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Επιχείρηση... σκούπα στη Βαρυμπόμπη
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Τετράποδη... εκστρατεία για τον καθαρισμό επιλεγμένων σημείων του λεκανοπεδίου Αττικής (δρόμων, πάρκων, παραλιών 
κ.λπ.) από πάσης φύσεως σκουπίδια ξεκινά την Κυριακή ώρα 11.00 π.μ. από τη Βαρυμπόμπη, κοντά στην πλατεία. 

 

Μάχιμη... κατάταξη για πόλεις λαμπίκο

Η ΜΚΟ SAPT Hellas (Stray Action - Pet Therapy Hellas) -μεταξύ των άλλων προσφέρει κοινωνικό έργο σε ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού μέσω ουσιαστικής επαφής παιδιών ή ενηλίκων με ημίαιμους, πρώην αδέσποτους και εκπαιδευμένους σκύλους 
των εθελοντών της (Πρόγραμμα «Pet-Assisted Therapy» ή «Σκύλοι Θεραπευτικής Επαφής»)- ιδρυθείσα το 2005, και με την 
υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», στο πλαίσιο της συνεχούς μη κερδοσκοπικής προσπάθειάς της για 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με το περιβάλλον, θέτει σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Οι 
Σκύλοι Καθαρίζουν». Σκοποί του, εκτός από τον καθαρισμό περιοχών της Αθήνας, η ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με 
τους αδέσποτους σκύλους (εγκατάλειψη, κακοποιήσεις, μαζικές δηλητηριάσεις). 

Οπως τονίζει ο κτηνίατρος Χρήστος Κτενάς, «πρωταγωνιστές» της κάθε δράσης-πορείας θα είναι σκύλοι υιοθετημένοι από 
την ομάδα εθελοντών της SAPT Hellas και από ανάδοχες οικογένειες του προγράμματος υιοθεσιών της ΜΚΟ. 

Προσκεκλημένοι στην πρώτη δράση της SAPT Hellas κάτοικοι ή μη της Βαρυμπόμπης, ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας, 
εκπαιδευτικοί, γονείς και φυσικά μαθητές όλων των σχολείων που έχει επισκεφθεί η εθελοντική ομάδα ανθρώπων-σκύλων 
από το 2005, παιδιά ή ενήλικοι με αναπηρίες κοινωνικών φορέων (μαθητευόμενοι ή τρόφιμοι) τους οποίους επίσης έχουν 
επισκεφθεί, τοπικοί φορείς (δημόσιοι ή ιδιωτικοί, π.χ. ΜΚΟ, δήμοι, κοινότητες) και άλλοι πολλοί! 

Οσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 6974481351, Χριστίνα Οικονόμου, 6948232121 
Δημήτρης Λιαρίκος, 6974490043 Σεραφίνα Αβραμίδου, 6944965585 Κλέα Σούτσου. * 

Φιλοξενία ΕΕΣ
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Και φέτος, για 17η συνεχή χρονιά, κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε 
συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό της Σερβίας διοργανώνει πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 8-16 ετών από τη 
γειτονική μας χώρα από 1/7 (άφιξη) έως 24/7 (αναχώρηση). 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οικογένειες απ' όλη την Ελλάδα, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές για πρώτη φορά. Το 
πρόγραμμα αυτό αφορά παιδιά τα οποία έχουν ζήσει την εμπειρία του πολέμου και των αποτελεσμάτων του και έχουν 
ανάγκη από αγάπη και οικογενειακή θαλπωρή. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενηθεί σε όλη την Ελλάδα 
περίπου 18.000 παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι η προσφορά αγάπης στα παιδιά είναι προσφορά αγάπης στην ίδια τη ζωή. 
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