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        Περιοδικό για μαθητές



Αγαπητές αναγνώστριες και αναγνώστες του Walk the dog!

Εμείς οι άνθρωποι βρίσκουμε τα ζώα γλυκά, βαρετά, 
βρώμικα, όμορφα, χνουδωτά, γλιστερά, γρήγορα, έξυπνα, 
ευλύγιστα, και καμία φορά και λίγο χαζά. Αλλά αγαπάμε 
τα ζώα;
«Ναι, φυσικά», απαντούν πολλοί άνθρωποι αμέσως σ’αυτήν 
την ερώτηση » Εμείς αγαπάμε τα ζώα». Όταν όμως 
κοιτάζουμε από κοντά, η απάντηση δεν είναι και τόσο 
απλή, εμείς έχουμε μάλιστα μια πολύ παράξενη σχέση με 
τα ζώα σ’ αυτόν τον πλανήτη.

Πολλά από τα κατοικίδια ζώα μας τα αγαπάμε πράγματι 
πάρα πολύ, παρόλο που δεν συμπεριφερόμαστε απέναντί 
τους πάντα τόσο καλά. Τα αδέσποτα ζώα τα κυνηγάμε 
και τα διώχνουμε πολύ συχνά, τα παραγωγικά ζώα πολλές 
φορές δεν τα κρατάμε, ανάλογα με το είδος τους, τα 
πειραματόζωα υποφέρουν στα πειράματα, άλλα ζώα πάλι 
τα αναγκάζουμε να κάνουν ποδήλατο στο τσίρκο, και πολλά 
από αυτά τα χώνουμε σε στενά κλουβιά, όπου κάθονται, 
βαριούνται, και ακόμα αρρωσταίνουν από την βαρεμάρα.
Επιτρέπεται όμως εμείς, επειδή είμαστε πιο δυνατοί, να 
κάνουμε με τα ζώα ο,τι θέλουμε; ‘Η έπρεπε να λάβουμε 
την ευθύνη για αυτά και να κάνουμε ότι δυνατό για να είναι 
καλά; Τελικά τα ζώα είναι πλάσματα όπως και εμείς.

Αξίζει τον κόπο να σκεφτόμαστε λίγο γι’ αυτή τη σχέση 
μας με τα ζώα. Βέβαια, αυτή η σκέψη μπορεί να μην είναι 
βαρετή.
Όχι! Για να μας διασκεδάζει το να απασχοληθούμε με τα 
ζώα στην χώρα μας υπάρχει η σχολική δραστηριότητα 

Walk the dog!

Το αργότερα τότε όταν τα περιοδικά Walk the dog! φαίνονται 
τόσο φθαρμένα από την πολύ χρήση όπως το αγαπημένο 
βιβλίο σας, θα έπρεπε να ρίξετε μια ματιά στις ιστοσελίδες 
μας: www.walk the dog. eu

Καλή διασκέδαση σας εύχεται το 

Walk the dog!-Team

Άνθρωποι και ζώα
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andere benutzen wir
als Testobjekte.

Σε μερικά ζώα δίνουμε 
να φάνε

Μερικά ζώα μας 
μοιάζουν

Κάποια τα αγαπάμε

Άλλα είναι παράξενα

Άλλα δεν περνάνε 
τόσο καλά με μας

Κάποια βοηθάνε εμάς

Άλλα τα τρώμε εμείς
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 Η μεγάλη έκπληξη

Βλέπετε ότι: Τα ζώα μπορούν να κάνουν 
απίστευτα πράγματα ακριβώς 

όπως  εμείς οι άνθρωποι

¨Όμως δεν ενδιαφέρονται να γίνουν αστέρια του ροκ 
ή χορεύτριες, να κάνουν άγρια πηδήματα με πατίνια ή 
να φτιάξουν διαστημόπλοια. Ξέρετε ότι οι μέλισσες με 
τα μάτια τους βλέπουν τον κόσμο εντελώς διαφορετικά 
από μας; Εάν θα είχαμε εμείς τέτοια μάτια, το 
γρασίδι θα μας φαινόταν ξαφνικά κόκκινο και όλα τα 
λουλούδια θα είχαν σχέδια. Υπάρχουν διαφορετικοί 
τρόποι πώς να βλέπει κανείς τον κόσμο.

Δεν είναι υπέροχο πως ζουν τόσα πολλά ζώα στην 
γη; ¨Όλα αυτά είναι δημιουργήματα όπως  και 
εμείς και θα έπρεπε να τα φροντίσουμε καλά.

Φανταστικά είναι και τα ζώα!

«Χαζέ άνθρωπε»» ψιθύρισε ο Γιάννης στον Λευτέρη, επειδή 
ο άντρας ο οποίος κατέβηκε τον δρόμο είχε ένα λυκόσκυλο 
δίπλα του και τον έκανε βόλτα. Τώρα όμως τα δύο αγόρια 
ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη επειδή αυτός ο άντρας γύρισε 
και τους έκανε νόημα να έρθουν κοντά του.
«Αγόρια» είπε , «έπρεπε να ξέρετε, ότι τα ζώα είναι ακριβώς 
τόσο υπέροχα όπως τα σκείτμπορντ, τα αστέρια του ροκ, τα 
διαστημόπλοια ή οι ντετέκτιβς . Ο Γιάννης και ο Λευτέρης 
ξαφνιάστηκαν .» Βλακείες, « σκέφτηκαν « τι ξέρουν τα ζώα 
εκτός από το να γαβγίζουν ή να ρολάρουν στην λάσπη;»

«Ας είναι γουρούνια, κότες, σκυλιά ή ελέφαντες», είπε ο 
άντρας με βαθιά φωνή, « όλα ξέρουν να κάνουν φανταστικά 
πράγματα, από τα οποία εμείς οι άνθρωποι μπορούμε μόνο 
να ονειρευτούμε.» . «Παρά δείγματος χάρη οι τερμίτες, « 
είπε ο άντρας» ζουν σε μεγάλες αποικίες και κτίζουν τεράστια 
νοικοκυριά εκεί που μένουν.» Τα αγόρια γούρλωσαν τα μάτια 
τώρα. «Οι oικοδομές των αφρικανικών τερμιτών μπορούν, 
να φτάσουν σε  ύψος μέχρι και 7 μέτρων.» Ο Γιάννης και ο 
Λεύτερης παραξενεύτηκαν πολύ. Αλλά αυτός ο τύπος είχε 
και άλλες ιστορίες στο τσεπάκι του μυαλού του. «Υπάρχουν 
πουλιά, είπε αυτός» τα οποία πετούνε από τον Καναδά μέχρι 
την νότια Αμερική και πάλι πίσω.» Στο μυαλό του Γιάννη 
και του Λευτέρη βρόντηξαν οι σκέψεις. Προσπαθούσανε 
να φανταστούν την απόσταση σ’ένα χάρτη και βγάλανε το 
συμπέρασμα, ότι τα πουλιά μπορούν να πετάξουν απίστευτα 
μακριά. «¨Όταν τα πουλιά επιστρέφουνε στον Καναδά,» είπε 
αυτός» προσγειώνονται ξανά στην φωλιά, στην οποία έζησαν 
πριν φύγουν.» Σ’αυτό το άκουσμα τα σαγόνια του Γιάννη 
και του Λευτέρη  πέσανε. 

«Υπάρχουν και ψάρια, τα οποία στέλνουν ηλεκτρικά σήματα. 
Έτσι κουβεντιάζουν ανάμεσά τους « συνέχισε ο άντρας. « Α! 
α! α! » φωνάξανε τα αγόρια. « Τα ζώα είναι πραγματικά πολύ 
πιο συναρπαστικά απ’ ο, τι σκεφτήκαμε.» Στον άντρα και 
στο λυκόσκυλο ζωγραφίστηκε ένα πλατύ χαμόγελο.

