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Όταν µιλάµε για κάτι «Ανοιχτό» αναφερόµαστε σε κάτι που προσπαθεί να
αφουγκραστεί τις ανάγκες που αναδύονται, επιτρέπει στη δυσκολία να εκ-
φραστεί, µαθαίνει από αυτή και αναζητά νέους τρόπους αντιµετώπισης των
πραγµάτων. Αναφερόµαστε σε κάτι ανοιχτό στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύ-
νολο, στις νέες ιδέες, στη δηµιουργικότητα.

Όταν µιλάµε για «Σχολείο», αναφερόµαστε σε ένα «χώρο» στον οποίο
οµάδες ανθρώπων συναντιούνται και µε τη βοήθεια κάποιου συντονιστή
µαθαίνουν νέα πράγµατα, ανακαλύπτουν πληροφορίες που είχαν κρυµµέ-
νες µέσα τους,  εξερευνούν, µοιράζονται τις εµπειρίες τους  και πάνε ένα
βήµα παρακάτω τόσο σε γνωστικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Όταν µιλάµε για «Ανοιχτό Σχολείο» αναφερόµαστε σε ένα «χώρο» που έφτια-
ξαν λίγοι άνθρωποι αφουγκραζόµενοι τις ανάγκες των πολλών. Αναφερόµαστε
σε ένα µέρος συνάντησης, ανταλλαγής και δηµιουργίας. 

Στις 6 ∆εκεµβρίου 2008 έγιναν τα εγκαίνια του Κέντρου Βιωµατικής και Συνερ-
γατικής Μάθησης «Ανοιχτό Σχολείο».  Εµείς βάζουµε τα µέσα και τη φροντίδα,
χρειαζόµαστε όµως και τη δική σας συµβολή για να µπορέσουµε να πούµε ότι
κάνουµε κάτι ουσιαστικό. Ένας χώρος φτιαγµένος για ανταλλαγή και µοίρα-
σµα χωρίς τους ανθρώπους δεν µπορεί να λειτουργήσει.

Ζητάµε λοιπόν να µας εµπιστευτείτε, να µοιραστείτε µαζί µας - µέσα από τα
άρθρα σας ή την ενεργό συµµετοχή σας στα εργαστήρια που οργανώνουµε -
τις ανησυχίες σας, τους προβληµατισµούς σας, τις ιδέες σας και το ενδιαφέρον
σας για τη δουλειά σας.  

Ίσως µε αυτό το τρόπο να µπορέσουµε να κάνουµε ένα µικρό βήµα προς
την αλλαγή, µια αλλαγή που όλοι βλέπουµε ότι χρειαζόµαστε, τόσο σε ατο-
µικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά κανείς δεν ξέρει από πού να ξεκι-
νήσει.

Α"ό τον εκδότη
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Είναι γεγονός ότι το “πρόβληµα” των
αδέσποτων σκύλων στην Ελλάδα – που
βέβαια δεν έχει δηµιουργηθεί από τους
σκύλους αλλά από εµάς τους ανθρώπους
– έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις.
Εντός εισαγωγικών το “πρόβληµα”,
καθώς οι αδέσποτοι σκύλοι αυτοί καθαυ-
τοί δεν αποτελούν πρόβληµα. Πρόβληµα
αποτελεί η κατάσταση στην οποία κυ-
κλοφορούν ανάµεσά µας και η άγνοιά
µας ως προς το πώς να τους συµπεριφε-
ρόµαστε. Είναι πια µέρος της καθηµερι-
νότητάς µας, τόσο κοντά αλλά και τόσο
µακριά µας συγχρόνως: αδύναµοι, ανεπι-
θύµητοι, πεινασµένοι και χωρίς οικογένεια - και το
παράδοξο εδώ - παρότι όντα από την φύση τους
κοινωνικά και, εδώ και χιλιετίες, ανεκτίµητοι σύ-
ντροφοι.

