
 

 

 

Τελ Τεηάξηε 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ήηαλ κηα μερωξηζηή κέξα γηα καο, ηηο καζήηξηεο 
ηεο Α΄ γπκλαζίνπ ηνπ Ραιιείνπ Γπκλαζίνπ Θειέωλ Πεηξαηά γηαηί είρακε ηε ραξά λα 
θηινμελήζνπκε ζην ρώξν καο ηε θηινδωηθή νξγάλωζε sapt hellas. Γύξω ζηηο 11 ην 
πξωί 6 εζεινληέο θαη εζειόληξηεο καδί κε ηνπο πηνζεηεκέλνπο ζθύινπο ηνπο- ζθύινη 
ζεξαπείαο, όπωο αιιηώο ιέγνληαη- πξώελ αδέζπνηνη θαηέθζαζαλ ζηελ είζνδν ηνπ 
ζρνιείνπ καο όπνπ εκείο καδί κε ηελ θαζεγήηξηα καο θ. Χαηδεγεωξγίνπ ηνπο 
ππνδερζήθακε ζεξκά.  
        Οη εζεινληέο καο ελεκέξωζαλ γηα ηε δξάζε ηνπο ηόζν ζε ζεωξεηηθό όζν θαη ζε 
πξαθηηθό επίπεδν, γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα έρνπκε απέλαληη ζηνπο 
ζθύινπο (αδέζπνηνπο- δεζπνδόκελνπο). 
Μαο είπαλ όηη πξνζθέξνπλ θνηλωληθό έξγν ζε θνηλωληθά εππαζείο νκάδεο ηνπ 
πιεζπζκνύ κέζω νπζηαζηηθήο επαθήο παηδηώλ ή ελειίθωλ κε εκίαηκνπο, πξώελ 
αδέζπνηνπο θαη εθπαηδεπκέλνπο ζθύινπο ηωλ εζεινληώλ ηεο εηαηξίαο. 
      Τέινο καο ηόληζαλ πώο αλ αγαπάκε ηα δώα θαη ηδηαίηεξα ηνπο ζθύινπο 
πξνηηκόηεξν είλαη λα θξνληίδνπκε ηνπο ήδε ππάξρνληεο ελ δωή (λα ηνπο ηαϊδνπκε, λα 
ηνπο πηνζεηνύκε θιπ.) παξά λα αγνξάδνπκε θνπηαβάθηα θαζαξόαηκα από ηα pet 
shop,  πνπ έρνπλ ππνζηεί απίζηεπηε ηαιαηπωξία κέρξη λα θηάζνπλ ζηηο βηηξίλεο ηωλ 
καγαδηώλ γηα λα πνπιεζνύλ ηα νπνία αλ κεγαιώζνπλ ιίγν θαη δελ ηα αγνξάζεη 
θαλείο ηόηε νη έκπνξνη  ηα ζθνηώλνπλ γηαηί δελ ηνπο ζπκθέξεη νηθνλνκηθά λα ηα 
ηαϊδνπλ! 
     Η ελεκέξωζε ήηαλ ζηα πιαίζηα ηεο εθζηξαηείαο πνπ θάλεη ε SAPT Hellas ζηα 

ζρνιεία κε ζθνπό λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ην κεγάιν 

πξόβιεκα ηωλ αδέζπνηωλ ζθύιωλ θαη λα βνεζήζεη όζν πεξηζζόηεξν κπνξεί ζηελ 

επίιπζε ηνπ παξόληνο «πξνβιήκαηνο» ηωλ αδέζπνηωλ ζθύιωλ, πξνωζώληαο θαη 

ππνζηεξίδνληαο κε αξθεηέο παξνρέο, ηηο πηνζεζίεο ζθύιωλ.  

Τα ζθπιάθηα ήηαλ παλέκνξθα θαη ππάθνπαλ ζηηο εληνιέο ηωλ εθπαηδεπηώλ ηνπο θαη 

εκείο ηα ραϊδεύακε πνιιή ώξα θαη ηα αγαπήζακε πάξα πνιύ. Επρόκαζηε ζύληνκα 

λα καο μαλαεπηζθεθηνύλ θαη δώζακε ην ιόγν καο όηη ζα αθνινπζήζνπκε ηηο νδεγίεο 

ηνπο θαη δελ ζα ζπκβάιινπκε ζηελ αύμεζε ηωλ  αδέζπνηωλ ζθπιηώλ ζηνπο  

δξόκνπο… 

       Μεηά ην ηέινο ηεο ελεκέξωζεο, καο άθεζαλ λα παίμνπκε θαη λα ραξνύκε ηνπο 
ζθύινπο καζαίλνληαο καο πώο λα ηνπο πιεζηάδνπκε θαη λα ηνπο ραϊδεύνπκε. Ήηαλ 
κηα θαηαπιεθηηθή θαη κνλαδηθή εκπεηξία γηα καο ηα παηδηά!  
Αδέζποηα ζκυλάκια, ζας αγαπάμε πολύ και δε θα πάψουμε να νοιαζόμαζηε 
για ζας!!! 
 

Οη καζήηξηεο ηεο Α΄Γπκλαζίνπ 
Ράιιεην Γπκλάζην Θειέωλ Πεηξαηά 

 

 

 

 

 

 

 



 