Είναι σαφές ότι: Τα πατίνια είναι υπέροχα! Τα διαστημόπλοια επίσης! Και οι χορεύτριες, 
τα αστέρια του ποπ, οι διακοπές και ποδοσφαιριστές! Αλλά τα ζώα;

Άσκηση: 
Έχετε φανταστεί ποτέ την γη χωρίς ζώα;



1. Στην φύση τα χαμστεράκια σκάβουν υπόγειους διαδρόμους σε βάθος τριών μέτρων

                                                   2. Τα γουρούνια διαλέγουν την τουαλέτα τους μακριά , επειδή          
                                                   δεν τους αρέσει η μυρωδιά των κοπράνων τους   
   
               3. Οι πελαργοί κάνουν μια φορά το γύρο της γης πριν 
    ζευγαρώσουν

4. Οι δρυοκολάπτες έχουν το δικό του εργαστήριο  
    
   
5. Οι Ιπποπόταμοι με τον ιδρώτα τους εξασφαλίζουν την δική 
τους αντηλιακή κρέμα

6. Οι αρουραίοι, επειδή είναι παιχνιδιάρηδες, βαριούνται πολύ εύκολα 
                  
        
7. Στο μυαλό του μυρμηγκιού της ερήμου, το οποίο έχει μέγεθος μόνο 0,1 χιλιοστό, χωράει ένα 
ολόκληρο σύστημα πλοήγησης (GPS)  
 
             8. Οι μέλισσες δείχνουν χορεύοντας στις συναδέλφισές τους το
                                                 δρόμο για το φαγητό. Όμως οι μέλισσες τις Αυστραλίας
                                                 χορεύουν διαφορετικά από τις μέλισσες της Ιταλίας

  
                                                 9. Οι πεταλούδες βρίσκουν τους συζύγούς τους καλύτερα, 
                                                 όταν δεν  φυσάει ο άνεμος.

  
    
10. Τα κουνέλια από την χαρά τους τρέχουν και πηδάνε 
στον αέρα 
 

11. Και οι αγελάδες έχουν ...νηπιαγωγεία
             

Πιστεύεις αυτό;

Αληθεύει αυτό που λένε για τα ζώα;

πιστεύω
δεν είμαι 
σίγουρος

□  □  □

□  □  □

□  □  □

□  □  □

□  □  □

□  □  □

□  □  □

□  □  □

□  □  □

□  □  □

δεν 
πιστεύω

□  □  □

Άσκηση:
Ξέρετε άλλα απίστευτα πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν τα ζώα;
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Φ  ύλο ασκήσεων



Επίσης είχε παρατηρήσει πως άλλα ζώα που φάγανε 
σκουπίδια από τον δρόμο αρρώστησαν. Και τα 
κουτάβια, τα μικρά σκυλάκια – πόσα από αυτά δεν είχε 
δει ο Δημήτρης  να προσπαθούν μάταια να πιούν λίγο 
γάλα από τη μάνα τους, όμως οι μάνες σκύλες ήταν τις 
περισσότερες φορές πολύ αδύνατες και πεινασμένες για 
να θηλάσουν τα παιδιά τους.

Ο Δημήτρης είχε μάθει ακόμα ότι πολλοί άνθρωποι 
είχαν μόνο λίγο για να φάνε. Αυτό το γεγονός τον 
στεναχωρούσε διότι ήξερε τι σημαίνει πείνα. Γιατί και 
αυτός υπέφερε από το άδειο στομάχι του. Δεν θα ήταν 
ωραία, σκέφτηκε ο Δημήτρης, του οποίου το στομάχι 
έκανε πάλι γρουγρου, αν οι άνθρωποι και τα ζώα 
έβρισκαν ένα τρόπο να περνάνε μαζί καλά;

Ο Δημήτρης

«Φύγε Κοπρόσκυλο!» Φωνάζει η γυναίκα και 
διώχνει το μαύρο σκύλο από την αυλή της, «πήγαινε 
στα σκουπίδια!» Ο τριχωτός σκύλος το έσκασε 
γρυλίζοντας. Επειδή δεν είχε αφεντικό για να του 
δώσει όνομα αυτοονομάστηκε Δημήτρης. Ενα όνομα 
που του άρεσε. Ο Δημήτρης ήταν πολύ αδύνατος, τα 
μαλλιά του  αναμαλλιασμένα, και φαινόταν άγριος και 
εξαθλιωμένος. Ποιος όμως μπορούσε να φροντίσει την 
εξωτερική εμφάνισή του αφού και η κοιλιά του έπαίζε 
ταμπουρά; Μέρα και νύχτα γουρ-γουρ έκανε τα πρωινά 
όταν σηκωνόταν, γουρ-γουρ έκανε τα βράδια όταν 
ξάπλωνε σε μια σκοτεινή γωνία ή σε ένα ερειπόσπιτο. 
Και τώρα η κοιλιά του έπαιζε ταμπούρλο. Το 
προηγούμενο βράδυ είχε ονειρευτεί πώς βρήκε κάτι 
φαγώσιμο σε ένα αγρόκτημα. Έτσι ξεκίνησε να τρέχει 
και να ψάχνει αλλά τον διώξανε ξανά. ¨Έτσι γινόταν 
πάντα. Ο Δημήτρης είχε διαπιστώσει ότι κάποια 
σκυλιά δεν επιστρέφανε από τις αναζητήσεις τους, όταν 
πηγαίνανε να ψάξουν για φαΐ.
      

 O Δημήτρης ψάχνει

Άσκηση:
Τι νομίζεις – υποφέρουν τα ζώα όταν πεινάνε; 5



 Μια σκληρή ζωή

Πολλοί από σας σίγουρα έχουν δει ήδη αδέσποτα ζώα 
όπως τον Δημήτρη στην προηγούμενη ιστορία. Αυτά τα 
ζώα φαίνονται συχνά πολύ αδύνατα και πολλές φορές 
είναι και άρρωστα, γεγονός το οποίο οφείλεται στην 
κακή σίτιση τους. Στον δρόμο ισχύει το δίκαιο του 
ισχυρότερου.

Μα από πού έρχονται τα αδέσποτα;

Πολλά από τα αδέσποτα ζώα ζούσανε πριν με ανθρώπους. 
Ορισμένα, μετά από πολέμους ή θεομηνίες, έχασαν το 
σπίτι τους. Άλλα όμως τα εγκαταλείψανε, τα αφήσανε στον 
δρόμο.  Εκεί λοιπόν γενάνε ανεξέλεγκτα απογόνους, επειδή 
δεν τους έκανε κανείς στείρωση. Έτσι δημιουργούνται 
ολόκληρα κοπάδια. Αυτά γυρίζουν καθημερινά στους 
δρόμους και στα πάρκα ψάχνοντας για να φάνε κάτι. 

Μεταφέρονται τα ζώα σε κυνοκομεία;

Κάποια από τα αδέσποτα ζώα μεταφέρονται σε κυνοκομεία, 
εάν βέβαια υπάρχουν. Διότι ένα κυνοκομείο κοστίζει πολλά 
λεφτά. Και σε πολλές χώρες λείπουν τα χρήματα για ένα 
κυνοκομείο, ενώ όταν υπάρχει πολλές φορές ξεχειλίζει. 
Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ζώα και τα χρήματα 
είναι λίγα για στειρώσεις και εμβόλια. Έτσι οι πολιτικοί 
διατάζουν να θανατώσουν τα ζώα, διότι χωρίς εμβόλια τα 
ζώα είναι φορείς ασθενειών και έτσι αποτελούν απειλή για 
τους ανθρώπους. Εξάλλου οι φόλες σκοτώνουν αδέσποτα 
και συχνά και τα άγρια ζώα.

