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«Μου φαίνεται φυσιολογικό να είμαι vegan»

Τ

ο νέο αίμα της stand-up σκηνής είναι vegan
και ασχολείται με τον ακτιβισμό υπέρ των
δικαιωμάτων των ζώων, ενώ για ένα διάστημα υπήρξε εθελοντής σε καταφύγιο
ζώων στη Μούρθια της Ισπανίας.

Μίλησέ μας για τον σκύλο σου, την Μπομπ.
Είναι 4 ετών, ημίαιμο κοκόνι. Ήθελα να πάρω σκυλάκι και είδα σε μια αγγελία πως έψαχνε σπίτι – ήταν
κουτάβι τότε. Έχει κι ένα αδερφάκι, που το πήρε γνωστή μου. Είναι ολόιδιο με την Μπομπ, αν η Μπομπ είχε
αλειφθεί με κάρβουνα. Την ονόμασα έτσι γιατί έχω
και γατί που το λένε Ντογκ, οπότε έπρεπε να έχει ένα
εξίσου περίεργο όνομα, για να μη νιώθει στην απέξω.
Με ποιον τρόπο σε έχει αλλάξει η επαφή σου με τα
ζώα;
Με έχει κάνει να θαυμάζω την ανιδιοτελή αγάπη που
δίνουν και να προσπαθώ να δίνω στους ανθρώπους
κι εγώ την ίδια αγάπη.
Τι σημαίνει φιλόζωος;
Αυτός που αγαπάει και προστατεύει τα ζώα.

ΜΙΧΆΛΗΣ ΣΕΒΑΣΤΈΡΗΣ
ποια επιρροή πάνω του τα λόγια μου.

Στις παραστάσεις σου αναφέρεσαι στα ζώα; Με ποιον
τρόπο;
Είχα κείμενα με την Μπομπ, αλλά δεν πήγαν πολύ καλά
και τα έβγαλα. Ελπίζω να μη δει αυτή τη συνέντευξη!
Πώς κάποιος μπορεί να σέβεται τα δικαιώματα των
ζώων στην καθημερινότητά του; Πες μας πέντε τρόπους.
1. Να προσπαθεί να περιορίσει τη ζημιά που τους κάνει
στην καθημερινή του ζωή.
2. Πού και πού να σταματάει στον δρόμο και να τους
προσφέρει ένα χάδι. Θα κάνει και σε αυτόν καλό.
3. Να ενημερώνεται για τις συνθήκες υπό τις οποίες
εκτρέφονται.
4. Να ταΐζει τα αδέσποτα της γειτονιάς του.
5. Να τους βρίσκει ωραία ονόματα, όπως το «Μπομπ».
Είσαι vegan; Γιατί;
Είμαι. Πάντα ήμουν. Μου φαινόταν φυσιολογικό. Ακόμα
και μικρός, όταν ο παππούς μου πήγαινε για ψάρεμα,
πήγαινα κι έριχνα τα ψάρια πίσω στη θάλασσα. Πάντα
ένιωθα πως ήθελα να προστατεύσω όποιον μπορούσα.
Για ένα διάστημα υπήρξες εθελοντής σε καταφύγιο
ζώων στη Μούρθια της Ισπανίας. Μίλησέ μας γι’ αυτό.
Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω ζήσει.
Είδα από κοντά πως όλα τα ζώα δεν έχουν καμία διαφορά από την Μπομπ. Ένα γουρούνι είχε ακόμα και το
ίδιο όνομα! Φροντίζαμε τα ζώα του καταφυγίου, τους
χτίζαμε σπίτια και στέγες, και μια μέρα, ενώ κάναμε
βόλτα σε ένα βουνό, είδαμε ένα μικροσκοπικό piglet
να του έχουν χιμήξει σκυλιά να το φάνε, ορμήσαμε
και το πιάσαμε σαν να ήταν μπάλα ράγκμπι και το με-

Αν βρισκόμουν αντιμέτωπος με
κάποιον που έχει παρατήσει ζώο, θα
τον κατέδιδα στην αστυνομία. Δεν θα
του έλεγα κάτι. Για να είναι ικανός να
κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα είχαν κάποια
επιρροή πάνω του τα λόγια μου.

