
 

 

Η διαφήμιση του Αδέσποτου με το τραγούδι …. 

Καλησπέρα. Αυτό που παρακολουθήσατε μόλις είναι ένα από τα 2  τηλεοπτικά 

σποτάκια που φτιάχτηκαν με μαθητές του σχολείου μου, του 9ου νηπιαγωγείου 

Γιαννιτσών.  

Λέγομαι Κική Δημητριάδου, είμαι νηπιαγωγός, γράφω και παιδικά βιβλία. Αγαπάω 

τα ζώα συντροφιάς από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Η εμπλοκή μου όμως με 

τη φιλοζωία μέσω οργανωμένου Συλλόγου ξεκίνησε μόλις πριν από 3 χρόνια. 

Ωστόσο πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι όλος  ο αγώνας γύρω της, υπονομεύεται 

πρωτίστως  από τη άγνοια και την απουσία ενημέρωσης, από την απαιδευσία 

μικρών και μεγάλων. 

Σ’ αυτήν στόχευσα γιατί είναι ακράδαντη πίστη μου πως ένας καλλιεργημένος 

άνθρωπος, ένας άνθρωπος με το Α του κεφαλαίο, όπως συνηθίζω να λέω και να 

γράφω, δεν χρειάζεται να δηλώνει φιλόζωος. Ο σεβασμός κι ό,τι απορρέει από 

αυτόν, σε κάθε μορφή Ζωής είναι αυτονόητος. Δεδομένος.  

Η ιδέα του Αδέσποτου ξεκίνησε λοιπόν από την ύψιστη κατ’ εμέ ανάγκη να 

ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές, οι αυριανοί ενήλικες, σχετικά 

με τα αδέσποτα ζώα. Επέλεξα μία ιδιότυπη αλληλογραφία. Μέσα από κανάλια 

οικειότητας και ενσυναίσθησης ένας αδέσποτος σκύλος γίνεται αποστολέας 

γραμμάτων, επιστολών δηλαδή, με παραλήπτη το παιδί- μαθητή. Στόχος του να 

δώσει πληροφορίες για την ύπαρξη και  τη δυστυχία του, αλλά και την 

παρεξηγημένη ευθύνη που του επιδίδεται. Βαθύτερος στόχος του ν’ αγαπηθεί.  Έτσι 

γεννήθηκε ο πρωταγωνιστής του εκπαιδευτικού προγράμματος του Συλλόγου, ο  

Αδέσποτος. Ένας αδέσποτος σκύλος- σύμβολο όλων ομοίων του…  

Η εικόνα του Αδέσποτου φτιάχτηκε από τον φίλο εικονογράφο και σκιτσογράφο 

Βαγγέλη Παπαβασιλείου.  

Τα γράμματα της πρώτης χρονιάς 2011-12, απευθύνθηκαν κυρίως στους 

συναδέλφους της πρώτης τάξης των δημοτικών σχολείων. Ο Αδέσποτος είχε κατά 

νου, τα γράμματά του ν’ αποτελέσουν ένα φλύαρο αλφαβητάρι που θα  

παρακολουθούσε το βιβλίο της γλώσσας.  

 Στα γράμματά του ο Αδέσποτος σχολιάζει, μιλάει και παροτρύνει τα παιδιά να 

πάρουν θέση σε μία μεγάλη γκάμα θεμάτων, σε μια στάση ζωής, αρκετά μακριά 

από αυτήν που παρουσιάζει το μοντέλο ζωής του Νεοέλληνα. Τους προτρέπει 

λοιπόν να γίνουν ενεργοί πολίτες και να επικεντρώσουν τη στάση ζωής τους στον 

Ανθρωπισμό. Ενδεικτικά θα σας διαβάσω κάποια από αυτά για να έχετε μια εικόνα 

του ύφους αλλά και του περιεχομένου τoυς 

 



 

 

Αγαπημένο μου φιλαράκι 

Χθες βράδυ ονειρεύτηκα πως δεν ήμουν αδέσποτος σκύλος. Είχα αφεντικό που μ’ 

αγαπούσε κι είχα το  δικό μου σπίτι!  Ένα ωραίο σκυλίσιο σπίτι με στέγη ένα γράμμα! Αν 

κοιτάξεις τη ζωγραφιά μου καλύτερα θα το δεις. Ήταν το άλφα! Το πρώτο γράμμα στη 

γλώσσα που μιλάς.  