Τα πολλά αξιόλογα φιλοζωικά σωµατεία που λει-
τουργούν στην χώρα µας κάνουν ό,τι µπορούν, πε-
ρισυλλέγοντας, περιθάλποντας, στειρώνοντας και
βρίσκοντας οικογένειες σε πολλούς από τους υπάρ-
χοντες αδέσποτους σκύλους. Όµως, αισθανθήκαµε
ότι «κάτι» λείπει. Ίσως, λοιπόν, η λύση είναι µια πιο
εµπεριστατωµένη προσπάθεια, µε προοπτική για το
µέλλον και µε γνώµονα την παιδεία, διότι, η σηµε-
ρινή πραγµατικότητα παραµένει η ίδια εδώ και
πολλά έτη και χαρακτηρίζεται από:

• την εγκατάλειψη σκύλων ως συνεχιζόµενη
πρακτική από πάρα πολλούς συνανθρώπους µας.

• την παράλληλη ανεπάρκεια ελέγχου του πολ-
λαπλασιασµού τους µε στειρώσεις, µε αποτέλεσµα
την συνεχή αύξηση του αριθµού τους

• το φαινόµενο των ηµι-ιδιόκτητων σκύλων που
κυκλοφορούν σε αγέλες έξω από κατοικίες, λει-
τουργώντας αµυντικά και φυλάσσοντας, όχι το σπίτι
τους, αλλά ολόκληρους δρόµους, σε σχεδόν όλες τις
γειτονιές όλης της Ελλάδας.

• την παραπάνω πραγµατικότητα, συνδυασµένη
µε την άγνοιά µας για το πώς να συµπεριφερόµαστε
σε αυτούς τους σκύλους ώστε να µην προκαλούµε
-άθελά µας- την λεγόµενη “επιθετική” συµπεριφορά,
η οποία στην ουσία είναι µια καλά συγκαλυµµένη
άµυνα και, τέλος,

• το φαινόµενο του δεσποζόµενου σκύλου που
όµως, λόγω του µεγάλου βαθµού άγνοιάς µας σε
σχέση µε το τι σηµαίνει υπεύθυνη κηδεµονία
σκύλου (και όχι απλή ιδιοκτησία σκύλου), είναι συ-
νηθέστερα ένας σκύλος-αντικείµενο, παρατηµέ-
νος σε µια βεράντα ή σε ένα κήπο δεµένος και
µόνος, και µε παντελή έλλειψη κοινωνικοποίησης
(εδώ δηµιουργείται και ένας φαύλος κύκλος του

ΕΕκκσσττρρααττεείίαα  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηηςς  ααπποο  ττηηνν  SSAAPPTT  HHeellllaass

* SAPT Hellas

*Stray Action - Pet Therapy Hellas, 
Αστική - Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Από άλλη οπτική
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σκύλου που «χωρίς λόγο» δάγκωσε τον ιδιοκτήτη ή
µέλος της οικογένειάς του µε αποτέλεσµα να εγκα-
ταλείπεται και αυτός στον δρόµο).

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, έρχονται τα
φώτα της δηµοσιότητας που προβάλουν την «επί-
θεση» σκύλου ή σκύλων σε ανθρώπους, χωρίς κα-
νένα άλλο σχόλιο περί του «γιατί».

Αναγνωρίζοντας λοιπόν την πραγµατικότητα,
ότι δηλαδή αδέσποτοι, ηµι-ιδιόκτητοι και µη επαρ-
κώς κοινωνικοποιηµένοι δεσποζόµενοι σκύλοι υπάρ-
χουν, ότι είναι πολλοί, και ότι εµείς οι Έλληνες στην
πλειοψηφία µας δεν γνωρίζουµε πώς να τους συ-
µπεριφερθούµε, καταρτίσαµε το Πρόγραµµα «Εκ-
στρατεία Ενηµέρωσης» για να αναστρέψουµε και
την σηµερινή, αλλά κυριότερα, την αυριανή κατά-
σταση.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σκοπός του προγράµµατος είναι η µετάδοση
στα παιδιά βασικών γνώσεων που λείπουν ως επί
το πλείστον από την Ελληνική Οικογένεια. ∆ιε-
νεργούµε απολύτως δωρεάν επισκέψεις και
ενηµερώνουµε τα παιδιά µε σκοπό να µην επα-
ναλάβουν την τακτική των προγόνων τους, εξαι-
τίας της οποίας υπάρχουν σήµερα τόσοι
αδέσποτοι σκύλοι. Επισκεπτόµαστε λοιπόν παι-
δικούς σταθµούς, νηπιαγωγεία και σχολεία, και
«περνάµε» στα παιδιά σηµαντικά µηνύµατα
όπως, τι σηµαίνει υπεύθυνη ιδιοκτησία σκύλου
(=κηδεµονία), ποιες είναι οι ανάγκες του σκύ-