ταφέραμε στο καταφύγιο. Είχε μερικές δαγκωματιές
στη ράχη, αλλά ανάρρωσε και τώρα μεγαλώνει μαζί
με τα υπόλοιπα γουρουνάκια. Κάποια στιγμή σίγουρα
θα ξαναπάω.
Γιατί, νομίζεις, έχουμε τόσα αδέσποτα στην Ελλάδα;
Πιστεύω πως κυρίως φταίει το κράτος. Δεν υπάρχουν
αρκετά καταφύγια, δεν γίνονται αρκετές στειρώσεις και
εμβολιασμοί, και οι ποινές γι’ αυτούς που εγκαταλείπουν
ζώα δεν είναι ισάξιες της πράξης τους.
Αν βρισκόσουν αντιμέτωπος με κάποιον που έχει παρατήσει ζώο, τι θα του έλεγες;
Θα τον κατέδιδα στην αστυνομία. Δεν θα του έλεγα κάτι.
Για να είναι ικανός να κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα είχαν κά-

Πλέον η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τη δημιουργία διαδημοτικών καταφυγίων για τα αδέσποτα. Σε
βρίσκει σύμφωνο αυτή η προοπτική;
Νομίζω, το θέμα είναι αν ο αριθμός τους θα είναι αρκετός για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και αν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων θα είναι καλές, όχι αν θα είναι
διαδημοτικά.
Οι ελληνικές φιλοζωικές οργανώσεις είναι αρκετά
μαχητικές;
Ναι, και μάλιστα βλέπουμε ραγδαία αύξηση στον αριθμό των χορτοφάγων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό εν
μέρει οφείλεται στις δράσεις προώθησης αυτού του
τρόπου ζωής από φιλοζωικές οργανώσεις.
Πού θα σε δούμε στο προσεχές μέλλον;
Από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και για πέντε Παρασκευές μπορείτε να δείτε την πρώτη σόλο stand-up
comedy παράστασή μου στο Foka Negra στην Κυψέλη
(τηλ. 210 8210038).
Πώς προέκυψε το stand-up στη ζωή σου;
Από τον χωρισμό μου! Ήταν πριν από τρία χρόνια, όταν
αποφάσισα να προσπαθήσω να κερδίσω πίσω την
πρώην μου, επιστρατεύοντας το χιούμορ μου. Τότε ήταν
που επιχείρησα να γράψω αστεία και πήρα μια πρώτη
γεύση του comedy writing. Άρχισα να της τα στέλνω,
στο τρίτο αστείο με έκανε μπλοκ, και κάπως έτσι σκέφτηκα «πού πας, έχω ακόμα εφτά σελίδες!». Οπότε
πήγα στο πρώτο μου open mike και δοκίμασα και τα
υπόλοιπα.
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#insta_pets
Τι κοινό έχει η Τζένιφερ Άνιστον µε τη Σµαράγδα Καρύδη; Ο Χιου Τζάκµαν µε τον Γιώργο Καπουτζίδη; Ο Λιονέλ
Μέσι µε τον Κώστα Τσιµίκα; Εκτός από το γεγονός πως είναι όλοι πετυχηµένοι και διάσηµοι, λατρεύουν τα κατοικίδιά τους και δεν χάνουν την ευκαιρία να φωτογραφίζονται µαζί τους στο Instagram.

��� Αµάντα Σέιφριντ
Ο σκύλος της Αµάντα Σέιφριντ έχει ονοµατεπώνυµο και
δικό του λογαριασµό στο Instagram. Ονοµάζεται Finn
Seyfried και έχει 81.000 followers.