Υπάρχει λύση;

Ένας καλός τρόπος για να ελεγχθεί το πρόβλημα των 
αδέσποτων είναι η στείρωση. Τα ζώα πιάνονται και 
χειρουργούνται από κτηνιάτρους έτσι ώστε να μην μπορούν 
πια να πολλαπλιαστούν. Μια στείρωση όμως κοστίζει πολλά 
λεφτά. Και βέβαια  αυτά δεν υπάρχουν πάντα. Γι’αυτό 
πολλές φορές οι φιλοζωικοί σύλλογοι αναλαμβάνουν την 
ευθύνη για την στείρωση των αδέσποτων και με αυτό τον 
τρόπο προσπαθούν να προλάβουν άλλες θανατώσεις. 

Τι μπορώ να κάνω εγώ;

Ακριβώς όπως οι άνθρωποι έτσι και τα ζώα νιώθουν 
πόνο. Πεινάνε και κρυώνουν. Γι’αυτό πρέπει και εμείς να 
βοηθήσουμε τα αδέσποτα. Εσείς όμως παιδιά δεν πρέπει 
να το κάνετε μόνα σας, και να πηγαίνετε έτσι απλά κοντά 
τους να τα χαϊδέψετε ή να τους βάλετε φαγητό , διότι από 
την πείνα ή εξαιτίας μιας αρρώστιας μπορούν καμία φορά 
να δαγκώσουν. Πληροφορηθείτε στην επόμενη σελίδα για 
το τι μπορείτε να κάνετε!
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Τι να κάνω;
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Τι να κάνω όταν συναντώ ένα αδέσποτο;

Όταν συναντάς ένα αδέσποτο, παρακαλώ να κρατήσεις απόσταση. Αυτά τα ζώα είναι συχνά πολύ ντροπαλά 
και φοβητσιάρικα, ενώ πολλά έχουν αποκτήσει κακές εμπειρίες με ανθρώπους. Έτσι μπορεί να σε βλέπουν σαν 
κίνδυνο και ενεργοποιούν την αυτοάμύνα. Όταν ένα ζώο είναι πάρα πολύ αδύνατο, πάσχει μάλλον από υποσιτισμό 
και είναι φιλάσθενο. Ένα τέτοιο ζώο μπορεί να χρειαστεί βοήθεια.

Πως μπορεί  κανείς να βοηθήσει στα αδέσποτα;

Μπορείς να υποστηρίξεις συλλόγους προστασίας ζώων στον τόπο σου. Φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, αλλά και 
νερό, ρεύμα ή υγραέριο, σπιτάκια και  κουβέρτες χρειάζονται πάντα χρήματα. Τροφή και κουβέρτες δωρίζονται 
συχνά. Χρήματα όμως δίνουν μόνο λίγοι άνθρωποι, επειδή οι πιο πολλοί δεν έχουν. Αλλά επειδή τα ζώα χρειάζονται 
περιποίηση, τα κυνοκομεια εξαρτώνται από τις προσφορές.

Γιατί είναι σημαντικό να στειρώνονται τα αδέσποτα;

Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των αδέσποτων αυξάνει το πρόβλημα. Τα ζώα πρέπει να μοιραστούν τα 
καταλύματα και το φαγητό. Τα αδύναμα ζώα δεν παίρνουν αρκετά τρόφιμα, και αρρωσταίνουν γρήγορα ενώ 
ταυτόχρονα είναι φορείς αρρωστιών για άλλα ζώα αλλά και για ανθρώπους. Διαμέσου των στειρώσεων θα 
λιγοστέψουν σιγά σιγά τα αδέσποτα. 

Πού αισθάνεται ένα αδέσποτο καλύτερα, στον δρόμο ή στο κυνοκομείο;

Αυτή η ερώτηση δεν έχει εύκολη απάντηση. Υπάρχουν πολλά υπέρ και κατά. Το γνωστό περιβάλλον και ας είναι 
ο δρόμος δίνει στα ζώα την αίσθηση τις ασφάλειας. Πολλά ζώα έχουν συνηθίσει τις καταστάσεις του δρόμου και 
μπορούν να ζήσουν εκεί αρκετά καλά. Αλλά ιδιαίτερα τα αδύνατα ζώα παλεύουν κάθε μέρα για να επιβιώσουν. 
Επίσης τα κυνοκομεία έχουν συχνά έλλειψη χώρου και χρημάτων. Έτσι συχνά δεν έχουν χώρο για όλα τα ζώα! 
Αλλά για τα αδύναμα ζώα μπορούν να προσφέρουν την δυνατότητα να υιοθετούνται.

Έχει νόημα να βρούμε σπίτια για τα αδέσποτα σε άλλες χώρες;

Επίσης σχετικά με αυτήν την ερώτηση πρέπει να σκεφτούμε 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Η εξαγωγή κρύβει 
ρίσκα και είναι κουραστικά και ιδιαίτερα για αδύναμα και 
νεαρά ζώα. Είναι πιθανό από την κούραση του ταξιδιού να 
αρρωστήσουν. Αλλά και τα μεγαλύτερα ζώα δεν είναι καθαρά 
και πρέπει πρώτα να αποκτήσουν μάθηση για καθαριότητα. 
Επίσης εξαιτίας της αλλαγής του περιβάλλοντός τους τα 
σκυλιά νιώθουν ανασφάλεια. Αν όμως τα ζώα συνηθίσουν 
στην καινούρια κατάσταση, μπορούν ίσως να έχουν μία 
όμορφη ζωή μέσα σε μία οικογένεια. Γι’ αυτό το λόγο 
μια εξαγωγή πρέπει να γίνεται μόνο με την απόφαση ενός 
κτηνίατρου ή μιας  οργάνωσης η οποία ξέρει πολύ καλά τον 
σκύλο και την κατάσταση της υγείας του.



Πώς περνάνε πραγματικά τα κατοικίδια ζώα μας;

Gestern habe ich einen Stra-
ßehund getreten.
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Πολλοί άνθρωποι έχουν ένα κατοικίδιο ζώο. Αλλά συχνά δεν ξέρουν τι χρειάζονται 
τα ζώα πραγματικά και ποιες είναι οι ανάγκες τους. Πολλά ζώα ζουν έτσι όπως 
βλέπετε σ’αυτές τις εικόνες. Είναι καλά; Πώς θα αισθανόσαστε εσείς ως....

...ένα ινδικό χοιρίδιο, το οποίο κάθεται όλη την ημέρα μόνο του στο 
κλουβί;

...ένα χάμστερ, το οποίο τα παιδιά μετά το σχολείο το ξυπνούν 
για παιχνίδια;

...ένας σκύλος, ο οποίος όλη τη μέρα είναι μόνος του;

...μια γάτα χωρίς δέντρο να ξύνει τα νύχια της, η οποία μάλιστα 
τιμωρείται επειδή ξύνει τα νύχια της στον καναπέ;

...ένα κουνέλι, το οποίο δεν μπορεί να τρέξει πέρα δώθε ούτε να 
σταθεί στα πισινά πόδια του;

...ένα πουλί, το οποίο κάθεται πολλές ώρες χωρίς σύντροφο στο 
κλουβί;

Φ  ύλο ασκήσεων



Συμβαίνει όλο  και πιο συχνά κάποιοι άνθρωποι να 
θέλουν να έχουν άγρια ζώα εξαιτίας της γοητείας τους, της 
δύναμής τους ή της επιδεξιότητάς τους. Αλλά η αλήθεια 
είναι ότι δεν μπορεί κανείς να κρατήσει πραγματικά στο 
σπίτι του μαϊμούδες, αρκούδες, ακόμα και λεοντάρια και 
τίγρεις , χωρίς να ταλαιπωρούνται. Ακόμα και στο τσίρκο 
δεν πετυχαίνει αυτό, αλλά και στο ζωολογικό κήπο πολλά 
άγρια ζώα δεν αισθάνονται καλά. Και βέβαια πώς; Αφού 
παλιά είχαν μια ολόκληρη ζούγκλα για να σκαρφαλώσουν 
ή μια σαβάνα για να τρέξουν ή να κυνηγήσουν.