Το αγαπώ το άλφα και να σου πω γιατί: Πρώτα, πρώτα γιατί είναι το αρχικό γράμμα στ’ 

όνομά μου. Κι όχι μόνο.  

Αδέσποτος εγώ, Άνθρωπος μικρός εσύ... (Γι αυτό σε λέω καμιά φορά “ανθρωπάκι”, μη σε 

πειράζει…).  

Η Φίλη μου λέει, πως οι άνθρωποι που έχουν πολλή αγάπη στην καρδιά τους, έχουν το 

άλφα τους πάντα κεφαλαίο. Μόνο του γίνεται αυτό. Αυτόματα. Θα σου μιλήσω άλλη φορά 

γι αυτήν την ιστορία όμως. Σήμερα θέλω να σου γράψω τ’ όνειρό μου.  

Τώρα που άρχισε το κρύο λοιπόν,  εμείς τα αδέσποτα ζώα, υποφέρουμε.  

Aν είσαι αδέσποτος συνήθως πεινάς -κι είναι τόσο δύσκολο να κοιμηθείς με το στομάχι σου 

άδειο-, αν  κρυώνεις κιόλας, τι να σου λέω…  

Γι αυτό στ’ όνειρό μου ήμουν πολύ ευτυχισμένος.  Ο ύπνος είναι απόλαυση, όταν δεν είσαι 

άστεγος! Επιπλέον μπορεί να σου χαρίσει και τα  δώρα του:   ωραία όνειρα! Αυτό συνέβη μ’ 

εμένα: Κοιμόμουν κι ονειρευόμουν μέσα στο όνειρό μου… 

… Ήμουν λέει στην χώρα του άλφα κι είχα στο χέρι μου ένα αντικλείδι. Ένα άσπρο αφράτο 

αντικλείδι πασπαλισμένο με άχνη. Απ’ τη μία σκεφτόμουν να το κάνω μια χαψιά, απ την 

άλλη αναρωτιόμουν σε ποια κλειδαριά να μπαίνει αυτό το αλλόκοτο αντικλείδι. Και σε 

ποιον  ν’ ανήκει άραγε; Γιατί δικό μου δεν ήταν σίγουρα!  

Τότε ακριβώς, νάτο μπροστά μου ένα αγγελάκι αγουροξυπνημένο. Δεν κατάλαβα αν ήταν 

αγόρι ή κορίτσι. Πάντα υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τους αγγέλους.  

Το καλημέρισα μ’ ένα σχεδόν αθόρυβο γάβγισμα για να μην το τρομάξω. Αυτό άνοιξε μια 

αγκαλιά μεγάλη σαν αεροδρόμιο. Χώθηκα μέσα της αμέσως! Αυτό να το ξέρεις πάντα: Για 

τα αδέσποτα όλης της γης, μια ανοιχτή αγκαλιά είναι το ακριβότερο δώρο του κόσμου. 

Πρέπει να είσαι άμυαλος ή αφελής για να την αγνοήσεις!  

«Που το βρήκες το αντικλείδι μου»; με ρώτησε με μια απαλή φωνή σαν την ανάσα μιας 

ανεμώνης.  

Ιδέα δεν είχα! Κοίταξα το αγγελάκι με αγωνία. Ήθελα απελπισμένα να δώσω μια απάντηση. 

Μου πέρασαν διάφορα άσχετα από το μυαλό: 

…Πως τάχα κατρακύλησε από μια αστραπή. 

Ή, πως μου το εμπιστεύτηκε ένα ανήμπορο αηδόνι.  

Ή ακόμη, πως το αντάλλαξα με ένα απορημένο αστέρι κι άλλα τέτοια... 



 

 

Μέχρι εγώ να αποφασίσω την απάντηση όμως, το αγγελάκι δάγκασε μια ακρίτσα απ το 

αντικλείδι και μου έδωσε και μένα….  

Πρώτα ξύπνησα στ’ όνειρό μου. Ούτε άχνες, ούτε αγγελάκια, ούτε αγκαλιές.  