λου, πώς µπορούµε να γνωρίσουµε
έναν αδέσποτο ή δεσποζόµενο σκύλο
και να τον χαϊδέψουµε, τι πρέπει να
προσέχουµε εάν ο σκύλος έχει κάποια
δερµατική πάθηση, πώς να µην προκα-
λούµε τα αµυντικά ένστικτα των σκύ-
λων που συναντούµε στον δρόµο, ότι -
ως υπεύθυνοι κηδεµόνες σκύλου - πρέ-
πει να στειρώνουµε την σκυλίτσα µας
αλλά και όταν πηγαίνουµε βόλτα τον
σκύλο µας να συλλέγουµε τις ακαθαρ-
σίες του, κλπ.  

Στην συνέχεια  έρχεται η ώρα για
το κλειδί των παρουσιάσεών µας
που είναι η -πρωτότυπη για τα ελληνικά
δεδοµένα- δύναµη του βιώµατος, δη-

λαδή όχι µόνο µία προφορική γεµάτη οδηγίες πα-
ρουσίαση προς τα παιδιά, αλλά και πρακτική
εφαρµογή των οδηγιών αυτών, µέσω πρακτικών πα-
ραδειγµάτων αλληλεπίδρασης των εθελοντών µε
τους σκύλους και στην συνέχεια, αλληλεπίδρασης
των παιδιών µε τους σκύλους που µας συνοδεύ-
ουν. Καλούµε τα παιδιά να µιµηθούν τον
τρόπο που συµπεριφερόµαστε στους σκύ-
λους, τα καθοδηγούµε  και απαντάµε στις
ερωτήσεις τους.

ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

Είναι αλήθεια ότι συναντάµε αρκετά παιδιά που
φοβούνται να προσεγγίσουν τους σκύλους και
ακόµα περισσότερα που «ξέρουν» και έρχονται
κοντά, αλλά η συµπεριφορά τους είναι εντελώς
ακατάλληλη για την γνωριµία µε οποιονδήποτε
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σκύλο. Τα πρώτα, δεν τα πιέζουµε, τα αφήνουµε να
παρασυρθούν – και παρασύρονται - από το «πνεύµα
της οµάδας» των συµµαθητών τους και να πάρουν
την απόφαση να γνωρίσουν κάποιον ή όλους τους
σκύλους µας. Τα δεύτερα, τα καθοδηγούµε προς
την σωστή συµπεριφορά.

Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς το τι γίνε-
ται στα σχολεία που επισκεπτόµαστε. Βλέπουµε την
χαρά στα πρόσωπα των παιδιών όταν χαϊδεύουν µε
τον σωστό τρόπο πια τους σκύλους της Οµάδας
Επισκέψεων, αλλά και των δασκάλων τους, που
χαίρονται να βλέπουν τα παιδιά να ενηµερώνονται,
να έρχονται ένα βήµα πιο κοντά στην Φύση και συγ-
χρόνως να περνούν καλά. 