Οι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε μαϊμούδες, αρκούδες ή 
άγριες γάτες, αλλά και εξωτικά πουλιά, θέλουν να κάνουν 
το σπουδαίο και μάλιστα να κερδίσουν κάποια λεφτά με τα 
ζώα- επειδή οι τουρίστες πληρώνουν ευχάριστα λεφτά για 
να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί με τα άγρια ζώα. Καμιά 
φορά από συμπόνια δίνουν και λεφτά για τα ζώα. 

Τα ακροβατικά και τα κόλπα μπορούν να φέρουν λεφτά. 
Όμως τα ζώα πρέπει να προπονηθούν πάρα πολύ σκληρά 
μέχρι να μπορέσουν να χορέψουν ή να κάνουν ποδήλατο. 
Από ελεύθερη βούληση δεν κάνουν τέτοια κόλπα. Και 
γιατί; Τελικά δεν είναι άνθρωποι.

Κάποιοι ιδιοκτήτες χτυπάνε τα ζώα τους ή τα φοβίζουν για 
να τους υπακούν. Στις παραστάσεις και στον δρόμο φυσικά 
δεν βλέπεις τίποτα από αυτά, διότι δεν θα άρεσε και στους 
θεατές. Αλλά ακόμη και αν οι κάτοχοι ανατρέφουν τις 
μαϊμούδες και τις αρκούδες με αγάπη και τους μαθαίνουν 
όλα τα κόλπα με φιλικό τρόπο, τα ζώα συχνά δεν κάνουν 
αυτά τα κόλπα με όρεξη. Τα ζώα ξέρουν από την φύση 
τους αρκετά υπέροχα πράγματα, για τα οποία εμείς οι 
άνθρωποι μένουμε έκπληκτοι. Θυμάστε την ιστορία από 
την σελίδα 3;

Άγριες ατραξιόν;

Έχεις ακούσει ποτέ άγρια ζώα να ζουν σε αυλές, διαμερίσματα 
ή ιδιωτικούς κήπους; ‘Η μήπως είδες κιόλας μια αρκούδα πού 
ζει δεμένη με αλυσίδα; Μια μαϊμού πού χορεύει σαλσα ή ένα 
τίγρη πού κάθεται σε μια ντίσκο ή σε ένα κλουβί; 

Όλα αυτά υπάρχουν! Και οι άνθρωποι που κρατάνε άγρια ζώα με 
αυτόν τον τρόπο αισθάνονται τις περισσότερες φορές πάρα πολύ 
δυνατοί! Αλλά τα άγρια ζώα; Νομίζεις ότι περνάνε καλά;

9



Τόσο λίγος χώρος

10

Τι παθαίνουν πολλά άγρια ζώα με την αιχμαλωσία;

Συχνά τα κλουβιά των ζώων έχουν μόνο λίγα τετραγωνικά ή δεμένα με κοντές αλυσίδες δεν μπορούν καν να 
ξαπλώσουν στην σκιά. Σκεφτείτε μια φορά, πώς θα αισθανόσασταν εσείς σε αυτή την στενότητα.
Αλλά πολλά ζώα δεν κρατιούνται μόνο ιδιωτικά. Επίσης στο ζωολογικό κήπο και στο τσίρκο μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενα θαυμασμού. Τα ζώα στο ζωολογικό κήπο φροντίζονται  συχνά από ειδικούς και φύλακες ζώων, αλλά 
και εκεί τα ζώα αισθάνονται καλά μόνο όταν κρατιούνται ικανοποιώντας τις ανάγκες του είδος τους και αν έχουν 
απασχόληση. Επίσης στο τσίρκο, τα άγρια ζώα δεν έχουν καμία δουλειά, γιατί τις επανειλημμένες μετακομίσεις 
από μέρος σε μέρος και στους στενούς περιφραγμένους χώρους και στα κλουβιά δεν είναι δυνατή η κράτηση που 
να ανταποκρίνεται τις ανάγκες του είδους τους.

Συχνά τα ζώα παθαίνουν κατάθλιψη ή και μάλιστα αρρωσταίνουν όταν κάθονται στα μικρά τους κλουβιά ή 
όταν τρέχουν ξανά και ξανά σε κυκλική κίνηση

Ζωγραφίστε μια φορά μια επιφάνια τριών τετραγωνικών μέτρων  με κιμωλία στο πάτωμα της τάξης σας. Ποιος 
έχει όρεξη να περάσει μία ώρα εκεί μέσα;

 Άσκηση:
 Τι νομίζεις- για ποιους λόγους οι άνθρωποι κρατάνε ζώα;



Ψιθύρισμα των αρκούδων

Η μια αρκούδα σ’αυτήν την σελίδα ζει ελεύθερη, η άλλη σε αιχμαλωσία. Την 
περασμένη νύχτα και οι δυο ονειρεύτηκαν ότι μια νεράιδα μπορεί να τους εκπληρώσει 
τρεις επιθυμίες. Ποιες νομίζεις ότι θα μπορούσαν να είναι οι επιθυμίες τους; Θέλεις 
να δανείσεις στα ζώα τη φωνή σου; 

Τι νομίζεις, αν οι δυο αρκούδες συναντιόνταν, για ποιο θέμα θα μπορούσανε να κουβεντιάσουν; 
Έχεις καμία ιδέα για ένα μικρό διάλογο;

Η ελεύθερη αρκούδα επιθυμεί: Η αιχμάλωτη αρκούδα επιθυμεί:

Άσκηση:
Πώς θα μπορούσανε τα όνειρα των αρκούδων να εκπληρωθούν; 11

Φ  ύλο ασκήσεων



Τα γουρούνια στεγάζονται σήμερα τις περισσότερες φορές 
πολλά πολλά μαζί  πάνω σε πατώματα με ρωγμές χωρίς  
στρωμνή.

Ως πουλερικά εκτροφής είναι πριν απ’όλα οι κότες, οι 
γαλοπούλες, οι πάπιες και οι χήνες. Αυτά κυρίως ζουν χιλιάδες 
μαζί σε στενότατους χώρους ή σε μεγάλες αίθουσες.   

Από πού προέρχονται τα αυγά, το γάλα και το κρέας;

Το αστέρι του ροκ και το ψητό κοτόπουλο!

Η Άννα έβαλε την ηλεκτρική κιθάρα στην άκρη, έκλεισε 
την ανάτροφοδότηση και χειροκρότησε. «Τώρα,» είπε 
«χρειάζεται το μελλοντικό αστέρι του ροκ οπωσδήποτε 
κάτι στο στομάχι του.» Δεν χρειαζόταν να σκεφτεί πολύ 
η Άννα. Ένα κοτόπουλο από το ψητοπωλείο της γωνίας 
θα ήταν εντάξει, σκέφτηκε. Μετά θα έχω σίγουρα μια 
καινούρια ιδέα για ένα υπέροχο χιτ. «Φεύγω,» είπε η 
Άννα, κατέβηκε τις σκάλες, έφυγε από το σπίτι και πήγε 
στο ψητοπωλείο της  γωνίας. «Μισό ψητό κοτόπουλο» 
παράγγειλε η Άννα. Μέσα στο χώρο του ψητοπωλείου 
κοίταξε γύρω της. «Παράξενο», σκέφτηκε, « ποτέ πριν 
δεν πρόσεξα τις σούβλες, γεμάτες με κρέας στον αιώνιο 
γύρο τους.» Φυσικά τις είχε δει πολλές φορές πριν, 
αλλά δεν τις είχε κοιτάξει καλά ποτέ. Με τον κάθε γύρο που έκανε η σούβλα, μια ερώτηση γύρισε όλο και πιο βαθιά 
στο μυαλό της Άννας « Από πού προέρχεται όλο αυτό το κρέας που γυρίζεται συνεχώς;»

«Από πού προέρχεται πραγματικά όλο αυτό το κρέας;» αναρωτιέται η Άννα στην πάνω ιστορία. Έπρεπε αμέσως να 
κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Από που προέρχονται το κρέας, το τυρί και τα αυγά;

  

Άσκηση:
Σκεφτείτε: Πώς θα ήθελε το γουρούνι σίτευσης Νο 232325 να συμπεριφερθεί 

σύμφωνα με την φύση του; Σε ποια συμπεριφορά αναγκάζεται;
12

Οι εικόνες δείχνουν, πώς στεγάζονται τα περισσότερα από τα «παραγωγικά ζώα».