Μετά ξύπνησα στ’ αλήθεια. Πάει και το σπίτι. Η στέγη με το άλφα κεφαλαίο και τα 

παραθυρόφυλλα με τα μικρά άλφα  , πάνε όλα!                  

Κάτω από ένα αυτοκίνητο κοιμόμουν κι οδηγός του έβαζε μπρος τη μηχανή. Έπρεπε να 

φύγω αμέσως! Ούτε που πρόλαβα να λυπηθώ για τ’ όνειρο που τελείωσε.  

Άκουσα το κουδούνι του σχολείου σου να χτυπάει. Άραγε ποιο γράμμα θα μάθεις σήμερα; 

Πάντως το άλφα, να το ξέρεις, έχει γλυκιά γεύση.   

Σε φιλώ πολύ 

Αδέσποτος 

 

 

Αγαπημένο   μου φιλαράκι 

Το πρωί συνάντησα μια πατάτα. Μια μεγάλη πατάτα, καφέ και στρογγυλή όπως οι 

περισσότερες πατάτες του κόσμου. Κάθε φορά που βλέπω πατάτα να το ξέρεις, θυμάμαι 

τον κυρ Πάνο.  

Ήταν ένας  παππούς παράξενος που ζούσε μόνος. Αδύνατος, με φουντωτά μαλλιά και παχύ 
μουστάκι.  Στα νιάτα του ήταν παντοπώλης. Είχε δηλαδή μαγαζί που πουλούσε τα πάντα! Η 
μεγάλη του αγάπη όμως, ήταν οι πατάτες. Τρελαίνονταν και να τις μαγειρεύει. Το ίδιο και 
να τις τρώει. Περιφερόμουν στη γειτονιά του όταν τον πρωτοείδα, με φώναξε κοντά του. « 
Έι… Τι κάνεις πιτσιρίκο; Για περίμενε να δω τι έχω για σένα…» μου ‘πε και μου χάιδεψε το 
κεφάλι. Εγώ άλλο που δεν ήθελα! Στρογγυλοκάθησα μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του 
κι έφαγα ένα βασιλικό γεύμα απ’ τα χεράκια του: Πατάτες και ψωμί  βουτηγμένα στο 
λαδάκι του ταψιού και τα κόκκαλα από το χθεσινό του μεσημεριανό κοτόπουλο. «Η ζωή 
είναι ωραία όταν έχεις χορτάτο στομάχι κι ένα χέρι να σε χαϊδεύει» σκέφτηκα.  Ήθελα να 
του το φωνάξω, αλλά ξέρεις, δεν έχω ανθρώπινη φωνή, οπότε του ‘γλειψα και του 
ξανάγλειψα τα χέρια και λίγο και το πρόσωπο, όταν έβρισκα ευκαιρία κι έσκυβε προς το 
μέρος μου. Αυτός γελούσε κι εγώ ήμουν τόσο  ευτυχισμένος! Επιτέλους βρήκα αφεντικό, το 
ένιωθα, ο κυρ Πάνος ήταν ο Άνθρωπός μου! 
Έμεινα με τον κυρ Πάνο λίγες μόνο μέρες γιατί μετά εμφανίστηκε η Πουλχερία. Η γυναίκα 
με το παράξενο όνομα, τις παλιές παντόφλες και την σκληρή καρδιά (σαν περσινή 
πλαστελίνη, όπως λέει η Φίλη μου …) Ο κυρ Πάνος ήταν ο νοικάρης της κι έμενε ακριβώς 
πάνω από το σπίτι του.   
«Ούστ βρωμόσκυλο» άρχισε να φωνάζει. «Πάλι μάζεψες αδέσποτο κυρ Πάνο»! 
Τι παράξενο πράγμα που είναι η ζωή! Να σου παρουσιάζει τη μια μέρα έναν κυρ Πάνο μέχρι 
εκεί πάνω, και την άλλη μια Πουλχερία πιο κάτω κι απ’ τον πάτο…  
Ο κυρ Πάνος δεν μπορούσε να με κρατήσει εξαιτίας της! 