��� Τζένιφερ Άνιστον
Η αγαπηµένη του Χόλιγουντ δεν παραλείπει να παίρνει
τον Κλάιντ µαζί της ακόµα και τις ηµέρες που εργάζεται.

��� Ρις Γουίδερσπουν
H 44χρονη σταρ λατρεύει τα µπουλντόγκ και έχει τρία.

��� Σαρλίζ Θερόν
Η πανέµορφη ηθοποιός λατρεύει τα σκυλάκια και έχει υιοθετήσει πέντε από καταφύγιο.

��� Γιώργος Καπουτζίδης
Ο ταλαντούχος Γιώργος Καπουτζίδης λατρεύει τις γάτες και
η σελίδα του στο Instagram είναι γεµάτη µε εικόνες τους.

��� Σµαράγδα Καρύδη
Η γνωστή ηθοποιός λατρεύει τα ζώα. Συγκατοικεί µε ένα
λευκό λαµπραντόρ, τον Γιάννη, που έχει δικό του λογα-

ριασµό στο Instagram, και µέχρι πρόσφατα µια µαύρη,
τυφλή γάτα, τον Φώτη, που «έχασε» πέρυσι τον Απρίλιο.

��� Ζέτα Μακρυπούλια

Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν αγαπάει µόνο τον δικό της σκύλο αλλά όλα τα ζωάκια και συχνά µέσα από τον λογαριασµό της στο Instagram περνάει φιλοζωικά µηνύµατα.

��� Κώστα Τσιµίκας

Με την αναχώρησή του για Λίβερπουλ, ο Κώστας Τσιµίκας πιο πολύ απ’ όλους δυσκολεύτηκε να αποχωριστεί
τους σκύλους του.

��� Χιου Τζάκµαν
Ο δηµοφιλής ηθοποιός έχει δύο σκυλάκια, τον Νταλί και
την Αλέγκρα, και πάντα βρίσκει χρόνο να τα πάει βόλτα.

��� Έµιλι Ρατακόφσκι
Το εκρηκτικό µοντέλο λατρεύει το λυκόσκυλό της, τον
εντυπωσιακό Κολόµπο.

��� Σάλµα Χάγιεκ
Η φλογερή Μεξικάνα πάντα βρίσκει χρόνο για τον αγαπηµένο της σκύλο.

��� Τέιλορ Σουίφτ

��� Σίντι Κρόφορντ

Η Τέιλορ Σουίφτ είναι ερωτευµένη µε τις γάτες της, οι
οποίες βρίσκονται κυριολεκτικά παντού.

Τις µέρες της καραντίνας η Σίντι Κρόφορντ τις πέρασε
αγκαλιά µε το σκυλάκι της.

��� Τζέραρντ Μπάτλερ

��� Κατερίνα Λέχου

Ο γόης του Χόλιγουντ αγαπάει όλα τα θηλυκά, ειδικά τα
τετράποδα, και ακόµα πιο ειδικά τη Σούσκα του.

��� Νικόλ Κίντµαν

Η Αυστραλή ηθοποιός έχει πολλά κατοικίδια και πρόσφατα υιοθέτησε από καταφύγιο έναν ακόµη γάτο, τον Λούι.

Η αγαπηµένη ηθοποιός δεν κάνει συχνά αναρτήσεις στο
Instagram. Όταν το κάνει όµως, συχνά είναι µε την αγαπηµένη της σκυλίτσα.

��� Λιονέλ Μέσι
Ο σταρ της Μπαρτσελόνα λατρεύει τον θηριώδη σκύλο του.
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«Τα παιδιά αντλούν αυτοπεποίθηση
από έναν σκύλο»

Η

Έλενα Παλάγκα είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων, με εξειδίκευση στα
σκυλιά βοηθούς για παιδιά με ορατές και
μη ορατές αναπηρίες, και μας περιγράφει
τη μοναδική σχέση που αναπτύσσουν τα
παιδιά με τα ζώα.

