε είδους παραβάτες. Οπλοφορούν, ριψοκινδυνεύουν τη ζωή τους, είναι σκληροί. Παρ’ όλα αυτά ανοίγουν
την καρδιά τους και το σπίτι
τους σε αδέσποτα, κακοποιημένα ζώα που συναντούν στο
δρόμο ή υιοθετούν άλλα από
καταφύγια και τα γλιτώνουν από την ευθανασία. Ως παράδειγμα και έμπνευσή τους οι αστυνομικοί του Λος Αντζελες
έχουν τον αρχηγό της αστυνομίας, Τσάρλι Μπεκ. Μαζί με τη
σύζυγό του Σίντι έχουν σώσει
πολλές τετράποδες ζωές. Πριν
από έξι χρόνια βρήκαν δύο κουταβάκια να τριγυρνούν στους
δρόμους και τα υιοθέτησαν. Το
ένα, ο Handsome, φοβόταν τόσο πολύ τους ανθρώπους, που
δεν μπορούσε να δοθεί σε σπίτι. Κατάλαβαν την ιδιαιτερότητά του και του αφοσιώθηκαν. Εχουν και την Daisy, ένα κουταβάκι από καταφύγιο, που επρόκειτο να «κοιμηθεί», διότι ήταν
πολύ άρρωστο. Οι Μπεκ ανέλαβαν την ιατρική της φροντίδα, και μάλιστα την ονόμασαν
Daisy (Μαργαρίτα), γιατί παρά
τρίχα να δει «τις μαργαρίτες απ’
την ανάποδη». Στο κτήμα τους
έχουν βρει καταφύγιο και άλλοι σκύλοι, καθώς και μία γάτα και άλογα.
Κ Α ΛΟ Κ Α Ι ΡΙ 2 0 1 3 | 2 7

ενασ & ενασ
O ντετέκτιβ Ντίνος Αμάραντος και η κόρη του είναι απαρηγόρητοι για το θάνατο
του αγαπημένου τους σκύλου.
Βγαίνουν μια βόλτα με τη Harley
για να ξεσκάσουν. Περνώντας έξω από ένα καταφύγιο ζώων, αποφασίζουν να σταματήσουν. Ανάμεσα σε μια θάλασσα από σκυλιά αντικρίζουν ένα με το πιο μεγάλο κεφάλι που έχουν δει ποτέ.
Ηταν μοιραίο. Τον ονόμασαν
Harley, έγινε το πιο αγαπητό μέλος της οικογένειας και φοβερή
παρέα για τη Lulu, το Παγκ που
ο ντετέκτιβ είχε υιοθετήσει πάλι
από καταφύγιο.
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Οπλοφορούν,
ριψοκινδυνεύουν
τη ζωή τους, είναι
σκληροί. Παρ’ όλα αυτά
ανοίγουν την καρδιά τους
και το σπίτι τους σε
αδέσποτα, κακοποιημένα
ζώα.

Ο αστυφύλακας Χοσέ Ανγούλο είναι βετεράνος της ομάδας για κακοποιημένα ζώα. Μαζί του οι Peanut, Pickle,
Pepper, Pork Chop, τα «τετράποδα παιδιά»
του, όπως τα λέει, τα οποία έσωσε από
βέβαιο θάνατο.

#

Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει έναν ύποπτο και έχουν περικυκλώσει την περιοχή.
Ομως, ένα αδέσποτο
μαύρο Κόλεϊ γαβγίζει επίμονα δίπλα σ’ ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
Πλησιάζοντας, ανακαλύπτουν τον ύποπτο κάτω
από το αυτοκίνητο και
τον συλλαμβάνουν. Οι
αστυνομικοί αποφασίζουν ότι η σκυλίτσα αξίζει ένα σπίτι. Ο αστυφύλακας Σκοτ Στίβενς παρατητεί ότι κουτσαίνει.
Ο κτηνίατρος του λέει ότι
είχε χτυπηθεί από αυτοκίνητο. Ο Σκοτ την ονομάζει ΤC (από το Traffic
Collision=τροχαία σύγκρουση) κι έκτοτε είναι
αχώριστοι.

^
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Η αστυφύλακας Φελίσια Μπέιλι
έσωσε τον
Jordan, ο οποίος περιφερόταν
πεινασμένος
και αφυδατωμένος. Τώρα είναι το πιο ευτυχισμένο σκυλί,
και το δείχνει.