 

 

Για πολλούς μήνες τρύπωνα κρυφά στην μικρή κουζίνα του και καθόμασταν μαζί για λίγο. 
Και πάντα, μα πάντα, είχε κρατημένη για μένα μια πατάτα. Μου την έδινε κάθε φορά με 
τόση αγάπη και περηφάνια! Νομίζω πως αν μου έδινε μπριζόλα λιγότερο θα καμάρωνε και 
θα χαιρόταν! Καλέ μου κυρ Πάνο… 
Κάποια μέρα, όσο κι αν γρατζούνισα την πόρτα του, αυτός δεν άνοιξε. Ξαναπήγα πολλές 

πολλές φορές. Μετά άκουσα την Πουλχερία να μιλάει με κάποιον γείτονα και να του λέει 

ότι δεν τα κατάφερε στο νοσοκομείο και πάει. Που πάει δηλαδή; Ρώτησα και βρήκα που 

είναι το νοσοκομείο. Για πολύ καιρό τριγυρνούσα απ’ έξω. Πουθενά ο κυρ Πάνος. Η Φίλη 

μου αργότερα μου ‘πε πως οι άνθρωποι, όπως κι όλα τα πλάσματα στη γη, κάποτε 

πεθαίνουν.   Κι αν ήταν καλοί άνθρωποι στη ζωή τους, τότε η ψυχούλα τους πηγαίνει σε ένα 

ωραίο μέρος γεμάτο πατάτες που λέγεται παράδεισος! Μου είπε ακόμη πως αυτή η ιστορία 

θα ταίριαζε να σου την διηγηθώ γιατί έχει πολλά Π. «Αλλά από Π αρχίζουν και τόσο άσχημα 

πράγματα», της θύμισα… « Ο πόνος, ο πόλεμος η πείνα. Κι η Πουλχερία βέβαια»!  

Γι αυτό σου λέω, κάθε φορά που βλέπω πατάτα θυμάμαι τον κυρ Πάνο. Εσύ άραγε έχεις 

συνδέσει κάποιο φαγητό με αγαπημένο σου πρόσωπο; Όταν σε συναντήσω ελπίζω   να το  

θυμηθώ να σε ρωτήσω.  

Σε φιλώ πολύ  

Αδέσποτος 

 



 

 

 



 

 

Πολύ γρήγορα ο Αδέσποτος παγίωσε και το έντονα φιλαναγνωστικό του προφίλ. Με 

κάθε ευκαιρία διατυμπανίζει την βαθειά του πίστη πως από τη δυστυχισμένη ζωή 

του στο δρόμο κι όλα τα προβλήματά που απορρέουν από αυτήν, θα τον σώσουν τα 

παιδιά και τα βιβλία. Τα παιδιά σε βάθος χρόνου ως ενημερωμένοι και 

αισθητοποιημένοι πολίτες,  τα βιβλία ως φορείς καλλιέργειας, κουλτούρας και 

ανθρωπιάς.  Έτσι άρχισαν οι προσκλήσεις του προς την συγγραφική κοινότητα της 

παιδικής λογοτεχνίας.  

Η Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου ήταν η πρώτη εξ αυτών. Το βιβλίο της «ποιος 

θα γράψει για το σκύλο μας»  αγοράστηκε και διανεμήθηκε στις τάξεις των 

εκπαιδευτικών που δήλωσαν την επιθυμία να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τη 

μορφή μιας αναγνωστικής σκυταλοδρομίας μεταξύ των παιδιών.  Παράλληλα 

διαβάστηκαν και άλλοι τίτλοι βιβλίων της συγγραφέα. Η Λότη Πέτροβιτς 

Ανδρουτσοπούλου η οποία κι επισκέφθηκε την πόλη μας και έκλεισε το πρόγραμμα 

εκείνης της χρονιάς σε μια  πολύ επιτυχημένη ομολογουμένως εκδήλωση. Απάντησε 

στις ερωτήσεις των παιδιών και διαδραματίστηκε ό,τι συμβαίνει στις συναντήσεις 

συγγραφέων με το αναγνωστικό τους κοινό, ποικίλα οφέλη, χαρά, συγκίνηση, 

ικανοποίηση. 