Τα μοσχάρια στέκονται συχνά δεμένα σε στάβλους όλη 
την ημέρα στην ίδια θέση και δεν μπορούν να κινούνται 
ελεύθερα.

Οι κότες εκτροφής ζουν συχνά σε κλουβιά, όπως μπορείτε 
να δείτε στην εικόνα κάτω δεξιά. Και δεν μπορούν ούτε να 
ανοίξουν τα φτερά τους ούτε να σκαλίσουν.

 Να το θυμάσαι: Όλα τα παρά πάνω ζώα ζουν σα φυλακισμένα για να μπορούμε εμείς σχεδόν 
καθημερινά να τρώμε κρέας ή αυγά, να πίνουμε γάλα ή να ψήνουμε γλυκά στο φούρνο.



Όνομα: Γουρούνι πάχυνσης Νούμερο 232325

Άσκηση:
Σκεφτείτε: Πώς θα ήθελε το γουρούνι σίτευσης Νο 232325 να συμπεριφερθεί 

σύμφωνα με την φύση του; Σε ποια συμπεριφορά αναγκάζεται;
13

Μια βιογραφία
Όνομα: Γουρούνι πάχυνσης Νο 232325
Οικογενειακή κατάσταση: ελεύθερο
Παιδιά: όχι

6 Ιανουαρίου 2009 - γεννήθηκα ως παιδί μιας γουρούνας 
αναπαραγωγής με Νο 126742 σε μια φάρμα όπου παράγονται 
γουρουνόπουλα. Η μαμά μου έχει πολύ λίγο χώρο και δεν 
μπορεί καν να γυρίσει να με δει.

31 Ιανουαρίου 2009 - με παίρνουν από την μάνα μου και με 
πουλάνε σε μια φάρμα όπου σιτεύουν γουρουνόπουλα. Εκεί 
με χώνουν με πολλά άλλα γουρουνόπουλα σε ένα στενό χώρο. 
Τρώμε πολύ συμπυκνωμένη τροφή για να μεγαλώσουν οι 
μυς μας γρήγορα. Σε κάποια από εμάς τα κόκαλά μας δεν 
μεγαλώνουν αρκετά γρήγορα και έχουμε πρόβλημα με τις 
αρθρώσεις μας.  

20 Μαρτίου 2009 - θα ήθελα να παίξω και να γνωρίσω το 
περιβάλλον μου, όπως ταιριάζει στη φύση μου. Αλλά εδώ δεν 
υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος ούτε καν να  ξαπλώσουμε.

15 Απριλίου 2009 - Στην πραγματικότητα εμείς τα γουρούνια 
είμαστε πολύ καθαρά ζώα, εδώ όμως δεν έχουμε την ευκαιρία να 
ακολουθήσουμε την φύση μας. Ο χώρος μας είναι πολύ στενός, 
και οι ακαθαρσίες μας δεν περνούν πάντα από τις ρωγμές του 
πατώματος και τα ποδαράκια μας τα πατάνε. Ακόμη πολλά 
από μας πάσχουν από προβλήματα των πνευμόνων, επειδή 
αναγκαστικά αναπνέουμε συνεχώς την αμμωνία, η οποία 
ανεβαίνει με τα ούρα μας από τα υπόγεια κανάλια.

13 Μαΐου 2009 – Κάποιοι μας παραλαμβάνουν. Δεν ξέρω πού 
πάμε. ¨Όλοι, και εγώ, τρελαινόμαστε όταν μας σπρώχνουνε 
πάνω στο όχημα. Μας σπρώχνουν όλα μαζί έτσι ώστε η ιεραρχία 
μας διαταράσσεται. Γι’αυτό κάποια ζώα γίνονται επιθετικά και 
αρχίζουν να  σπρώχνουν τα άλλα και να τα δαγκώνουν. 

13 Μαΐου 2009 - με σπρώχνουν σε ένα ασανσέρ το οποίο 
μοιάζει με κλουβί. Το ασανσέρ κινείται προς τα κάτω και 
καταλήγει σε μια λεκάνη γεμάτη με διοξείδιο του άνθρακα 
CO2. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, αλλά σε λίγο θα λυπυθημήσω. 
Μακάρι να μην ξυπνήσω πριν με σφάξουν.



 Φτάσαμε λοιπόν στο κέντρο του προβλήματος:

Υπάρχει δυνατότητα, μοσχάρια, γουρούνια ,κότες και γαλοπούλες 
να τα στεγάζουμε με πιο σωστό τρόπο και ανάλογα με το είδος σε 
σχέση με την στέγαση που τους προσφέρουμε σήμερα. Γενικά όμως 
αυτοί οι τρόποι κτηνοτροφίας είναι πιο ακριβοί για τους αγρότες 
από εκείνους όπου τα ζώα στέκονται στενά πλάτη με πλάτη και 
ζουν μονότονα. Πολλοί αγρότες λοιπόν δεν θέλουν ή δεν μπορούν 
να πληρώσουν αυτό το παραπάνω κόστος. Πώς  μπορούμε να 
βοηθήσουμε; Αν εμείς αγοράζοντας το κρέας που χρειαζόμαστε 
από κτηνοτρόφους υποστηρίζουμε αυτούς. «Τέτοιο κρέας είναι πιο 
ακριβό! Πώς να το πληρώσουμε;» μπορεί να ρωτήσει κανείς. Μια 
πρόταση: Να τρώτε λιγότερο κρέας και να αγοράζετε με τα ίδια 
χρήματα καλύτερο κρέας.

 Στο δίλημμα

Φυσικά πολλοί κτηνοτρόφοι που λόγο του επαγκέλματος τους περνούν πολλές ώρες με τα ζώα ξέρουν 
πόσο σημαντική είναι η καλή στέγαση τους τόσο για να αισθάνονται καλά όσο και για την καλή ποιότητα 
του κρέατος και των άλλων προϊόντων τους. Παρόλ’αυτά, οι αγρότες βρίσκονται συχνά σε ένα δίλημμα 
γιατί όσο περισσότερο προσέχουν τις ανάγκες των ζώων, τόσο περισσότερα έξοδα έχουν. Έτσι κάθε 
προσπάθεια εκ μέρους των αγροτών  για την εξασφάλιση άνεσης για τα ζώα κοστίζει επιπλέον χρήματα 
και χρόνο. Και οι ζωέμποροι ή το σφαγείο δεν ενδιαφέρονται να πληρώσουν ούτε ένα λεπτό  παρά πάνω 
για το προϊών.

Κρέας στο τραπέζι;

«Μαζική κτηνοτροφία», συμβατική ή βιολογική 
κτηνοτροφία όπως και αν την πούμε, για τα 
ζώα είναι σημαντική η στέγαση σύμφωνα με τις 
ανάγκες τους.