Γιατί, θεωρείς, τα παιδιά έλκονται από τα ζώα;
Από μικρή ηλικία, τα παιδιά βρίσκουν τα ζώα συναρπαστικά
και συχνά αναπτύσσουν ιδιαίτερες σχέσεις μαζί τους. Την
περίοδο που τα παιδιά αρχίζουν να εξερευνούν τον κόσμο
γύρω τους, έλκονται από πράγματα που κινούνται, εντυπωσιάζονται από έντονα χρώματα, διαφορετικά σχήματα, από
γούνινα και τριχωτά αντικείμενα και παιχνίδια, με ενδιαφέροντες και διαφορετικούς θορύβους. Τα ζώα έχουν όλα
αυτά τα στοιχεία και, το κυριότερο, έχουν τη δυνατότητα να
αλληλεπιδράσουν με τα παιδιά. Αυτό κρατάει αμείωτο το
ενδιαφέρον των παιδιών και κάνει τα ζώα διασκεδαστικά.
Με λίγα λόγια, τα ζώα είναι η ιδανική παρέα των παιδιών.
Τα περισσότερα παιδιά βλέπουν το αγαπημένο τους κατοικίδιο σαν έναν σούπερ ήρωα, σαν έναν αδερφό ή αδερφή που μαζί μοιράζονται μυστικά, πλάθουν ιστορίες, ζουν
περιπέτειες, γελούν και παίζουν. Τα ζώα, που αγαπούν με
ανιδιοτέλεια, συνδέονται βαθιά με τα παιδιά και τα αγαπούν
ακριβώς γι’ αυτό που είναι, δεν κρίνουν και δεν περιμένουν
ανταλλάγματα.
Διαρκώς διαβάζουμε έρευνες που υποστηρίζουν τη μεγάλη επίδραση που έχει η σχέση κατοικιδίου-παιδιού στη
γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των
παιδιών. Εσύ δουλεύεις εξίσου με τον σκύλο και το παιδί.
Ισχύει κάτι τέτοιο;
Μπορεί τα ζώα και τα παιδιά να μιλούν διαφορετικές γλώσσες, να ανήκουν σε διαφορετικά είδη, ωστόσο μπορούν να
επικοινωνούν μεταξύ τους καταπληκτικά. Δουλεύοντας με
ζώα, συγκεκριμένα με σκυλιά, αλλά και παιδιά, κατάλαβα
πως αυτή η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους δεν συγκρίνεται με καμία άλλη, είναι μοναδική και, χωρίς να υπερβάλλω, θα πω πως είναι ευεργετική.
Τις περισσότερες φορές, ειδικά σε παιδιά με αναπηρία, αλλά
και σε παιδιά χωρίς αναπηρία, η προσέγγιση και η αλληλεπίδραση με έναν ειδικό επιστήμονα, έναν δάσκαλο ή και μέλη
της ίδιας της οικογένειάς τους απαιτεί περισσότερο χρόνο και
τον «κατάλληλο» τρόπο για κάθε παιδί. Αυτό φαίνεται πως
γίνεται αβίαστα και αυθόρμητα με έναν σκύλο. Το παιδί είναι
πιο δεκτικό και πιο εύκολο στο να το προσεγγίσει ένα ζώο,
π.χ. ένας σκύλος. Τα παιδιά αντλούν ηρεμία, δύναμη, ισορροπία, αυτοπεποίθηση από έναν σκύλο και, καθώς τον αντιμετωπίζουν σαν σύμμαχο και προστάτη τους, αφήνονται και
αναπτύσσουν τη φαντασία τους, ανακαλύπτουν τα ταλέντα
τους και γνωρίζουν καλύτερα τους εαυτούς τους. Τα παιδιά
αρχίζουν να «διαβάζουν» τα ζώα, να παρατηρούν ή και να
μιμούνται συμπεριφορές, να νοιάζονται γι’ αυτά, να προβληματίζονται και να συμπάσχουν με αυτά.