Για εµάς, αποτελεί µεγάλη πρόκληση να µά-
θουµε στα παιδιά ότι όλοι οι σκύλοι δαγκώνουν
αν προκληθούν (έµµεσα ή άµεσα) και να αντι-
στρέψουµε το πνεύµα του «δολοφόνου σκύλου»
που επικρατεί στην χώρα µας, χωρίς καµία προσπά-
θεια αιτιολόγησης της συµπεριφοράς του. Πιστεύ-
ουµε ότι είναι όχι µόνο πιο σωστό, αλλά και
υποχρέωσή µας να φερόµαστε εµείς σωστά
προς τους σκύλους και όχι να απαιτούµε την
«καλή» τους συµπεριφορά, όταν όλα τα «επει-
σόδια» της ζωής τους διαδραµατίζονται - προκειµέ-
νου για δεσποζόµενους σκύλους - σε µια … ταράτσα
ή σε έναν κήπο και µάλιστα πολλές φορές δεµένοι,
ή - προκειµένου για αδέσποτους - στο δρόµο, άσι-
τοι, ασθενείς και κακοποιηµένοι ή κυνηγηµένοι πολ-
λές φορές από τον άνθρωπο.

Αν είστε εκπρόσωπος εκπαιδευτικού φορέα και
ενδιαφέρεστε για ∆ΩΡΕΑΝ επίσκεψη της οµάδας
της SAPT Hellas στις εγκαταστάσεις σας, µπορείτε
να  µπείτε στο site µας (www.sapt.gr) και να συ-

µπληρώσετε την φόρµα επικοινωνίας. 
Θα θέλαµε να συµειώσουµε ότι οι φορείς που

µας καλούν δεν καταβάλλουν κανένα τίµηµα, ούτε
βέβαια υπό την µορφή αµοιβής αλλά ούτε υπό την
µορφή άλλων τυχόν εξόδων – όταν πρόκειται για
επίσκεψη εντός Αττικής. Τα έξοδα καλύπτονται εξ’
ολοκλήρου και κατά περίπτωση από  τους εθελοντές
της SAPT Hellas ή από την ίδια την SAPT Hellas µε
την ευγενική χορηγία του ιδρύµατος “ΣΤΑΥΡΟΣ Σ.
ΝΙΑΡΧΟΣ“.

*Η SAPT Hellas ιδρύθηκε στα τέλη του
2005 µε τους εξής σκοπούς:
• Να ενηµερώσει σε θεωρητικό και πρακτικό
επίπεδο τα παιδιά - και αυριανούς πολίτες της
Ελλάδας - για την σωστή συµπεριφορά προς
τους σκύλους (αδέσποτους ή δεσποζόµενους)
και να τα ευαισθητοποιήσει σε σχέση µε το
πολύ καίριο πρόβληµα των αδέσποτων σκύλων
(Πρόγραµµα «Εκστρατεία Ενηµέρωσης»).

• Να προσφέρει κοινωνικό έργο σε κοινωνικά
ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού µέσω ουσια-
στικής επαφής παιδιών ή ενηλίκων µε ηµίαι-
µους, πρώην αδέσποτους και εκπαιδευµένους
σκύλους των εθελοντών της (Πρόγραµµα «Pet-
Assisted Therapy» ή «Σκύλοι Θεραπευτικής
Επαφής») 

• Να βοηθήσει όσο περισσότερο µπορεί στην
επίλυση του παρόντος «προβλήµατος» των
αδέσποτων σκύλων, προωθώντας και υποστη-
ρίζοντας µε αρκετές παροχές, τις υιοθεσίες σκύ-
λων (Πρόγραµµα «Υιοθεσία
Σκύλων-Συντρόφων»).

Από ιδρύσεως της µέχρι και σήµερα η
SAPT Hellas έχει στο πλευρό της το Ι∆ΡΥΜΑ
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» το οποίο υποστηρίζει
τα τρία προγράµµατά της αλλά και άλλες λει-
τουργίες της για το διάστηµα του Νοεµβρίου
2008 έως τον Οκτώβριο 2010 (για περισσότε-
ρες πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφτείτε
το www.SNFoundation.org).
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Τόσο τα παιδιά όσο και οι µεγάλοι πρέπει να σεβα-
στούµε ότι τα σκυλιά σκέπτονται διαφορετικά από
εµάς, και να του το δείχνουµε, ακολουθώντας τις πα-
ρακάτω συµβουλές προς αποφυγή ατυχηµάτων. 

ΓΝΩΡΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΚΥΛΟ ΠΟΥ ...

... συνοδεύεται (... πάντα µε λουρί)

Ρωτήστε πρώτα όποιον  “µεγάλο”
είναι µαζί σας και µετά ρωτή-
στε τον συνοδό του σκύλου
αν σας αφήνουν να γνωρι-
στείτε. Αν ναι, σταθείτε σε
απόσταση ενός µέτρου
µπροστά από τον σκύλο
και απλώστε ήρεµα το χέρι
σας µε την παλάµη προς τα
κάτω. Αν ο σκύλος πλησιάσει
για να µυρίσει το χέρι σας και
θέλετε να τον χαϊδέψετε, κατε-
βάστε ήρεµα το χέρι σας προς το
στήθος του και χαϊδέψτε τον εκεί µαλακά,
χωρίς να σκύψετε πάνω από το σώµα του ή το κε-
φάλι του, γιατί θα αισθανθεί ότι τον µαλώνετε.

... δεν συνοδεύεται

Ρωτήστε πρώτα όποιον “µεγάλο” είναι µαζί σας αν
σας αφήνει να καλέσετε τον σκύλο κοντά σας. Αν
ναι, σταθείτε τουλάχιστον δύο µέτρα µπροστά από
τον σκύλο, χαµηλώστε λίγο την στάση του σώµατός
σας και πείτε “έλα”, µε γλυκιά φωνή, απλώνοντας

ήρεµα το χέρι σας µε την παλάµη προς τα κάτω.

Αν δεν σας πλησιάσει, σηµαίνει ότι µάλλον σας φο-
βάται. Είναι πιθανό κάποιος άνθρωπος πριν από εσάς
να του φέρθηκε άσχηµα. Αν λοιπόν εσείς τον πιέ-
σετε, ακολουθώντας ή πλησιάζοντάς τον, απλώς θα
τον φοβίσετε ακόµα περισσότερο. Ένας σκύλος

που κουνάει την ουρά του δεν σηµαίνει
πάντα ότι είναι χαρούµενος. 

Αν σας πλησιάσει, αφήστε τον
να µυρίσει το χέρι σας. Αν θέ-
λετε να τον χαϊδέψετε, χαϊ-
δέψτε τον ήρεµα και χαµηλά
στο στήθος του (όχι στο κε-
φάλι ή στην πλάτη) χωρίς
να σκύψετε πάνω από το
σώµα του. Έτσι του λέτε

στην γλώσ-σα του ότι είστε
φίλοι και όχι εχθροί του. 

Αν την ώρα που απλώνετε το χέρι σας
για να τον χαϊδέψετε ο σκύλος κάνει προς

τα πίσω ή γρυλίσει, τραβήξτε ήρεµα το χέρι σας,
αποµακρυνθείτε αργά και αφήστε τον ήσυχο. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μπορεί κάνοντας ποδήλατο να δούµε σκύλο ή σκύ-
λους που τρέχουν γύρω µας σαν να µας κυνηγάνε.
Τότε σταµατάµε, κατεβαίνουµε από το ποδήλατο και
περπατάµε αργά, τσουλώντας το ποδήλατο προς τα
εκεί που πηγαίναµε. Αν βέβαια οι σκύλοι µας “κλεί-

ΕΕππίί  ππααννττόόςς
εεππιισσττηηττοούύ

Μερικές πολύτιµες 
συµβουλές απ την 

SAPΤ Hellas για να
βοηθήσουµε τα παιδιά
να εξοικειωθούν µε

τα σκυλιά
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νουν” τον δρόµο, τότε στρίβουµε λίγο προς µια άλλη
κατεύθυνση, γιατί µάλλον γαυγίζουν και τρέχουν
µέχρι να µας «διώξουν» από περιοχή που θεωρούν
δική τους. Περπατάµε λοιπόν, δεν τρέχουµε (µε πο-
δήλατο ή χωρίς). Γιατί; γιατί όλοι οι σκύλοι τρέχουν
πολύ γρηγορότερα από εµάς και µάλιστα τους αρέ-
σει πάρα πολύ το κυνηγητό! Μας προφταίνουν λοι-
πόν και µας πιάνουν κιόλας, αλλά, επειδή δεν έχουν
χέρια, το κάνουν µε το στόµα!