Μετά ακολούθησε η Αγγελική Βαρελά. Ο Αδέσποτος αιτήθηκε στο Δήμο Πέλλας, την 

παραχώρηση μιας «γωνιάς» στην παιδική πτέρυγα της δημοτικής δανειστικής 

βιβλιοθήκης. Η Αγγελική Βαρελά χάρισε στον Αδέσποτο κι αυτός, με τη σειρά του 

στη Βιβλιοθήκη 90 βιβλία για τα ράφια της.  Το βιβλίο  που διαβάστηκε και δέθηκε 

με την εκδήλωση αυτή των εγκαινίων  της γωνιάς του Αδέσποτου ήταν το 

«φιλενάδα φουντουκιά μου»  

Επόμενη πρόσκληση αυτή της Σοφίας Ζαραμπούκα.  Ένα γράμμα του Αδέσποτου 

άνοιξε το πρόγραμμα εκείνης της χρονιάς.                     

Κι αυτήν όπως και την προηγούμενη χρονιά ο Σύλλογος αγόρασε και μοίρασε στις 

τάξεις όσων ήθελαν να συμμετέχουν  τα βιβλία της συγγραφέα.  

Και βέβαια πραγματοποιήθηκαν κι επισκέψεις στα σχολεία, όπου με τη χρήση 

βίντεο και φωτογραφιών και λόγου ενημερώθηκαν τα παιδιά σχετικά με την ύπαρξη 

αδέσποτων ζώων, την υιοθεσία  και την διαχείρισή τους από τους υπεύθυνους.     

Η επόμενη πρόταση φιλαναγνωσίας ήταν συνδυασμένη αυτήν τη φορά επιπλέον 

από δημιουργική γραφή. Κάποια σχολεία παρουσίασαν τη δουλειά τους με πολύ 

μεράκι, ζήλο και βέβαια γνώσεις…    

Βίντεο από δημοτικό Κρύας Βρύσης  

Φωτογραφίες από την ενημέρωση Κρύας Βρύσης        



 

 

Δεν ξέρω αν είναι η στιγμή κατάλληλη αλλά πρέπει να σας πω ότι σ΄ αυτό το χωριό 

που τα παιδιά του εκπαιδεύτηκαν στην αγάπη με τον τρόπο που είδατε, λίγους 

μήνες μετά χρειάστηκε να γραφτεί στον τοπικό τύπο αυτό το κείμενο:  

         

Ο Αδέσποτος δεν θα πάει στην  Έκθεση … 

Η είδηση από τον τοπικό τύπο : Στην Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας, οι δρόμοι 

γέμισαν πτώματα αδέσποτων σκύλων, παραμονή της έναρξης της Γεωργικής 

Έκθεσης. Η συνήθης τακτική της ντροπής. Ένας ιδιοκτήτης  σκύλου που χάθηκε 

μεταξύ αυτών,  κατέθεσε μήνυση,  κάποιος άλλος προσφέρει χρήματα σ’ όποιον 

δώσει πληροφορίες για τη σύλληψη των δραστών*.  

Οι φορείς εξουσίας όπως πάντα,  δεν έχουν ιδέα. 

 Στα αστυνομικά τμήματα όλοι βαριούνται αυτές τις υποθέσεις.          

Κι όμως ο Αδέσποτος στην Κρύα Βρύση κούρνιασε λίγους μήνες πριν στις  παιδικές 

καρδιές … Παιδιά από το 2ο Δημοτικό Σχολείο του χωριού, έκαναν μία εξαιρετική 

παρουσίαση στην λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος  της περσινής  χρονιάς : 

(http://www.youtube.com/watch?v=bF-oG85na9A ) 

Αλλά τη νύχτα τα παιδιά κοιμούνται ... Ονειρεύονται τις μέρες που οι ενήλικες 

συγχωριανοί τους  δεν  θα  ετοιμάζουν Γεωργικές Εκθέσεις, καρναβάλια κι άλλες 

φιέστες  ξεκινώντας την καθαριότητα του χωριού με φόλες.  

Τη  νύχτα τα παιδιά κοιμούνται. Δεν βλέπουν τις φυσιογνωμίες των δολοφόνων που 

σκορπίζουν το μαρτυρικό θάνατο. Δεν ακούνε τα συνωμοτικά λόγια των 

υπανθρώπων.  

Τη νύχτα τα παιδιά κοιμούνται. Δεν είναι ώρα αυτή  να εξηγήσουν τα αυτονόητα:  

Πως η ζωή ας πούμε, δεν προχωράει με διοργανώσεις που τις αμαυρώνει φρίκη.  Η 

ζωή απαιτεί πολιτισμό κι Ανθρωπιά.  