^

Οι αστυνομικοί έχουν καταγγελία για παράνομο εκτροφέα. Μπαίνοντας στο χώρο, αντικρίζουν σκυλιά σε άθλια κατάσταση, εξασθενημένα από ασιτία και αρρώστιες. Ο υπαστυνόμος Μαρκ
Ντέι, συγκλονισμένος, πλησιάζει έναν Γερμανικό
Ποιμενικό. «Η Jules ήταν τόσο αδύνατη, που μπορούσες να μετρήσεις τα κόκαλά της. Δεν σκόπευα
να την κρατήσω, αλλά δεθήκαμε τόσο που δεν μπορούσα να τη δώσω», λέει κρατώντας την αγκαλιά.

^
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Ο αστυφύλακας Τζεφ Κιανταρέτο συναντά στην περιπολία
του δύο άστεγα πιτσιρίκια, το ένα μάλιστα ανάπηρο. Ειδοποιεί την Πρόνοια και τα παιδάκια τον παρακαλούν
να πάρει το σκύλο τους. Πώς να τους
αρνηθεί; Υπόσχεται ότι θα τον κρατήσει για πάντα. Ο Moose, το μικρό
Chihuahua, γίνεται ο σύντροφος του
Τζεφ και του Βλαντιμίρ, ενός τεράστιου Γερμανικού Ποιμενικού, τον οποίο
ο Τζεφ είχε σώσει από το δρόμο πριν
από πολλά χρόνια.

Η αστυνομία εισβάλλει στο
κρησφύγετο συμμορίας και αρχίζει τις συλλήψεις. Ο αστυφύλακας
Ερικ Σέιτζ βλέπει ένα μεγαλόσωμο
σκυλί με ένα βάρος πέντε κιλών δεμένο στο λαιμό του. Η συμμορία το εκπαίδευε για κυνομαχίες. Ο Ερικ το περιποιήθηκε, του έδωσε το όνομα
Silver και ζουν μαζί εδώ και επτά χρόνια. Ο Ερικ λέει ότι δεν έχει ξαναδεί
πιο χαρούμενο σκυλί.

^
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Η αστυφύλακας Τάμι Μπάουμαν πήρε την Alabama από
έναν ναρκομανή που συνελήφθη και
της ζήτησε να αναλάβει το σκυλί του.
Στην ομάδα προστέθηκαν η Bimbo
και το Πίτμπουλ Hoagie, που τα βρήκε σε τραγική κατάσταση στο δρόμο.
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Ο υπαστυνόμος Αντριου Νάιμαν έσωσε τη Zoe από ένα καταφύγιο και υιοθέτησε τον Duke, ένα
Αγγλικό Μαστίφ το οποίο βρήκε αλυσοδεμένο σ’ ένα τσιμεντένιο αίθριο.
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Ο αστυφύλακας Εντι Κέλογκ
υιοθέτησε τον Νorman, ένα γαϊδουράκι που ζούσε σε καταφύγιο με
700 άλλα ιπποειδή και που κανείς δεν
ήθελε λόγω της αναπηρίας στο μπροστινό του πόδι.
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O David Newey, επαγγελματίας φωτογράφος στο Λ.Α.
δέχτηκε να κάνει τις φωτογραφίσεις του ημερολογίου
αφιλοκερδώς για την οργάνωση VFTA. «Μου αρέσει
να βγάζω πορτρέτα και ήθελα να αποτυπώσω τη
μοναδική σχέση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι με τα ζώα τους,
κοιτάζοντας όμως το φακό χωρίς να δίνουν σημασία στα ζώα»,
δήλωσε. Μπορείτε να δείτε δουλειά του από συναυλίες, τοπία,
θέατρο, πορτρέτα στο dnewey.smugmug.com
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Μπορείτε να παραγγείλετε το ημερολόγιο με τις
φωτογραφίες του David Newey στο www.rescuedbythelapd.org ή με email στο rescuedbytheLAPD@vftafoundation.
org. Tα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της οργάνωσης.
Η VFTA οργανώνει προγράμματα στειρώσεων, εκπαίδευσης,
προωθεί τη φιλοζωία και τις υιοθεσίες, έχει μόνιμη γραμμή
για συμβουλές ή καταγγελίες κακοποιημένων ζώων ή που
βρίσκονται σε κίνδυνο, και «ψυχή» της είναι η Ελληνίδα
Μέλια Κάπλαν. Το 2014 θα κυκλοφορήσει νέο ημερολόγιο
με καινούργιες ιστορίες αστυνομικών που έχουν σώσει και
υιοθετήσει ζώα.
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