
Οι εντυπώσεις μας από την 
επίσκεψη της SAPT Hellas 

 

Την Πέμπτη 26/3/15  η SAPT Hellas επισκέφτηκε το σχολείο μας. Η 

Sapt είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία μαζεύει αδέσποτα 

σκυλιά και τα φροντίζει. H φιλοζωική ομάδα του σχολείου μας, που 

οργάνωσε αυτή την εκδήλωση, ανυπομονούσε να δει τα σκυλάκια 

της SAPT. Ο κύριος Αρφανάκος (αν και έλειπε εκείνη τη μέρα για 

άλλη υποχρέωση του σχολείου) μας είχε δώσει οδηγίες. Η 

αντικαταστάτρια του, η κυρία Αραθύμου, μάς ανέθεσε δουλειές. 

Εμείς ήμασταν "ταξιθέτριες" και προσπαθούσαμε να περιορίσουμε 

την αναστάτωση που επικρατούσε στους διαδρόμους του σχολείου 

μας. Όταν ήρθαν τα σκυλιά στο σχολείο μας, ενθουσιαστήκαμε πάρα 

πολύ. Μας έκανε μεγάλη  εντύπωση που ήταν τόσο ήρεμα και ήσυχα. 

Ήταν όλα πολύ γλυκά και σίγουρα δεν είχαν κακές διαθέσεις. 

Από αυτά ξεχωρίσαμε ένα πολύ γλυκό και τρυφερό σκυλάκι, την 

Γουάκι. Κάθε φορά που πηγαίναμε κοντά της μας έγλειφε. Μόλις 

έφευγε το ένα γκρουπ και ερχόταν το άλλο, βρίσκαμε χρόνο να 

παίξουμε με την Γουάκι. Μόλις ερχόταν το επόμενο γκρουπ, εμείς 

πηγαίναμε να πλύνουμε τα πρόσωπά μας, αφού εκεί της άρεσε πιο 

πολύ να μας γλείφει.  
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Μας άρεσε πάρα πολύ που ήρθαν τα σκυλιά στο σχολείο μας και θα 

περιμένουμε να ξανάρθουν... 

                                     Ακριβή Κοντού & Χριστίνα Παναγοπούλου (Α1)  

   

---------------------------------------------------------------------- 

Ήταν μια φανταστική εμπειρία με πολύ γλυκά σκυλάκια, 

εκπαιδευμένα, έτοιμα για δράση. Ξεχώρισα μια αξιαγάπητη κυρία που 

μας έλεγε διάφορες και σημαντικές πληροφορίες για τα 

ταλαιπωρημένα αξιαγάπητα σκυλάκια !!!  

ΉΤΑΝ ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΑΡΕΑ!                 

                                                                                                                              

Μαρίνα Προκοπίου   (Α2)   
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Την ημέρα που ήταν να έρθει η SAPT ήμασταν πολύ χαρούμενες και 

τους περιμέναμε με ανυπομονησία. Αργότερα, αφού ήρθαν, μας 

μίλησαν για κάποια  σημαντικά  πράγματα που πρέπει να προσέχουμε 

για να γνωρίσουμε ένα σκύλο. Πρώτα, η κυρία Οικονόμου μας 

μίλησε για τα  σκυλιά τους,  τα οποία είναι πρώην αδέσποτα. Επίσης  

μας είπαν ότι τα σκυλιά δεν πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε (π.χ. ως 

σκιάχτρο), ούτε να τα αφήνουμε έξω από το σπίτι, ειδικά τις κρύες 

μέρες του χειμώνα, αλλά να τα έχουμε στο εσωτερικό, στα ζεστά. 

Εάν πάλι θέλουμε  να υιοθετήσουμε ένα σκύλο, είναι  προτιμότερο  

να πάμε σε ένα καταφύγιο και όχι σε ένα petshop, γιατί αυτά τα 

καταστήματα παίρνουν τα σκυλάκια πριν κλείσουν οι πρώτοι 2 μήνες 

που πρέπει ένα κουτάβι  να βρίσκεται  στην αγκαλιά της μητέρας  

του, με σκοπό να τα πουλήσουν...                                                                                                                                                  

                                                    Γεωργία Μαρμαρινού 

       

                                                                                                       

 

----------------------------------------------- 

Μου άρεσε πολύ που μια τέτοια οργάνωση επισκέφτηκε το σχολείο 

μου για πολλούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα, πιστεύω πως εγώ, αλλά και 
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οι συμμαθήτριές μου, ωφεληθήκαμε και μάθαμε πώς μπορούμε να 

προσεγγίζουμε ένα αδέσποτο το οποίο μπορεί να έχει κακοποιηθεί. 