Τη νύχτα τα παιδιά κοιμούνται.  Τίποτε στα όνειρά τους δεν μυρίζει σαπίλα, τίποτε 

δεν θυμίζει βόθρο . Κι αν ήξεραν  ποια ήταν τα χέρια με τα δηλητήρια σίγουρα θα τα 

δάγκωναν μέχρι να τρέξει αίμα. 

Κοιμούνται τα παιδιά και  ποιος θα τα ξυπνήσει…  Να τα μαζέψει στην πλατεία να 

βγάλουν τη γλώσσα στους άθλιους που μας κάνουν να ντρεπόμαστε για λογαριασμό 

τους. Γιατί περίσσεψαν και τα λόγια και η ντροπή. Έμεινε μόνο η νύχτα. 

                                     Για το Σύλλογο Ζωόφιλων Γιαννιτσών,  Κική Δημητριάδου 

http://www.youtube.com/watch?v=bF-oG85na9A


 

 

 

  

Αυτή η κατάσταση, αυτό το σκωτσέζικο ντουζ ανάμεσα στη θέρμη της επαφής και 

της ελπίδας που αποκομίζεις στην εκπαιδευτική πράξη και στο τριτοκοσμικό συχνά 

επίπεδο πρακτικών των κοινωνιών της ελληνικής επαρχίας (κι όχι μόνο βέβαια, 

αντίστοιχες πρακτικές εξόντωσης υιοθετούνται και στις πόλεις..), αυτό λοιπόν  είναι 

ένα πολύ ψυχοφθόρο βίωμα. 

Και κάθε φορά δοκιμάζονται σφοδρά οι αντοχές των μαχόμενων που… επενδύουν 

σε κάτι μακροπρόθεσμο όπως είναι η εκπαίδευση.  

Μετά από αυτήν τη μικρή εμβόλιμη διακοπή επιστρέφω στον Αδέσποτο……………….. 

Μικρότερα εκπ/κα προγράμματα έκανε ο Αδέσποτος και με άλλες καλεσμένες 

συγγραφείς, την Παυλίνα Παμπούδη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την Εύα 

Ιεροπούλου με «το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα».  

Στο φετινό που θα αρχίσει σε λίγες μέρες καλεσμένη είναι η Σοφία Μαντουβάλου.     

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισχώρησε κάποια στιγμή και το κουβαδάκι του 

Αδέσποτου. Όλα ξεκίνησαν από μία ιδέα που έγινε γρήγορα πράξη  

Σήμερα θα σας μιλήσουμε για ένα κουβαδάκι -το Κουβαδάκι του Αδέσποτου. 

 Φτιάχτηκε από  πλαστικό, ένα καθόλου φιλικό για το περιβάλλον υλικό. Έτσι όμως 

 αποφάσισαν  οι άνθρωποι κι αυτό είναι μια άλλη, μεγάλη ιστορία  που την αφήνουμε 

στην άκρη. 

 Μετά γέμισε με γιαούρτι  κι αφέθηκε  να περιμένει  στο  ψυγείο ενός  σούπερ μάρκετ 

μέχρι να αγοραστεί.  

  

 Κι όταν αυτό έγινε και καλοφαγώθηκε,  τότε δεν πετάχτηκε καθαρό πια από το 

περιεχόμενό του,  στον μπλε κάδο της ανακύκλωσης, (μιας ελπίδας για το περιβάλλον, 

άλλη ιστορία κι αυτή..)  Το κουβαδάκι  βάφτηκε με χρώμα κι απέκτησε καινούριο 

όνομα : «Αδέσποτος».  

  

Στο καπάκι του ένα παιδικό χέρι έγραψε τ'  όνομά του και το 'κανε δικό του. Τόσα 

ονόματα  όσα και τα παιδιά του νηπιαγωγείου. 

