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α

Tης γλώσσας ρόδι και ροδάνι

Ενότητα 4
Tα ζώα που ζουν κοντά μας









είδαν μπροστά τους ένα μικρό τραυματι-

σμένο σκυλάκι. Το πήραν προσεχτικά και το πήγαν σε μια κλινική  

μικρών ζώων. Ο κτηνίατρος το περιποιήθηκε και τους είπε ότι θα 

γίνει καλά αν έχει την κατάλληλη φροντίδα.

Τα δύο αδέρφια πήραν το σκυλάκι στο σπίτι τους ανυπομονώντας  

να γίνει καλά. Μετά από αρκετές μέρες, στις αρχές της άνοιξης,  και 

με την φροντίδα των δύο αδερφών το μικρό σκυλάκι ανάρρωσε για 

τα καλά. Τα παιδιά, τότε, αποφάσισαν να το κρατήσουν για πάντα.

α

Τα  δύο αδέλφια έδωσαν στο σκυλάκι το όνομα Καλίτσα, μια και 

ήταν θηλυκό, και συνέχισαν την ζωή τους έχοντας μια πιστή φίλη. 









32
α

Μικρόσωμο.

Αρσενικό.

Ολόλευκο (με μαύρη «στάμπα» στο αριστερό του μάτι).

Στην περιοχή της Κοκκινιάς Πειραιά (σύνορα Αγ. Ι. Ρέντη).

Τη Δευτέρα το μεσημέρι (3.11.03).



α

Βρέθηκε σκυλάκι.

Βρέθηκε σκυλάκι, αρσενικό. 

Βρέθηκε σκυλάκι, αρσενικό, μικρόσωμο. 

Βρέθηκε σκυλάκι, αρσενικό, μικρόσωμο, ημίαιμο. 

Βρέθηκε σκυλάκι, αρσενικό, μικρόσωμο, ημίαιμο, με πολύ και καλό τρίχωμα, περίπου 2 χρονών. 

Βρέθηκε σκυλάκι, αρσενικό, μικρόσωμο, ημίαιμο, με πολύ και καλό τρίχωμα. 
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Κυνοκομείο: χώρος φιλοξενίας 

και περίθαλψης σκύλων.

γηρο- -κομείο Γηροκομείο: ίδρυμα που φιλοξε-

νεί άτομα της τρίτης ηλικίας. 

βρεφο- -κομείο Βρεφοκομείο: Ίδρυμα που 

περιθάλπει και φροντίζει ορφανά 

ή εγκατελειμμένα βρέφη . 

Νοσοκομείο: δημόσιο ή ιδιωτικό 

ίδρυμα που ασχολείται με την περί-

θαλψη και θεραπεία των ασθενών.

τυρο- -κομείο Τυροκομείο: Παραγωγική μονάδα 

όπου παρασκευάζεται το τυρί. 

ανθο- -κομείο Ανθοκομείο: έκταση, όπου καλλιερ-

γούνται με επιστημονικό τρόπο άνθη.



Θέλουν μόνο αγάπη.

α





α

Και η γάτα και ο σκύλος έχουν ανάγκη την παρουσία σας, μην τα 

αφήνετε πολλές ώρες μόνα τους, επειδή εσείς έχετε τη δουλειά σας, 

τους φίλους σας, ενώ αυτά έχουν μόνο εσάς.

Μην τα αφήνετε συνέχεια στη βεράντα ή στην ταράτσα το καλοκαίρι, 

γιατί μπορεί να πάθουν θερμοπληξία.

Μην τα αναγκάζετε να υπακούουν σε άλλους προκειμένου να αποδεί-

ξουν την εξυπνάδα τους και μην τα ταπεινώνετε μπροστά τους, αφού

μπορεί να μην καταλαβαίνουν όλα αυτά που τους λέτε, αλλά γνωρίζουν 

τη φωνή σας και τις αποχρώσεις της πολύ καλά.

Να τα περιορίζετε τις ώρες κοινής ησυχίας, επειδή η φασαρία που 

μπορεί να κάνουν ενοχλεί τους γείτονες.

Εκπαιδεύστε τα ζώα σας στα βασικά από την αρχή, γιατί η βασική αυτή 

εκπαίδευση θα κάνει εσάς αλλά και το σκυλί σας πιο ευτυχισμένους.

περιοδικό  «ΟΙΚΟ», H Kαθημερινή, Nοέμβριος 2003





α

Μπήκα στο παλιό σπίτι και επειδή δεν έβλεπα τίποτα 

μέσα στο σκοτάδι, φοβήθηκα πολύ. Περπατούσα σιγά σιγά. Αφού 

ήξερα ότι ήταν πολύ δύσκολο να τα βρω, σκέφτηκα να πάω να φέρω 

έναν φακό. Έτρεξα γρήγορα στο σπίτι μου, πήρα έναν φακό και 

ξαναπήγα στο ακατοίκητο σπίτι. Όταν μπήκα και πάλι μέσα, δεν 

ακουγόταν τίποτα. Σκέφτηκα να φύγω, γιατί νόμιζα ότι τα 

γατάκια κάπου είχαν κρυφτεί και δε θα τα έβρισκα. Αλλά να, 

εκεί σε μια γωνιά ήταν τέσσερα γατάκια, που με κοιτούσαν με μάτια 

φοβισμένα. Καθώς πίστευα ότι οι γονείς μου δε θα είχαν αντίρρηση 

να τα κρατήσουμε για λίγες μέρες, τα έβαλα σε ένα χαρτόκουτο και τα 

έφερα στο σπίτι μου. Τελικά, όλοι συμφωνήσαμε να τα κρατήσουμε, 

και έτσι κι έγινε.

κείμενο της συγγραφικής ομάδας





επαρχιακή

α

γειτονιές ευρύχωρα σπίτια με κεραμοσκεπές

πολλά παιδιά

νέα αφεντικά νέες  γειτονιές
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