Μάθαμε επίσης πώς πρέπει να χαϊδεύουμε έναν σκύλο. Ποτέ  στο 

κεφάλι ή στην πλάτη, πάντα στο στήθος ή στην κοιλιά. 

Ενημερωθήκαμε επίσης  πως είναι καλύτερο να υιοθετούμε  παρά να 

αγοράζουμε ένα σκύλο, διότι στα καταστήματα τα σκυλιά τα 

κακομεταχειρίζονται  και απομακρύνονται από τη μητέρα και τα 

αδέρφια τους τις λίγες πρώτες ημέρες της ζωής τους. Το πιο 

σημαντικό όμως από όλα είναι πως ένα σκυλί δεν το έχουμε για να 

λέμε πως το έχουμε, αλλά πρέπει να του παρέχουμε και την 

κατάλληλη φροντίδα και τον κατάλληλο χώρο για εκείνο. Δεν είναι 

λύση είτε όταν το βαριόμαστε είτε όταν δεν μπορούμε να του 

παρέχουμε τα απαραίτητα να το παρατάμε στο δρόμο χωρίς να 

νοιαζόμαστε πια για αυτό .  

Τα σκυλιά της οργάνωσης αυτής  είναι σκυλιά θεραπείας. Βοηθάνε, 

δηλαδή, παιδιά και μεγάλους  που έχουν είτε ψυχολογικά είτε άλλου 

είδους προβλήματα να τα ξεπεράσουν. Αυτό ονομάζεται  

PETTHERAPY.  
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Tα σκυλιά που μας επισκέφτηκαν, ήταν η Μπιζού, η Γουάκυ, η Χιόνα 

και ο Μίκυ. Ήταν πολύ όμορφα και χαριτωμένα. Ήταν επίσης πολύ 

καλά εκπαιδευμένα, καθώς έκαναν ό,τι  τους έλεγαν οι εκπαιδευτές 

τους, ακόμα κι αν δεν το ήθελαν...  Τέλος, μας ενημέρωσαν για το τι 

παθαίνουν τα σκυλιά που είναι αφρόντιστα και αδέσποτα. Θα ήθελα 

να μας ξαναεπισκεφθεί  η Sapt και να μας ξαναενημερώσει. 

                                                                  Μαργαρίτα  

 

 

Την Πέμπτη στο σχολείο μας ήρθε η Sapt, που είναι μια ομάδα 

εθελοντών που μαζεύει σκυλιά από το δρόμο, τα φροντίζει και τα 

εκπαιδεύει. Μαζί τους έφεραν τέσσερα σκυλάκια : την Μπιζού , την 

Γουάκη , τον Μίκυ και την Χιόνα.  

Γνωριστήκαμε με όλα τα σκυλάκια που ήταν αξιολάτρευτα. Ήταν 

πολύ ωραία και πιστεύω ότι όλες οι μαθήτριες το διασκέδασαν.  

Δήμητρα  Μπρακουμάτσου (Α2)  
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Η Sapt είναι μια οργάνωση που φροντίζει αδέσποτα σκυλιά και 

προσπαθεί με αγγελίες και αφίσες να τους βρει μια κατάλληλη 

οικογένεια. 

Η κ. Οικονόμου μας εξήγησε ότι αυτά τα αδέσποτα σκυλιά ζουν στο 

δρόμο και θα μπορούσαμε να τα στειρώσουμε και να τα 

υιοθετήσουμε, αντί να τα αγοράζουμε από τα  pet shops, που 

πουλούν κουτάβια πολύ μικρά από άλλες χώρες.  

