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ΑΠΟ «ΑΛΗΤΑΚΙ», που 
δεν έδινε λογαριασμό σε 
κανέναν και σε ηλικία λίγων 
μηνών τριγυρνούσε στους 
δρόμους των βορείων προα-
στίων, μετατράπηκε σε μια... 
σοφή και ήρεμη δασκάλα με 
ειδική αποστολή. Σήμερα 
στα (σχεδόν) 100 «ανθρώπι-
να» χρόνια της το βιογραφι-
κό της είναι γεμάτο με εθε-
λοντικές δράσεις, επιχειρή-
σεις διάσωσης και αμέτρητες 
ώρες «μαθημάτων» σε παι-
διά με ειδικές ανάγκες, ηλι-
κιωμένους αλλά και μικρούς 
τετράποδους συντρόφους 
της. Η 14χρονη πανέξυπνη 
Κούκλα, μασκότ της οργά-
νωσης SAPT Hellas (Δρά-
ση για τα Αδέσποτα -  Σκύ-
λοι Θεραπείας Ελλάδας), εί-
ναι η... γριούλα πια σκυλίτσα 
με γονίδια από κόλεϊ, που τα 
τελευταία χρόνια συμμετέ-
χει στις εκστρατείες ενημέ-
ρωσης της μη κερδοσκοπι-
κής εταιρίας, διδάσκοντας 
κανόνες καλής συμπεριφο-
ράς στους υπόλοιπους δε-
κατρείς σκύλους της SAPT 
Hellas και κάνοντας παρέα 
σε εκατοντάδες παιδιά και 
ενήλικες. Μέσα σε έξι χρό-
νια η Κούκλα έχει επισκε-
φθεί πάνω από 210 σχολεία 
και 30 ιδρύματα κοινωνικής 
πρόνοιας.

Το πρόβλημα υγείας
Μπορεί να γεννήθηκε με 
κάποιου είδους καρδιακή 
ανεπάρκεια, ωστόσο κατα-
φέρνει να ξεπερνά το πρό-
βλημα υγείας και «πιθανό-
τατα θα μας θάψει όλους!», 
όπως λέει χαριτολογώντας 
η εκπαιδεύτριά της Χριστί-
να Οικονόμου. 

Εν ώρα εργασίας η Κού-
κλα είναι κυριαρχική, όπως 
αρμόζει σε μία «αυστηρή» 
δασκάλα, ωστόσο -όπως 
περιγράφει η κυρία Οικονό-
μου- το «γεροδεμένο σώμα 
της αποζητά τα χάδια, κάτι 
που τα παιδιά αντιλαμβά-
νονται με την πρώτη επα-
φή, γι' αυτό και τη λατρεύ-
ουν». Η Κούκλα μοιάζει να 
ξέρει τι να κάνει ακόμα κι 
όταν έχει απέναντί της ένα 
διστακτικό παιδί, μη εξοι-
κειωμένο με τα ζώα.   

Η κυρία Οικονόμου θυμά-
ται ένα ατυχές για την Κού-
κλα περιστατικό στο Κέντρο 
Ημέρας «Ανάσα» για άτομα 

με διατροφικές διαταραχές. 
Οπως λέει, «ήταν ένας τρό-
φιμος, ο Γιάννης, με στοι-
χεία επιθετικότητας. Ξαφνι-
κά της άρπαξε το αυτί και της 
το έστριψε με πολλή δύνα-
μη. Η Κούκλα έκλαψε. Την 
απομάκρυνα και της έδω-
σα μια λιχουδιά ώστε να μην 
αποτυπωθούν στη μνήμη 
της ο φόβος και ο πόνος στη 
συγκεκριμένη επίσκεψη». 

