
ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ 

ΖΩΑΚΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Πριν μερικές μέρες πήγαμε με το σκυλάκι μου σε νοσοκομείο ζώων για να βάλει τα 

εμβόλιά του. 

Περιμένοντας είδα στον κήπο  κάτι που μου έκανε εντύπωση. Κάποια ζωάκια που ήταν 

εκεί ήταν διαφορετικά και θέλησα να τα γνωρίσω. Τι διαφορετικό είχαν; Δεν είχαν όλα τα 

πόδια τους ή ήταν χτυπημένα και δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν.  Κάποια είχαν 

σπίτι κι ανθρώπους που τα φρόντιζαν , κάποια άλλα ήταν αδέσποτα και κάποια ήταν ζώα 

που ζουν ελεύθερα στο δάσος.  

Κ όλα ήταν πολύ λυπημένα ! 

Κάποιος λοιπόν που αγαπάει πολύ τα ζωάκια  τους έφτιαξε κάτι σαν αναπηρικό αμαξίδιο 

με ρόδες για να μπορούν να κινούνται.  

 Ο κτηνίατρος λοιπόν μου τα σύστησε και μου  είπε την ιστορία τους. 

Αυτός είναι ο ΜΠΡΑΝΤ , είναι αδεσποτάκι που τον πάτησε αυτοκίνητο. 

 

 

Αυτή είναι η ΛΟΥΣΥ που ήταν με την κυρία που την αγαπά και την φροντίζει μέσα στο 

αυτοκίνητο. Και σ΄ένα απότομο φρενάρισμα έφυγε από τη θέση της και χτύπησε άσχημα 



πάνω στο τζάμι του αυτοκινήτου γιατί δεν φορούσε ζώνη. 

 

 

 

Αυτός είναι ο ΙΓΚΟΡ που πάτησε ένα γυαλί κι έπαθε μόλυνση. 

 

 

Αυτή είναι η ΣΑΝΕΛ που τη δάγκωσε φίδι. 

 



Αυτή είναι η ΖΙΖΗ που έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος που έμενε και χτύπησε 

σοβαρά. 

 

Αυτή είναι η ΣΑΡΑ που  την χτύπησε ένα μηχανάκι γιατί ο οδηγός του ήταν απρόσεχτος .

 

 

 

Αυτός είναι ο ΜΟΥΣΟΥΔΗΣ  που χτύπησε άσχημα μια μέρα που μαγκώθηκε στη βαριά 

πόρτα της αυλής. 

  



Αυτή είναι η ΓΚΡΕΤΑ που την πάτησε το τρακτέρ στο αγρόκτημα που ζούσε. 

 

Αυτοί είναι η ΜΠΕΚΑ  και ο ΜΠΑΛΙΤΣΑΣ που απλά γεννήθηκα με πρόβλημα στα πίσω 

ποδαράκια τους . 

                              

 

 

Αυτή είναι η ΠΑΓΩΝΑ η χελώνα που τη βρήκαν κάποια παιδιά κάτω από ένα πεσμένο 

δέντρο. Κι είχε χτυπήσει πολύ στα πίσω της πόδια και δεν μπορούσε να κινηθεί. 

 

 



 

Αυτός είναι ο ΟΥΣΚΟ ο αρκούδος, που ήταν απρόσεχτος και πιάστηκε σε μια παγίδα κι από 

τότε  δεν μπορεί να κινήσει τα πίσω του πόδια.  

 

 

 

 

 

Κι αυτός είναι το γεράκι Ο ΦΤΕΡΩΤΟΣ που κάποιος κυνηγός τον χτύπησε στο πόδι. 

 

 

 

 



 

 

Κι αυτός είναι ο  ΔΗΜΗΤΡΗΣ , ένας σπουργίτης που πάγωσαν τα πόδια του  και δεν μπορεί 

να σταθεί πάνω σ αυτά χωρίς βοήθεια. 

 

 

Πόσο πολύ λυπήθηκα για όλα αυτά τα καημένα τα ζωάκια! 

 Θα πρέπει να ήταν πολύ στεναχωρημένα, λυπημένα , να πονούσαν πολύ , να μην 

ένοιωθαν καθόλου καλά , να έχασαν πολύ αίμα. Να μην είχαν διάθεση για τίποτα! 

Έτσι χτυπημένα που ήταν  δεν θα μπορούσαν να περπατήσουν για να βρουν τροφή και 

νερό. Δεν θα μπορούσαν ίσως να παίζουν παιχνίδια όπως παλιά, δεν θα μπορούσαν να 

ανέβουν σκαλιά για να μπουν σε σπίτι. 

Ευτυχώς όμως ένας καλός κύριος που αγαπά τα ζωάκια , σκέφτηκε πως όπως οι άνθρωποι 

που δεν μπορούν να κινηθούν, χρησιμοποιούν ειδικά αμαξίδια ( όπως η ιστορία με την 

Αργυρώ που γελάει… που είναι ένα κοριτσάκι που είχε πρόβλημα με τα πόδια της και 

κάθεται σε  ειδικό καροτσάκι), θα μπορούσε να φτιάξει κάτι για να βοηθήσει αυτά τα 

ζωάκια. 

Και κάθισε κι έφτιαξε αυτά τα ιδιαίτερα οχήματα κι έτσι πλέον τα ζωάκια μπορούν να 

κάνουν  κάποια πράγματα. 

Τώρα είναι καλά,  νοιώθουν χαρούμενα, ενθουσιασμένα με τα μηχανικά τους ποδαράκια, 

ευτυχισμένα. 

Μπορούν να περπατήσουν για να βρουν τροφή και φαγητό και ν ακολουθήσουν τους 

φίλους τους σε βόλτες. Μπορούν να τρέξουν  αν θέλουν να φέρουν το μπαλάκι και να 



παίξουν με τους φίλους τους. Αλλά δεν μπορούν να σταθούν στα δύο πόδια όπως έκαναν 

παλιά πχ τα σκυλάκια και δεν μπορούν ν ανέβουν σκαλιά.    

Όμως εμείς μπορούμε να είμαστε δίπλα τους και να τα βοηθάμε να ανέβουν ή να 

κατέβουν τα σκαλιά και να τα πηγαίνουμε στον κτηνίατρο               

Εκείνα λοιπόν  έστω κι έτσι είναι χαρούμενα καθώς νοιώθουν ότι έχουν κοντά τους 

ανθρώπους που τα αγαπάνε και τα φροντίζουν. 


