
 

 
 
 
 
 
 

Άλλαξε τη ζωή του! 
Άλλαξε τη ζωή σου!  

 

1. Κάνουν καλό στην υγεία: Είναι ιατρικά αποδεδειγμένο πως τα ζώα μειώνουν τις 
αλλεργίες και την εκδήλωση άσθματος.  
2. Δεν νιώθεις πλέον μόνος: Σου κάνουν συντροφιά, παρέα και είναι μια 
ανεξάντλητη πηγή συναισθηματικής υποστήριξης. 
3. Νιώθεις καλύτερα, σου ανεβάζουν την ψυχολογία: Είναι αλήθεια ότι το να έχεις 
και να φροντίζεις ένα ζώο σου φτιάχνει τη διάθεση, σου δίνει ενέργεια και 
λειτουργεί θετικά στην ψυχολογία σου.  
4. Αθλείσαι περισσότερο: Αν έχεις σκύλο αυτό που σίγουρα θα πρέπει να κάνεις 
συχνά είναι να τον πας βόλτα. Παράλληλα είναι και ένας τρόπος να αθλείσαι σε 
καθημερινή βάση περπατώντας παρέα με το αγαπημένο μικρό σου φίλο. 
5. Σου προσφέρουν χαρά: Οι άνθρωποι που έχουν κατοικίδιο τείνουν να είναι πιο 
χαρούμενοι και ευτυχισμένοι χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. 
Αρκούν μόνο λίγα λεπτά μαζί τους για να ξεχάσεις τα προβλήματα που σε 
απασχολούν και να… ξεκινήσεις το παιχνίδι! 
6. Γίνεσαι πιο υπεύθυνος: Είναι γεγονός πως ένα ζωάκι στο σπίτι δεν είναι μόνο 
χαρά αλλά έχει και διάφορες ανάγκες. Έτσι, λοιπόν, αν όντως αγαπάς τα ζώα, 
γίνεσαι αυτομάτως υπεύθυνος. Είναι ένας τρόπος να μάθεις να αναλαμβάνεις 
ευθύνες είτε είσαι μικρός, είτε μεγάλος. Επιπλέον, γίνεσαι πιο ήρεμος και 
υπομονετικός.  
7.  Νιώθεις ασφάλεια: Είτε βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι είτε εκτός αυτού, είναι 
αλήθεια ότι νιώθεις ασφάλεια όταν τον έχεις δίπλα σου. 
8. Γίνεσαι πιο κοινωνικός: Βόλτες, επισκέψεις στον κτηνίατρο και πολλά άλλα 
είναι λόγοι για να έρθεις με επαφή με άτομα που αγαπούν τα ζώα εξίσου με εσένα.  
9. Έχεις κάποιον να σε υποδέχεται στο σπίτι: Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που όταν 
γυρίζουν σπίτι έχουν την ανάγκη να τους υποδεχτεί, να τους κάνει χαρούλες και 
να τους φτιάξει με μιας την ημέρα τους, όσο δύσκολη και αν ήταν μέχρι εκείνη τη 
στιγμή.  
10. Σώζεις ένα αδέσποτο: Είτε είναι σε κλουβί είτε είναι στο δρόμο, η ζωή του 
κάθε αδέσποτου είναι δύσκολη και σκληρή. Με την υιοθεσία αλλάζεις μια ζωή!  

 

Η σκυλίτσα των φωτογραφιών βρέθηκε στο 
Γαλάτσι. Ηταν από σπίτι, χαμένη. Είναι πολύ καλή με 
τους ανθρώπους, δυσκολεύεται όμως να 
συνυπάρχει με άλλα ζώα. Χρειάζεται ένα σπίτι, δεν 
της αξίζει να ζει μακροχρόνια σε κλουβί. Είναι mix 
λαμπραντόρ και φέρει microchip με αριθμό : 
968000010050884. Είναι μαύρη, μεσαίου μεγέθους. 
Θα βρεθεί κάποιος να ανοίξει την αγκαλιά του; 
 

 

Βρέθηκε στο Γαλάτσι, δεν ήξερε από δρόμους. Είναι 
ημίαιμος, ασπρόμαυρος, μεσαίου μεγέθους. 
Δυστυχώς μήνες τώρα δεν τον αναζήτησε κανείς. 
Δεν έχει συνηθίσει να ζει με άλλα ζώα, αλλά είναι 
πολύ καλός με τους ανθρώπους. Αρ. microchip: 
941000023604061. Ποιος θα βρεθεί να του δώσει μια 
δεύτερη ευκαιρία; 

 

Το κορίτσι αυτό περιμένει για δεύτερη φορά τον 
άνθρωπό της... Την ονομάσαμε Μπιάνκα. Είναι 
λευκή μικρόσωμη, νεαρή (περίπου 3 ετών) και 
στειρωμένη. (Αρ. μικροτσίπ 941000022326363). 
Ψάχνει σπίτι! Ο κηδεμόνας της πρέπει να της δίνει 
πολύ σαφείς οδηγίες. Τα πάει καλά με τα άλλα 
ζώα.. Είναι κρίμα να παραμένει σε κλουβί. 