Λίγη ώρα αργότερα αφό-
του η Κούκλα ηρέμησε και 
προοριζόταν για άλλο νο-
σηλευόμενο, πέρασε δίπλα 
από τον Γιάννη. «Αντί να 
αντιδράσει σταμάτησε και 
ξάπλωσε δίπλα του. Ο Γιάν-
νης δεν την πείραξε ποτέ ξα-
νά! Είχε κερδίσει την εμπι-
στοσύνη του κι αυτός ήταν ο 
αρχικός στόχος» λέει υπε-
ρήφανη η κυρία Οικονόμου. 
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Η 14χρονη σκυλίτσα, που συμμετέχει εδώ και χρόνια σε θεραπευτικές δράσεις, 
εκπαιδεύει πλέον ως αυστηρή δασκάλα άλλους δεκατρείς «συναδέλφους» της
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Το προφίλ
της εταιρίας
SAPT Hellas
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ΗΤΑΝ ένα αδέσποτο κου-
τάβι φοβισμένο και πεινα-
σμένο , που έγινε μια ώριμη 
και πανέξυπνη σκυλίτσα θε-
ραπείας, ιδιαίτερα αγαπητή 
σε παιδιά με ειδικές ανάγκες 
και ηλικιωμένους. Η 14χρο-
νη Κούκλα και η εκπαιδεύ-
τρια σκύλων Χριστίνα Οικο-
νόμου πρωτοσυναντήθη-
καν ένα κρύο πρω-
ινό του Γενάρη 
του 1999. 

Το γλυ κό 
κουτάβι τρι-
γ υ ρ ν ο ύ σ ε 
στον δρόμο 
αναζητώντας 
λίγο φαγητό 
και νερό. Ηταν 
τόσο πεινασμένο 
που για αρκετή ώρα 
προσπαθούσε με ορθάνοιχτο 
στόμα να ξεκολλήσει από τον 
δρόμο ένα κομμάτι φαγητού 
που είχε πατηθεί από ρόδα 
ενός αυτοκινήτου. 

Ξαφνικά ένα από τα διερ-
χόμενα αυτοκίνητα, σταματά 
στην άκρη του δρόμου. «Λες 
να είναι κάποιου αυτό το σκυ-
λάκι και να χάθηκε;» αναρω-
τήθηκε ο οδηγός. «Μπα, δεν 
νομίζω. 

Το είδα χθες πρώτη φο-
ρά και φοράει και ένα πολύ 
φθαρμένο δερμάτινο περι-
λαίμιο» απάντησε ο συνοδη-
γός, ενώ ο πρώτος έχει ήδη 
πλησιάσει τη σκυλίτσα και 
της έχει απλώσει το χέρι του. 

Εκείνη παράτησε αμέσως το 
φαγητό... χαλκομανία και 
έτρεξε κοντά του για χάδια. 
«Δεν παίρνουμε τη Χριστίνα 
ένα τηλέφωνο» συμφώνη-
σαν οι δύο άντρες και έκτοτε 
η ζωή του κουταβιού άλλαξε 
οριστικά!

«Αχ, κούκλα μου!» είπε εν-
θουσιασμένη η κυρία Οι-

κονόμου και αφού 
κοίταξε τα δόντια 

του κουταβιού, 
δια πίστωσε 
ότι «δεν είναι 
πάνω από 3,5 
μηνών». Μι-
σή ώρα αρ-

γότερα η Κού-
κλα απολάμβα-

νε τις περιποιή-
σεις, τις λαχταριστές 

κροκέτες και έπινε άφθονο 
νερό, σε ένα ζεστό και ασφα-
λές περιβάλλον. 

Οι ιατρικές εξετάσεις έδει-
ξαν ότι η Κούκλα (που είχε 
ήδη αρχίσει να ακούει στο 
όνομά της!) πάσχει από μία 
σπάνια καρδιακή ανεπάρ-
κεια, ενώ μερικά χρόνια αρ-
γότερα κινδύνεψε να χάσει 
τη ζωή της όταν αρρώστησε 
από πυώδη μήτρα. 

