
Συνάντηση με την Πρόεδρο της Φιλοζωικής Χαλανδρίου 

Φίλοι των Ζώων Χαλανδρίου κ. Έπη Λέρτα. 

Πείτε μας λίγα λόγια για την δράση του συλλόγου; 

Η ιστορία του συλλόγου μετράει ήδη δεκαέξι χρόνια. Από το 2002 

που ξεκίνησε την λειτουργία του έχει φροντίσει πάνω από πέντε 

χιλιάδες ζώα (σκυλιά και γάτες). Το 2009 άρχισε και η λειτουργία 

του καταφυγίου, όπου φιλοξενούνται τα σκυλιά που είναι έτοιμα 

για υιοθεσία  μέσω του προγράμματος «Περίθαλψη και στείρωση 

αδέσποτων ζώων καθώς και παροχή τροφής» για τα αδέσποτα του 

Δήμου Χαλανδρίου με παροχές του Δήμου περίπου στις 40.000 €. 

Στα χρόνια αυτά οι υιοθεσίες που έχει καταφέρει ο σύλλογος 

ξεπερνούν τις εξακόσιες. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται περίπου 

εβδομήντα ζωάκια που αναζητούν σπίτια. 

Ο εθελοντισμός σώζει ζωές. Υπάρχουν εθελοντές; Ποια η βοήθεια 

που προσφέρουν;    

Η εθελοντική βοήθεια είναι ένα από τα βασικότερα κομμάτια αυτής 

της αλυσίδας. Είκοσι ενεργοί εθελοντές με αγάπη για τα ζωάκια 

δραστηριοποιούνται στο Χαλάνδρι. Παρέχουν βοήθεια στο 

καταφύγιο (βόλτες – τάισμα – καθάρισμα), τρέχουν σε περιστατικά 

για άρρωστα ή χτυπημένα ζώα, τα μεταφέρουν σε κλινική, τα 

φιλοξενούν, ψάχνουν υιοθεσίες κλπ. Όλοι τους νέα παιδία, με 

όρεξη να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν και με μοναδικό 

κέρδος τις κουνιστές χαρούμενες ουρές. 

Ποιες είναι οι ανάγκες και οι δράσεις του συλλόγου; 

Είναι σημαντική και απαραίτητη (και υποχρεωτική από τον νόμο) η 

ηλεκτρονική σήμανση (microchip) και καταχώριση κάθε ζώου 

συντροφιάς στον κτηνιατρικό σύλλογο αλλά και στα αρχεία του 

Δήμου. Επίσης σημαντική είναι και η στείρωση (σε δεσποζόμενα 

και αδέσποτα) ώστε να ελεγχθούν οι ανεξέλεγκτες γέννες που 

έχουν ως αποτέλεσμα κουταβάκια και γατάκια στα πάρκα και στους 

κάδους.  

 



Ένα εξίσου σοβαρό θέμα είναι η ανάγκη δημιουργίας ενός 

κοιμητηρίου για όλα τα ζωάκια (που χάνουν την ζωή τους), καθώς 

κάτι τέτοιο δεν υπάρχει.  

Οι ανάγκες για να μπορέσει να ανταποκριθεί η φιλοζωική σε όλα τα 

περιστατικά είναι πολλές. Αρχικά χρειάζεται αυτοκίνητο καθώς με 

τις συνέχεις μετακινήσεις όλα αυτά τα χρόνια έχουν χαλάσει 

τέσσερα. Επείγουν επίσης γατοπαγίδες και σκυλοπαγίδες, απόχες, 

και μεγάλα γάντια. Κάθε είδους βοήθεια είναι πολύτιμη και δεκτή.  

 

Βέβαια οι δράσεις είναι συνεχείς. Ένα μηνιαίο bazzar γίνεται κάθε 

πρώτο Σάββατο στην κεντρική πλατεία Χαλανδρίου, όπου 

περιμένουμε την παρουσία και την βοήθεια όλων των φιλόζωων. 

Οι δωρεές κρατάνε ζωντανό το έργο που γίνεται για τις αδέσποτες 

ψυχές. 

Πιστεύετε πως το μέλλον για τα αδέσποτα Χαλανδρίου είναι 

αισιόδοξο;  

Χρόνο με το χρόνο οι πολίτες συνειδητοποιούν την ανάγκη 

συνύπαρξής τους με τα ζώα και πως επιβάλλεται η ειρηνική και 

φιλική συμβίωση μαζί τους. Τα στοιχεία δείχνουν πως ένα στα δύο 

σπίτια πλέον έχει τουλάχιστον ένα κατοικίδιο. Από τα αδεσποτάκια 

του Δήμου μας τουλάχιστον 600-700 έχουν υιοθετηθεί (μόνο 

φέτος έχουν βρει σπίτι 30 ζωάκια) και συνολικά περίπου 3.500 

σκυλάκια και γατάκια έχουν στειρωθεί και έτσι μειώνεται ο αριθμός 

αυτών που ζουν στους δρόμους. Ο Δήμος και οι δημότες μας 

σέβονται όλους τους τετράποδους. 

Ο Σύλλογος Φίλων των Ζώων Χαλανδρίου, δεκαέξι χρόνια τώρα 

προσπάθησε και πέτυχε πολλά. Όλοι μαζί όμως, Δημοτική Αρχή και 

δημότες, αν ανταποκριθούμε μπορούμε πολλά περισσότερα και το 

αξίζουν οι τετράποδοι φίλοι μας. 

-Για κάθε προσφορά σας ή πληροφορία, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 697-3698750, 697-

9640320, 210-6814276. Σύλλογος  Φίλων των Ζώων Χαλανδρίου 

Αρκαδίας 8 & Λευκών Ορέων, 15234 Χαλάνδρι.   