 

Η Τασούλα είναι μια ημίαιμη, λευκή σκυλίτσα 
μεσαίου μεγέθους. Ο ιδιοκτήτης της απεβίωσε και 
έκτοτε την φιλοξενεί ο Δήμος, καθώς, λόγω ηλικίας 
(είναι πάνω από 15 ετών), είναι τυφλή και κουφή. 
Έχει αρ. μικροτσιπ 941000022345311. Είναι κρίμα να 
περάσει τη ζωή που της απομένει σε κλουβί. Θα 
βρεθεί κάποιος να την φιλοξενήσει; 

  

 

Αυτός ο σκύλος βρέθηκε ως πολύ φοβισμένο 
κουτάβι στο Γαλάτσι. Παρόλο που έχει ενηλικιωθεί, 
παραμένει μικρόσωμος και πολύ αδύνατος. 
(Αριθμός μικροτσίπ: 990000002895332). Οι 
εξετάσεις έχουν δείξει ότι είναι υγιής και έχει πολύ 
καλή όρεξη. Ωστόσο, η ζωή σε κλουβί, δεν τον 
άφησε να ζει και να αναπτύσσεται φυσιολογικά. 
Φοβάται, γιατί δεν έχει γνωρίσει την αγκαλιά και τη 
ζωή με ένα κηδεμόνα. Αξίζει την αγάπη, αξίζει να 
βρει κάποιον δικό του. 

Υιοθέτησε 
ένα 

αδέσποτο 



 

Ο σκυλάκος, βρέθηκε στο Γαλάτσι. Ειδοποιηθήκαμε 
να τον παραλάβουμε από κάποιον που «τον βρήκε» 
αλλά «δεν μπορούσε να το κρατήσει». Είναι 
άγνωστο πόσο παρέμεινε σε σπίτι. Είναι κανελλί, 
περίπου δύο ετών, mix, (αρ. μικροτσιπ 
900119000031653). Είναι παρα πολύ φιλικός με 
ανθρώπους, ήπιου χαρακτήρα. Ως τώρα δεν 
κατάφερε να βρει κάποιον να τον υιοθετήσει. Θα 
γίνει υπέροχος σύντροφος σε όποιον ανοίξει την 
καρδιά του για αυτόν. 

 

Ο σκύλος αυτός είχε βρεθεί αδέσποτος και 
υιοθετήθηκε. Δυστυχώς, για λόγους που δεν 
μπορούμε να αναφέρουμε, η υιοθεσία ακυρώθηκε 
και το ζώο παραδόθηκε ξανά στο Δήμο. Είναι 
ημίαιμο λυκόσκυλο και φέρει microchip με αριθμό : 
90079000250041. Είναι τεσσάρων ετών, χρώματος 
μαύρο-καφέ, και ονομάζεται Τόρο. Είναι πολύ 
φιλικός και καλός με τους ανθρώπους και τα ζώα. 
Υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για αυτόν; 

 

Αυτός ο σκύλος βρέθηκε σε πλατεία του Γαλατσίου. 
Είναι καφέ-μαύρος, 5 ετών, μεγάλου μεγέθους, 
ράτσας malinois. Έχει αρ. microchip : 
990000003445358.Είναι πολύ καλός με τους 
ανθρώπους και τα θηλυκά ζώα αλλά 
επιφυλακτικός με τα αρσενικά. Αναζητείται 
υπεύθυνη υιοθεσία. 

 

Βρέθηκε στο Γαλάτσι. Κάποιος το παράτησε σε μια 
αυλή ιδιώτη. Είναι άσπρο-καφέ, θηλυκό pitbull, 
μεσαίου μεγέθους και μικρό σε ηλικία. Αρ. 
microchip : 990000003445209. Αναζητείται 
υπεύθυνη υιοθεσία. 

 

Κυκλοφορούσε επί μέρες στο Γαλάτσι. Είναι καλός 
και φιλικός. Ψάχνει για υιοθεσία, αλλιώς θα 
επιστρέψει. Θα δοθεί στειρωμένος και 
τσιπαρισμένος με δήλωση υιοθεσίας 

 
                                                                          Πηγή: ΠΦΠΟ 

Για να υιοθετήσετε επικοινωνήστε μαζί μας:  
Δήμος Γαλατσίου, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας  
Τμήμα Υγείας και Υγιεινής, Γραφείο Προστασίας Ζώων  
Τηλ. 2102222011 φαξ. 2102222583, ygeia@galatsi.gr 

 