-------------------------------------------------- 

Η SAPT H επισκέφθηκε το σχολείο μας την Πέμπτη 26/3/2015. Είναι 

μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία βοηθάει τα αδέσποτα 

σκυλιά. Οι εντυπώσεις μου εκείνη την ημέρα ήταν πολλές!!! Από 

τότε που μας το ανακοίνωσαν ήμουν πολύ ανυπόμονη για αυτή τη 

μέρα!  
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Η κ. Αραθύμου μας φώναξε τη δεύτερη ώρα, για να ετοιμάσουμε το 

χώρο. Την τέταρτη ώρα άρχισαν να ανεβαίνουν τα παιδιά και σε λίγο  

τα σκυλάκια έφτασαν! Ήταν τέσσερα: η χνουδωτή Χιόνα, ο 

μικρούλης Μίκυ, η μικροσκοπική Μπιζού και η πανέμορφη Γουάκυ. 

Όλα ήταν υπέροχα! Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που τα σκυλάκια 

ήταν τόσο ήσυχα (σε αντίθεση με το δικό μου). Όλοι οι εκπαιδευτές 

της SAPT ήταν πολύ φιλικοί και καλοί με όλες μας. Μας έκαναν 

ερωτήσεις, σχετικά με το εκπαιδευτικό project που μας έδειξαν, και 

εμείς απαντούσαμε. Ελπίζω η SAPT Hellas να ξαναέρθει στο σχολείο 

μας και να γίνω και εγώ, όταν μεγαλώσω, εθελόντρια… 

                                Γραμματικοπούλου Ευαγγελία-Νεκταρία 

---------------------------------------------------------- 

Η Sapt Hellas επισκέφθηκε το σχολείο μας την Πέμπτη 26/3/2015. 

Ανυπομονούσα τόσο πολύ για αυτή την επίσκεψη, που όλο το βράδυ 

δεν κοιμήθηκα. Όταν ήρθαν χάρηκα πολύ! Το πρόγραμμα που 

παρακολουθήσαμε ήταν πολύ ωραίο  και  καθόλου βαρετό.  

Στο τέλος, πηγαίναμε σε μικρές ομάδες στα σκυλάκια και ήταν τόσο 

συναρπαστικά. Επίσης, εγώ μαζί με μερικά άλλα κορίτσια 

υποδεχτήκαμε την Sapt στην είσοδο του σχολείου μας. Είχαν αργήσει 

πολύ και φοβόμουν πως τελικά δεν θα ερχόνταν. Αν δεν ξαναδώ την 

Sapt, θα στεναχωρηθώ πολύ!!!!!!!!! 

                  Ευαγγελία Γούλα (Α2)  
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Η SAPT είναι μια οργάνωση μη κερδοσκοπική με στόχο την καλύτερη 

σχέση ανθρώπου-σκύλου και φυσικά μια καλύτερη ζωή για τους 

σκύλους που βρίσκονται στο δρόμο. Χάρηκα πολύ με την επίσκεψη 

τους στο σχολείο μας. Εκτός από το θεωρητικό μέρος, το  

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν και βιωματικό. Ήταν πολύ όμορφα και 

οργανωμένα. Τα σκυλάκια ήταν θαυμάσια και πάρα πολύ γλυκά. Η 

κυρία Χριστίνα Οικονόμου μας τα εξήγησε πολύ καλά. Τα σκυλάκια 

που ήρθαν είναι: Η αξιολάτρευτη Γουάκυ, η μικρούλα Μπιζού, η 

χνουδωτή Χιόνα και ο μικρός μας Μίκυ!!!!  

Στο τέλος μας έδωσαν ενημερωτικό φυλλάδιο για την οργάνωση και 

τους συνοδεύσαμε στο αυτοκίνητό τους! 
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       Χριστίνα Παπαβασιλείου (Β3) 

 

Η Sapt, που επισκέφθηκε το σχολειο μας την Πέμπτη 26/03/15, είναι 

ΜΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  

ΜΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 

ΜΑΣ. 

Ήταν μια μοναδική εμπειρια, τόσο για εμάς, όσο και τους 

εκπαιδευτικούς του σχολειου μας. Οι άνθρωποι της Sapt μας 

αφηγήθηκαν τις ιστορίες κάποιων σκύλων.  

Δυστυχώς, αρκετές από αυτές ει                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

χαν δραματικό τέλος για τους μικρούς μας φίλους. Επίσης, μας 

εξήγησαν τις συνθήκες στις οποίες πρεπει να ζει ένας σκυλος και τις 

ανάγκες του. Στο τέλος, μας εμπιστεύθηκαν τους δικους τους 

αγαπημένους εκπαιδευμένους φίλους! Όλα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
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ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΑΓΓΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΣΚΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. 

 