Η σωστή κτηνοτροφία προϋποθέτει το σεβασμό στις 
φυσιολογικές ανάγκες των ζώων, και στην εκπλήρωση 
αυτών των αναγκών. Διαφορετικά τα ζώα μπορεί 
να αρρωστήσουν. Οι ανάγκες των ζώων σύμφωνα 
με τους ειδικούς είναιή δυνατότητα εξερεύνησης, 
κοινωνικής συμπεριφοράς , εξεύρεσης τροφής και 
χώρου για τις ακαθαρσίες τους. Επομένως, είναι 
σημαντικό, να προσέξουμε πόσα ζώα ζουν μαζί σε 
ένα χώρο, αν έχουν αρκετό φως και αέρα, αν έχουν 
αρκετό χώρο για να μπορέσουν να ερευνήσουν το 
περιβάλλον και να κοιμηθούν. Αν το σύστημα της 
κτηνοτροφίας ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες, 
τότε είναι κατάλληλο για τα ζώα. Για τα γουρούνια, 
τα μοσχάρια και τις  κότες σημαίνουν τα εξής :
      

Γουρούνια: Άυτά τα ζώα χρειάζονται πολύ χώρο για 
τρέξιμο, μαλακό έδαφος, χωριστό χώρο για φαγητό, 
ύπνο και απέκκριση. Ακόμα πασσάλους για τρίψιμο 
ή ντους για περιποίηση του σώματός τους.
Κότες: Έμφυτες ανάγκες τους είναι να τσιμπήσουν 
και να σκαλίσουν. Όμως εκτός από αυτά χρειάζονται 
και ένα μπάνιο στην άμμο για την περιποίηση του 
σώματός τους, αφού αυτή απορροφά τον ιδρώτα 
τους και με το τίναγμά τους το μίγμα ιδρώτα 
– άμμου αποβάλλεται. Με αυτό τον τρόπο οι 
κότες περιποιούνται το σώμα τους όπως εμείς οι 
άνθρωποι με ένα ζεστό ντους. Επίσης χρειάζονται 
μια συγκεκριμένη απόσταση από τα υπόλοιπα ζώα 
γύρω τους και φυσικά μια προστατευμένη φωλιά για 
να κάνουν τα αυγά τους.
Μοσχάρια: Τα μοσχάρια είναι κοινωνικά ζώα και 
σχηματίζουν ομάδες με σταθερή ιεραρχία. Περνάνε 
πολλές ώρες βόσκοντας και σε μεγάλα διαλείμματα 
χωνεύουν το φαγωμένο γρασίδι.
 

Ασκηση:
Ζουν κοντά σας παραγωγικά ζώα; 

Πως στεγάζονται;



Κρέας στο τραπέζι;

Κρέας στο τραπέζι: 
Φτιάξτε στο σπίτι μια λίστα, πόσο συχνά και σε ποια μορφή τρώτε κρέας

Υπήρξε σήμερα κρέας στη διατροφή μου; Τι έφαγα σήμερα;

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

 

Σάββατο

Κυριακή

Άσκηση:
Ξέρετε χορτοφαγικά φαγητά; Ψάξτε τι νόστιμα πράγματα μπορείς να μαγειρέψεις χωρίς κρέας. 

Γράψε τα «Πρώτα δέκα» των αγαπημένων χορτοφαγικών φαγητών σου..
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Παρασκευή



Αθλητικά ζώα;

Είναι σαφές, ότι τα περισσότερα ζώα είναι απίστευτα αθλητικά. Μπορούν να πηδήξουν ψηλότερα από μάς, 
να τρέξουν γρηγορότερα, να φτύσουν μακρύτερα ή να είναι πολύ δυνατά. Εμείς εκμεταλευόμαστε πολλές 
φορές αυτές τις δυνατότητες, όταν οργανώνουμε ιπποδρομεία, κούρσες με σκύλους και παρουσιάσεις με 
εκπαιδευμένα ζώα.

Επίσης το κυνήγι και το ψάρεμα θεωρούνται αθλήματα. Βέβαια αυτά τα ζώα δεν είναι τυχερά, επειδή η μοίρα τους 
είναι να πεθάνουν σ’αυτά τα είδη σπορ. Πολύ αγαπητό σπορ στην Ισπανία είναι η ταυρομαχία (φωτογραφία κάτω 
δεξιά), όπου σπρώχνουν δόρυ με άγκιστρο και σημαιάκι στο σβέρκο του ταύρου. Τις περισσότερες φορές οι ταύροι 
πεθαίνουν σε αυτό το «άθλημα». Στην Νότια Αμερική και στην Ασία οργανώνονται μάχες με σκύλους ή κόκορες. 
Εκεί οι άνθρωποι βάζουν τα ζώα να παλεύουν το ένα με το άλλο, μέχρις ότου ένα από τα δύο να είναι σοβαρά 
τραυματισμένο ή νεκρό. (φωτογραφία κάτω αριστερά). Τα ζώα δεν κινδυνεύουν παντα τοσο πολύ όπως στο κυνήγι, 
στο ψάρεμα, στην ταυρομαχία ή στις μάχες των σκύλων και των κοκόρων. Αλλά τα ζώα πρέπει να προπονηθούν 
υπερβολικά πολύ και στην ιππασία μετ’ εμποδιών και στους αγώνες ταχύτητας των αλόγων και των σκύλων. Και τι 
θα γίνει με αυτά όταν γεράσουν και δεν μπορούν να τρέξουν πια τόσο γρήγορα ή να πηδήξουν πια τόσο ψηλά;

Άσκηση: «Όταν ένας άνθρωπος σκοτώνει μια τίγρη μιλάμε για σπορ. Όταν η τίγρη σκοτώνει έναν 
άνθρωπο μιλάμε για θηριωδία.» Μόνο ένα χαζό ρητό του Τζορτζ Μπέρναρντ Σα (λογοτέχνης);
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Αθλήματα όπως η υπερπήδηση εμποδίων θα μπορούσαν να 
ευχαριστήσουν τόσο τα  ζώα όσο και τους ανθρώπους. Αλλά 
δυστυχώς, οι άνθρωποι γίνονται πολύ βιαίοι όταν θέλουν να 
καταφέρουν κάποια ρεκόρ. Τότε βασανίζουν τα ζώα ώστε να 
πηδήξουν ακόμα πιο ψηλά, να τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα ή 
να στρίψουν το σώμα τους ακόμα πιο παράξενα. Σίγουρα οι 
περισσότεροι από τους αναβάτες έχουν καλή σχέση με τα άλογά 
τους. Αλλά κάποιοι από αυτούς θα προτιμούσανε τα άλογά τους να 
πηδήξουν ακόμη και πάνω από το πύργο του Αίφελ. (φωτογραφία 
δεξιά)

Σε ότι αφορά στο κυνήγι η κρίση δεν είναι τόσο εύκολη. Οι κυνηγοί 
αρέσκονται να λένε ότι φροντίζουν τα ζώα του δάσους. Μερικές φορές 
δεν υπάρχει άλλη λύση από το να σκοτώσεις ένα ζώο, όπως όταν από 
ένα είδος υπάρχουν πολλά στο δάσος, ή όταν ένα ζώο είναι πάρα πολύ 
άρρωστο. Τότε είναι καλύτερα να το λυτρώνεις από τον πόνο του. 
Υπάρχουν όμως και κυνηγοί οι οποίοι δεν παίρνουν το κυνήγι τόσο 
σοβαρά. Πηγαίνουν με το τουφέκι τους στο δάσος, βάζουν άσχημες 
παγίδες και νιώθουν σαν ήρωες όταν σκοτώνουν ένα ζώο. Παρ’ όλ’ 
αυτά πρέπει να προσέξουμε πολύ όταν κριτικάρουμε έναν κυνηγό. 
Υπάρχουν, όπως παντού, καλοί και κακοί. 

