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Μεγάλη επιτυχία του  Ονειρόκοσμου!

  

Όταν οι λέξεις συνεχίζουν να διαμορφώνουν την πραγματικότητα... 

  

  

Για ακόμη μία φορά, είμαστε πολύ ευτυχείς που εντοπίζουμε να χρησιμοποιείται ο
όρος " Ελεύθερα Ζώα ", μία φράση που για πρώτη φορά προτάθηκε από την
ιστοσελίδα μας με σκοπό να δημιουργήσει μία νέα, ευαίσθητη απέναντι στα ζώα,
πραγματικότητα. 

  

Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι κομμάτι άρθρου της δημοσιογραφικής ομάδας
του TV Χωρίς Σύνορα, μίας ομάδας που χαίρει αποδοχής & εκτίμησης από μεγάλο
μέρος του διαδικτυακού κοινού. 
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[Ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να διαβάσετε εδώ . (Να σημειωθεί ότι ο όρος "Ελεύθερα Ζώα"
στο συγκεκριμένο απόσπασμα έχει υπογραμμιστεί και τονιστεί από εμάς.)]

  

  

Απόσπασμα άρθρου: 

  

"Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, επιχειρείται, τόσο στην πόλη της Αθήνας αλλά και στην
υπόλοιπη Ελλάδα, ένα εξαιρετικά φιλόδοξο εγχείρημα. Αυτό της μαζικής εξόντωσης – θα
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τον όρο γενοκτονία - όλων των σκυλιών και γατιών,
αδέσποτων ή μη, μη-ελεγχόμενης γενετικής προέλευσης. Το εγχείρημα στοχεύει σε πόλεις
καθαρές από ελεύθερα ζώα –επί του παρόντος σκυλιά και γατιά- αλλά και στην εξάλειψη
της πιθανότητας ύπαρξης άλλων τέτοιων ζώων. Μέσω της εξασφάλισης ότι όλα
ανεξαιρέτως τα οικόσιτα ζώα θα προέρχονται από ειδικά ελεγχόμενες μονάδες
αναπαραγωγής."

  

____________________________________________________________________________
__

  

  

Το παρακάτω      απόσπασμα ανήκει σε τοπική εφημερίδα. Όπως θα δείτε, χρησιμοποιείται
ο όρος      "Ελεύθερα Ζώα", μία φράση που για πρώτη φορά προτάθηκε από την ιστοσελίδα  
   μας. (περισσότερα      εδώ )

  

Ο όρος      καθιερώθηκε και χρησιμοποιείται ευρέως - μια νίκη για τα ζώα, τον     
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Ονειρόκοσμο και όλους τους ανθρώπους! (το ακριβές      περιεχόμενο του κειμένου δεν έχει
σημασία.)
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____________________________________________________________________________
__

  

  

  

Ακόμη μία, έμμεση  αυτή τη φορά, αναφορά στα "Ελεύθερα Ζώα".
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