• Αν κάνοντας βόλτα στο δρόµο δούµε έναν σκύλο
έξω από την αυλή σπιτιού, καλύτερα είναι να τον
προσπεράσουµε από το απέναντι πεζοδρόµιο. 

• Αν ένας σκύλος τρέξει και πηδήξει πάνω µας,
µαζεύουµε τα χέρια µας πίσω από το σβέρκο
και αργά περπατάµε προς τα πίσω, χωρίς να
του γυρίσουµε την πλάτη.

• Μια σκυλίτσα που έχει κουτάβια θα τα
προστατέψει µε κάθε τρόπο οπότε δεν την
ενοχλούµε. Το ίδιο πρέπει να προσέχουµε
και µε σκύλο (ακόµα και µε τον δικό µας)
που τρώει ή παίζει µε κάτι που έχει στο
στόµα του, γιατί ο σκύλος εύκολα µπο-
ρεί να πιστέψει ότι θέλουµε να του πά-
ρουµε το φαγητό του  ή το παιχνίδι
του. 

• Αποφεύγουµε να κοιτάζουµε για
πολλή ώρα έναν σκύλο κατευ-
θείαν στα µάτια γιατί θα νοµίσει
ότι τον απειλούµε.

• Είναι φυσικό οι σκύλοι που
προστατεύουν το σπίτι τους
να αγριεύουν και να θέ-
λουν να βγουν έξω από
τον κήπο ή την αυλή τους,
όταν εµείς τους ενοχλούµε
τρέχοντας πάνω-κάτω, πετώντας αντικεί-
µενα µέσα από την µάντρα ή το συρµατόπλεγµα,
ή βάζοντας τα χέρια µας µέσα στον χώρο τους! 

Ακούνε οι σκύλοι;
Ναι, ακούνε, αλλά όχι τόσο τις λέξεις µας, όσο την

γλώσσα του σώµατος, δηλαδή την στάση και τις κινή-

σεις µας. 

Μιλάνε …οι σκύλοι; 
Ναι, µιλάνε, αλλά όχι τόσο µε ήχους. “Μιλάνε” συνε-

χώς για το πώς αισθάνονται στέλνοντας “σήµατα” µε

τα αυτιά τους, την ουρά τους, το τρίχωµά τους, τα

µάτια τους και το στόµα τους.  Όµως, λίγοι άνθρω-

ποι ξέρουν να “διαβάσουν” τα σήµατα αυτά. 

∆αγκώνουν οι σκύλοι;
Ναι, όλοι οι σκύλοι φτάνουν στο σηµείο να δαγκώ-

σουν αν δεν τους φερθούµε µε σεβασµό. Και λέµε

“φτάνουν στο σηµείο” γιατί η πρώτη ανάγκη του

σκύλου είναι η επαφή και η συντροφιά µε άλλους

σκύλους, ανθρώπους, κ.λ.π. Ξέρετε ότι τις περισσό-

τερες φορές που ένας σκύλος φτάνει στο σηµείο να

δαγκώσει είναι γιατί φοβήθηκε; Φοβήθηκε γιατί τον

κυνηγήσαµε, τον περικυκλώσαµε, του πειράξαµε τα

αυτιά ή την ουρά, του τραβήξαµε τις τρίχες του, τον

ξαφνιάσαµε την ώρα που έτρωγε ή κοιµόταν, µπήκαµε

στο χώρο του χωρίς  πρόσκληση, κάναµε µια απότοµη

κίνηση πάνω από το κεφάλι του, στριγκλίσαµε ή προ-

σπαθήσαµε να τον αγκαλιάσουµε σφιχτά;