  

Κάπως έτσι έφτασε κάτω απ' το νεροχύτη των σπιτιών και γεμίζει τώρα με 

περισσεύματα από το τραπέζι της οικογένειας. Τα χρόνια βέβαια είναι  πολύ δύσκολα, 

 κι αυτό που θα έπρεπε πάντα  να γίνεται,  δηλαδή τίποτε φαγώσιμο να μην πετιέται!!!, 

 τώρα αυτό το πετυχαίνει η ανάγκη.  Έστω κι έτσι όμως, το κουβαδάκι  πάλι καταφέρνει 

και γεμίζει.  Κι όταν επιστρέφει στο νηπιαγωγείο, αδειάζει σ΄ ένα κάδο που κι αυτός, 

«Αδέσποτος» λέγεται. 

  

Ο  Αδέσποτος  πρέπει να ξέρετε,  είναι όλα τα αδέσποτα της πόλης. 

Θλιβερό κατόρθωμα των ανθρώπων  η ύπαρξή τους.. Γιατί αδέσποτα ζώα βεβαίως δεν 

πρέπει να υπάρχουν!  Να και μια άλλη μεγάλη ιστορία, τεράστια και πονεμένη. Οι 

http://www.adespoto.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6074:giannitsato-90-nipiagogeio-gemizei-me-fagaki-kai-agapi-to-koybadaki-toy-adespotoy&catid=35:generalnews&Itemid=67


 

 

άνθρωποι όμως χτίσανε τη ζωή τους πάνω σε  λάθη και τώρα, που πολλά μαζεμένα απ' 

αυτά υψώθηκαν  βουνό  μπροστά τους, τώρα πρέπει 

 επιτέλους να τ' αντιμετωπίσουν. Πως;;;;  Μα με το μυαλό τους απ' τη μία και την 

καρδιά τους απ την άλλη! 

  

Το κουβαδάκι είναι μόνο μια αφορμή για να γίνει λόγος για τον Αδέσποτο.  

Θα χορταίνει ίσως κι αδέσποτα ζώα κάποιες  μέρες. Κυρίως  όμως θα γεμίζει την 

παιδική καρδιά  με το σεβασμό της Ζωής και τα  κεφαλάκια  των ίδιων παιδιών με τη 

γνώση της ηθικής της τροφής. 

  

Το κουβαδάκι του Αδέσποτου φωνάζει γι αγάπη κι υπευθυνότητα.  

  

Αν εσείς θέλετε να κλείνετε τ' αυτιά σας, τότε λυπόμαστε, αλλά το πρόβλημα είναι  δικό 

σας.''     

  

για το 9ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών 

  

και το Σύλλογο Ζωόφιλων Γιαννιτσών 

  

Κική Δημητριάδου 

 

Η διαφήμιση για την υπεύθυνη υιοθεσία τα λόγια…. 

«  “Μικροί φίλοι του Αδέσποτου, συμμαθητές σε νηπιαγωγείο, ...τσεκάρουν την 
απόφαση μιας εξ αυτών να υιοθετήσει ένα κουτάβι. Ξέρει τις υποχρεώσεις της; 
Είναι έτοιμη να τις αναλάβει; Αν ναι, τότε βεβαίως να το κάνει!... (Στην 
πραγματικότητα η πλειονότητα των ευθυνών θα πέσει πάνω στους γονείς της, και 
το στοίχημα είναι αν αυτοί επιλέξουν να χαρίσουν αυτό το ...πακέτο δώρου στο 
παιδί τους: Τι περιλαμβάνει το εν λόγω πακέτο; Μεταξύ άλλων...εσωτερική 
ενθάρρυνση για ανάληψη πρωτοβουλιών, δοκιμασία των δυνάμεων του παιδιού 
στην επίλυση προβλημάτων, παρέα, κοινωνικοποίηση, βοήθεια στην 
συναισθηματική του νοημοσύνη κι άλλα, κι άλλα οφέλη που δεν είναι εύκολο να 
αναφερθούν στην παρούσα φάση). Οι φίλοι της Έλενας καταγράφουν τις 
υποχρεώσεις μιας υπεύθυνης υιοθεσίας, αφενός για να τις μάθουν οι ίδιοι αλλά κι 
αφετέρου για να ...ελέγξουν την αντίστοιχη γνώση των ενηλίκων. Πώς λέγανε παλιά, 
"τα λέω στη νύφη για να τ' ακούσει η πεθερά''; ... Ε...κάτι τέτοιο. » 

 

 