Το χειρότερο που οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν με τα ζώα είναι 
να τα βάζουν να παλέψουν το ένα  με το άλλο. Στις σκυλομάχες ή 
στις μάχες κοκόρων στέκεται πολύς κόσμος σε ένα κύκλο  και δύο 
ζώα δαγκώνονται ή αλληλοτσιμπιούνται τόσο πολύ μέχρις ότου ένα 
από τα δύο να πέσει κάτω νεκρό. Στην Ασία και στην Νότια Αμερική 
τέτοιες μάχες έχουν μεγάλη παράδοση, αλλά σε άλλες  χώρες γίνονται 
κρυφά καμιά φορά.

Μαχόμενα ζώα 
       
«Υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι στους οποίους αρέσει να βλέπουν 
ζώα να  ξεσκίζουν το ένα το άλλο;», ρώτησε ο Γιώργος τον πατέρα 
του
»Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν κάτι τέτοιο φανταστικό», 
απάντησε αυτός.
»Γιατί;», ρώτησε ο Γιώργος. «Πιστεύω πώς νιώθουν πάρα πολύ 
δυνατοί» απάντησε ο πατέρας.
»Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά αδύναμοι;»  ρώτησε ο 
Γιώργος που ήθελε να καταλάβει καλύτερα. Ο πατέρας του κοίταξε 
πολύ σοβαρά. «Ίσως», είπε αυτός,» Εγώ πάντως πιστεύω ότι πρέπει να 
είσαι πολύ δειλός, για να αισθάνεσαι δυνατότερος όταν βλέπεις ζώα 
να παλεύουν μεταξύ τους.»

Άσκηση:
Ποια άλλα αθλήματα με ζώα ξέρετε; Ποιες ικανότητες χαρακτηρίζουν αυτά τα 

ζώα για αυτό το άθλημα; Σε ποιον βολεύει, στον άνθρωπο ή στο ζώο;

Το πήδημα πάνω από τον πύργο του Αίφελ
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Λύσεις

1. Η αρκούδα του 
τσίρκου στην αφίσα δεν 
φαίνεται πολύ χαρούμενη 
κάνοντας πατινάζ.

2. Ένα κουνέλι δεν έχει 
δουλειά στο περβάζι. 
Αυτό είναι πάρα πολύ 
επικίνδυνο.

3. Ένα καναρίνι μόνο 
του στο κλουβί νιώθει 
μοναξιά.

4. Να πειράξεις ένα 
δεμένο σκύλο είναι πολύ 
κακό.

5. Δεν είναι καλό να 
επιτρέπεις στο σκύλο 
σου να αφήσει τις 
ακαθαρσίες του στο 
πεζοδρόμιο

6. Στον σκύλο σίγουρα 
δεν αρέσει αν τον ντύνεις 
και να τον βγάζεις 
φωτογραφίες.

7. Είναι πολύ επικίνδυνο 
να τρέχεις με λυτό τον 
σκύλο μέσα στην πόλη. 



Λύσεις για τις σελίδες 3 μέχρι 17
Σελίδα 4

1. «Στην φύση σκάβουν τα χαμστεράκια....» Τα χαμστεράκια ζουν σε υπόγειες σπηλιές 

τις οποίες σκάβουν μόνα τους. Ένα πολύπλοκο σύστημα δρόμων ενώνει υπνοδωμάτια με 

αποθήκες για φαγητό. Τον χειμώνα μπορούν να αποθηκεύσουν μέχρι 5 κιλά τρόφιμα.

2. «Τα γουρούνια διαλέγουν...» Τα γουρούνια είναι πολύ κοινωνικά, έξυπνα και καθαρά 

ζώα. Χωρίζουν το υπνοδωμάτιο από την τουαλέτα. Η φυσιολογική αυτή συμπεριφορά δεν 

γίνεται πάντα σεβαστή από τα συστήματα ενσταβλισμού. Ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται την 

εξαιρετική όσφρηση  του γουρουνιού στην αναζήτηση τρούφας αλλά και ναρκωτικών.

3. «Οι πελαργοί κάνουν μια φορά το γύρο...» Αυτή η δήλωση είναι λάθος 

4. «Οι δρυοκολάπτες έχουν το δικό τους εργαστήριο...» Ένα γνωστό εργαλείο στον κόσμο 

των πουλιών βρίσκεται πάνω στα δέντρα. Τα πουλιά μαγκώνουν καρύδια ή κουκουνάρια σε 

ρωγμές φλοιών και με τη βοήθεια του ράμφους τους τα σπάζουν και τα κομματιάζουν. Τα 

δέντρα που έχουν χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο έχουν χαρακτηριστικά σημάδια 

(τσόφλια καρυδιών και άδεια κουκουνάρια στο έδαφος γύρω από το δέντρο) και έτσι 

αναγνωρίζονται εύκολα. Ένα άλλο πουλί, ο σπίνος, διαλέγει ένα ξυλαράκι για να μπορεί να 

βγάζει τα σκουλήκια από τις ρωγμές του δέντρου.

5. «Οι Ιπποπόταμοι με τον ιδρώτα...» Όταν ιδρώνουν οι ιπποπόταμοι, από το δέρμα 

τους δεν εκλύεται μόνο νερό, αλλά και άλλες αντιβακτηριδιακές και ηλιοπροστατευτικές 

ουσίες και με τον τρόπο αυτό το δέρμα τους προστατεύεται. Οι ιπποπόταμοι την ημέρα 

παραμένουν στο νερό. Μόλις νυχτώσει, βγαίνουν στην ξηρά για να βοσκήσουν.

6. «Οι αρουραίοι, επειδή είναι...» Τα ποντίκια είναι πολύ κοινωνικά ζώα. Ζουν μαζί 

σε μεγάλες ομάδες . Εξαιτίας της περιέργειας και της εξυπνάδας τους όταν δεν έχουν 

απασχόληση, βαριούνται πολύ γρήγορα.

7. «Στο μυαλό του μυρμηγκιού της ερήμου...» Πολλά έντομα έχουν εκπληκτικές 

ικανότητες. Τα μυρμηγκιά της ερήμου μετά από την έξοδό τους, διαλέγουν πάντα τον 

πιο κοντό δρόμο πίσω στην φωλιά τους ακόμη και αν ο προορισμός τους ήταν αρκετά 

χιλιόμετρα μακριά. Ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα μυρμήγκια μπορούν να υπολογίζουν τις 

αποστάσεις μετρώντας τα βήματά τους και με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται στο να βρουν 

τον συντομότερο δρόμο επιστροφής προς τη φωλιά τους

8. «Οι μέλισσες δείχνουν χορεύοντας...» Μετά την επιστροφή τους στην κυψέλη, οι 

μέλισσες δείχνουν χορεύοντας στις άλλες μέλισσες της κυψέλης τα μέρη που βρήκανε 

τρόφιμα. Τα διάφορα είδη των μελισσών χορεύουν διαφορετικούς χορούς για το σκοπό 

αυτό.

9. «Οι πεταλούδες βρίσκουν ταίρια...» Οι θηλυκές πεταλούδες εκκρίνουν διάφορες ουσίες 

τις οποίες οι αρσενικές πεταλούδες μυρίζουν από μακριά και έτσι οδηγούνται σε αυτές για 

το ζευγάρωμα. Ο άνεμος όμως σβήνει την μυρωδιά διασκορπίζοντας τα μόριά της ουσίας 

αυτής.

10. «Τα κουνέλια από την χαρά τους...» Τα κουνέλια έχουν πολύ ανάγκη την κίνηση 

για να ζήσουν και γι’ αυτό είναι πολύ γρήγοροι δρομείς. Μπορούν ακόμα να πηδάνε στον 

αέρα. Αυτά τα ζώα ζουν σε ομάδες και κτίζουν υπόγειους διαδρόμους μέσα στους οποίους 

γεννούν τα μικρά τους. Όταν υπάρχει κίνδυνος, προειδοποιούν τους δικούς τους χτυπώντας 

με τα μακριά πίσω πόδια τους το έδαφος.