Η τετράποδη «γιατρός» 
Κούκλα άντεξε και σήμε-
ρα, στα δεκατέσσερά της, 
συγκατοικεί με τους τετρά-
ποδους φίλους της, Γουάκι, 
Ερατώ, Μπαλού, Σούκα και 
Αστέρω.

Η Λιζέλ

Η 6ΧΡΟΝΗ Λιζέλ (με 
την Αθηνά Παπάζογλου 
της SAPT Hellas), που... 
λέει «γεια!», προσφέρο-
ντας το ποδαράκι της! Ως 
κουτάβι τριγυρνούσε σε 
κεντρικό δρόμο στη Νέα 
Ερυθραία. Μια μέρα τη 
χτύπησε (ξώφαλτσα) ένα 
διερχόμενο αυτοκίνητο 
και έκτοτε έχει ευαισθη-
σία στα πίσω ποδαράκια, 
με αποτέλεσμα να χρησι-
μοποιεί συνεχώς τα μπρο-
στινά (σαν χέρια!). Είναι 
ήρεμη και... γλυκατζού.

Η Μπιζού

Η ΜΠΙΖΟΥ (με τον Θα-
νάση Μπουλμπασά), η 
μοναδική από τα επτά 
αδέλφια που επιβίωσε 
από το ποντικοφάρμα-
κο! Ηταν ο τρίτος σκύ-
λος θεραπείας (μετά την 
Κούκλα και τη Λιζέλ) στα 
πρώτα χρόνια της οργά-
νωσης. H μικροσκοπική 
σκυλίτσα συμβάλλει στο 
έργο της SAPT Hellas 
εδώ και έξι χρόνια, «πά-
ντα... κυρία, πάντα ισορ-
ροπημένη με τους άλλους 
σκύλους της ομάδας». 

Η Γουάκι

Η ΓΟΥΑΚΙ (με τη Χρι-
στίνα Οικονόμου), που 
τρελαίνεται να παίζει με 
τα διάφορα παιχνίδια 
της! Είναι μια πολύ δυνα-
τή σκυλίτσα, μαύρη και... 
φοράει λευκό «πουκάμι-
σο». Οταν οι άλλοι σκύ-
λοι της ομάδας  έχουν 
νεύρα και γρυλίζουν, η 
Γουάκι μπαίνει ανάμεσά 
τους, ως ειρηνοποιός, και 
τους γλείφει τα στόματα 
για να ηρεμήσουν. Πα-
ρόμοια φιλάκια δίνει και 
στα πόδια των παιδιών.

Η Τζώρα

Η ΤΖΩΡΑ (με την Τζί-
να Δημητριάδη), που ευ-
τυχώς δεν έζησε ποτέ τις 
δυσκολίες του δρόμου! Η 
ημίαιμη λυκοσκυλίνα ζει 
στη SAPT Hellas από δύο 
μηνών. Στα 11 χρόνια της 
ζωής της έχει βοηθήσει 
στην εκπαίδευση πολλών 
αδέσποτων κουταβιών. Εί-
ναι δυναμική, ανυπόμο-
νη και λίγο... νευρική, αλ-
λά παράλληλα χαρούμε-
νη και παιχνιδιάρα. Εχει 
αδυναμία στα παιδιά με 
ειδικές ανάγκες.

Ο Μάρκος

Ο ΜΑΡΚΟΣ (με τη Λία 
Μπούτου) αποτελεί τον 
μοναδικό τετράποδο 
άντρα της πανέξυπνης 
παρέας! Είναι ένας πανέ-
μορφος σκυλάκος  με πο-
λύ ήρεμη και αυταρχική 
προσωπικότητα. Σοβαρός 
και υπερβολικά κοινωνι-
κός, έδειχνε από κουτά-
βι τις ιδιαίτερες δεξιότη-
τές του στην επικοινωνία 
με τους ανθρώπους και 
πράγματι αποδείχτηκε 
άριστος μαθητής και σκύ-
λος θεραπείας.

Ολα άλλαξαν

ένα παγωμένο

πρωί του 1999
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