11. «Και οι αγελάδες έχουν...» Οι αγελάδες ζουν σε ομάδες με πολύ αναπτυγμένη κοινωνική 

συμπεριφορά. Τα νεαρά ζώα αποκτάνε μια στενή σχέση με την μάνα τους, αλλά και με 

νεαρά ζώα της ίδιας ηλικίας με αποτέλεσμα να θέλουν να βρίσκονται κοντά το ένα με το 

άλλο. Αυτές οι ομάδες μπορούν να ονομαστούν «Νηπιαγωγεία» αφού κάποιες μεγαλύτερες 

αγελάδες συνοδεύουν την ομάδα των μικρών μοσχαριών.

Σελίδα 8

Το ινδικό χοιρίδιο: Πιθανές απαντήσεις: μοναχό, περιορισμένο, βαριέται

Τα ινδικά χοιρίδια είναι πολύ κοινωνικά ζώα. Προέρχονται από την Νότια Αμερική, και 

ζουν σε ομάδες ή ζευγάρια. Μέσα στην ομάδα επικοινωνούν διαμέσου μιας περίπλοκης 

φωνητικής γλώσσας. Απαραίτητη είναι η ομαδική τους στέγαση με αρκετό χώρο για 

τρέξιμο.

Το χάμστερ: Πιθανές απαντήσεις: αγχωμένο, αγουροξυπνημένο.

Το κάθε ζώο έχει ένα φυσιολογικό καθημερινό ρυθμό. Πολλά είδη των χάμστερ είναι πιο 

δραστήρια την νύχτα ή στα χαράματα  και κοιμούνται τη μέρα. Όταν ενοχλούνται κατά 

την διάρκεια της ξεκούρασής τους, νιώθουν άγχος και μπορεί να αρρωστήσουν. Γι’ αυτό τα 

χάμστερ δεν ενδείκνυνται για συχνά χάδια.

Ο σκύλος: Πιθανές απαντήσεις: μοναχός και αποκομμένος από την αγέλη του, πολύ λίγη 

κίνηση. Οι σκύλοι ζούνε σε αγέλες και σε ομάδες με περίπλοκή δομή. Ο άνθρωπος-αφεντικό 

λειτουργεί σαν αντικαταστάτης της αγέλης. Έτσι, αν ο άνθρωπος δεν διαθέτει αρκετό χρόνο 

για το ζώο, του λείπουν κοινωνικές συναναστροφές και κίνηση.

Η γάτα: Πιθανές απαντήσεις: περιορισμένη και με ακατανόητη συμπεριφορά της. Η γάτα 

χρειάζεται τα νύχια της για να σκαρφαλώσει στα δέντρα και για την αυτοάμυνά της. Γι’ αυτό 

το ζώο πρέπει να ακονίζει τα νύχια του ξύνοντάς τα σε αντικείμενα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό 

να της προσφέρεται ένα δέντρο ή κάτι παρόμοιο, για το σκοπό αυτό. 

Το κουνέλι: Πιθανές απαντήσεις: περιορισμένο, βατριεστημένο, υποχρεωμένο σε 

υποκινητικότητα. Τα κουνέλια έχουν μια εξαιρετική ανάγκη για κίνηση. Στέκονται όρθια στα 

πίσω πόδια, κοιτάζουν αν υπάρχει κίνδυνος και προειδοποιούν τα άλλα χτυπώντας τα πίσω 

πόδια στο έδαφος. Στα μικρά και επίπεδα κλουβιά αυτές τις ανάγκες δεν εκπληρώνονται.

Το παπαγαλάκι: Πιθανές απαντήσεις: μοναχός, λαχτάρα για παρέα, ανάγκη για ελεύθερη 

πτήση. Πολλά είδη πουλιών ζουν σε ομάδες, άλλα ζουν μονογαμικά για μια ζωή. Γι’ αυτό 

τα πουλιά πρέπει οπωσδήποτε να ζήσουν σε ομάδες ή ζευγάρια 

Σελίδα 11 -  Τι ονειρεύονται μια φυλακισμένη αρκούδα και μια ελεύθερη, και για ποιο 

θέμα κουβεντιάζουν;

Οι επιθυμίες της φυλακισμένης αρκούδας:  Να μπορώ να πάω όπου θέλω. Να μπορώ να 

κάνω βόλτες σε δάση και λιβάδια, να κάνω μπάνιο στα ποτάμια και να πιάνω σολομούς. 

Εφιάλτες: Πρέπει να κάνω ότι μου ζητάει ο εκπαιδευτής, γελοία και αναξιοπρεπή κολπάκια. 

Περνάω όλη την ζωή μου σε κλουβί και στην πίστα του τσίρκου. Με αναγκάζουν να μείνω 

με άλλα ζώα.

Οι επιθυμίες της ελεύθερης αρκούδας: Δεν θα ζήσω σε αιχμαλωσία και δεν θα με σκοτώσουν 

οι κυνηγοί κεφαλών-τροπαίων. Εφιάλτες: Πέφτω σε ένα βαθύ λάκκο, σε μια παγίδα. Θα έχω 

κάγκελα γύρω μου για την υπόλοιπη ζωή μου.

Σελίδα 13 - Πώς θα ήθελε το γουρούνι να συμπεριφερθεί και σε ποια συμπεριφορά 

αναγκάζεται;

Τα γουρούνια ξέρουν όλα τα μέλη της ομάδας, περιποιούνται το ένα το άλλο τρώνε,  

σκαλίζουν και παίζουν μαζί. Λόγω του ότι τα γουρούνια είναι πολύ δραστήρια, κινητικά, 

πολύ περίεργα, ικανά για μάθηση και έχουν μεγάλη κινητικότητα, τα παιχνίδια τους 

είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

 Τα γουρούνια αγαπούν την σωματική επαφή, και κουρνιάζουν το ένα δίπλα στο άλλο 

όταν κάνει κρύο. Θέλουν να χρησιμοποιούν σαν τουαλέτα κάποιο χώρο διαφορετικό 

από αυτόν που συνήθως παραμένουν. Μέσα στους στενούς στάβλους όμως, τα ζώα 

αναγκάζονται να ζήσουν στην βρωμιά και να την μυρίζουν συνεχώς.
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Μεγάλη ευχαριστία στο: Adobe Systems Deutschland (Γερμανίας) για την υποστήριξη των 
περιοδικών με το απαραίτητο λογισμικό

1. Είναι κακό να αρπάζεις τα ζώα απότομα ή να τα πειράζεις με ξύλα. 

2. Σε πολλά ζώα δεν αρέσει ο θόρυβος. Λοιπόν, να μιλάτε χαμηλόφωνα.

3. Τα ζώα δεν μιλάνε την δικιά μας γλώσσα. Εμείς πρέπει να τα γνωρίσουμε 
και να μάθουμε πολλά γι’ αυτά. 

4. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στο ζώο να γνωρίσει 
σιγά-σιγά εμάς και το καθημερινό μας πρόγραμμα. 

5. Ποτέ δεν τιμωρούμε χωρίς λόγο και δεν χτυπάμε τα ζώα 
γιατί και αυτά νιώθουν πόνο

6. Ακόμα μικρά ζώα όπως τα έντομα, τα σκουλήκια, και τις 
αράχνες που εμπλουτίζουν το έδαφος, δεν πρέπει να τα ποδοπατάμε 
και να τα σκοτώνουμε χωρίς λόγο. 

7. Όλα αυτά τα ζωντανά έχουν δικαίωμα στο σεβασμό και την 
προστασία μας!