Τα κατοικίδια βιώνονται από τα παιδιά ως πραγματικοί
φίλοι. Είναι όμως αυτό πραγματική φιλία;
Φυσικά και υπάρχει πραγματική φιλία μεταξύ παιδιών και
ζώων, όπως υπάρχει και μεταξύ ζώων που ανήκουν σε
διαφορετικά είδη. Μια φιλία περιλαμβάνει την εμπιστοσύνη,
τη φροντίδα και την αρμονία. Ιδιαίτερα οι φιλίες που αναπτύσσονται μεταξύ παιδιών και ζώων είναι πολύ ισχυρές.
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως η φιλία μεταξύ παιδιών
και ζώων θα μπορούσε να έχει την ίδια ισχύ με την αδελφική σχέση.

ΈΛΕΝΑ ΠΑΛΆΓΚΑ
Σε περιπτώσεις παιδιών που πήραν σκυλιά ενισχύθηκε
πολύ η σύνδεση μεταξύ γνώσης και συναισθήματος. Για
παράδειγμα, θα μάθω να χτενίζω τον σκύλο μου για να φαίνεται όμορφος, θα ταΐσω τον σκύλο μου γιατί πρέπει να φάει
για να είναι υγιής και δυνατός, θα του φτιάξω ένα σπίτι για
να τον προστατέψω από το κρύο ή τη ζέστη, θα τον αφήσω
να κοιμηθεί για να είναι ξεκούραστος και να παίζουμε με το
μπαλάκι αργότερα.
Ένα από τα παιδιά με αναπηρία που πήρε σκύλο βοηθό έμαθε πως και ο σκύλος πρέπει να επισκέπτεται τον δικό του
γιατρό, τον κτηνίατρο. Μπορεί οι εμπειρίες που είχε το παιδί
από τις επισκέψεις του στους γιατρούς, λόγω της αναπηρίας του, να μην ήταν ευχάριστες, όμως κατανόησε πως για
να είναι καλά ο τετράποδος φίλος του πρέπει να πάει στον
κτηνίατρο. Έδειξε ωριμότητα, ευαισθησία, συμπαράσταση,
υπευθυνότητα και ενδιαφέρον και τον ακολουθεί με θάρρος
σε κάθε του κτηνιατρική επίσκεψη. Το μεγαλύτερο όφελος
αυτής της ιστορίας ήταν πως το παιδί έμαθε να αντιμετωπίζει με θάρρος και τόλμη και τις δικές του επισκέψεις στους
δικούς του γιατρούς. Ο σκύλος πλέον αποτελεί για το παιδί
κίνητρο, στήριγμα, αλλά και παράδειγμα προς μίμηση.
Τα ζώα είναι συντροφιά, όμως έχουν κι αυτά ανάγκες και
υποχρεώσεις και τα παιδιά αγαπούν να φροντίζουν και να
καλύπτουν τις ανάγκες των φίλων τους κι αυτό σίγουρα
αναπτύσσει αυτό που λέμε ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση
είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τα συναισθήματα του άλλου. Με ένα επικοινωνιακό
ζώο, όπως είναι ο σκύλος, οι συνθήκες για την ανάπτυξη της
ενσυναίσθησης στο παιδί είναι οι κατάλληλες.
Τα παιδιά ασυναίσθητα αρχίζουν να ανοίγονται, εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν την ομιλία τους,
μαθαίνουν να μοιράζονται, δημιουργούν παρέες και ομάδες,
με απλά λόγια κοινωνικοποιούνται. Πόσες φορές έχουμε δει
ταινίες όπου ένα ζωάκι έχει βοηθήσει παιδιά στο να αναπτύξουν μεταξύ τους φιλίες;

Μίλησέ μας για το Nina Service Dogs. Τι ακριβώς κάνετε;
O οργανισμός Nina Service Dogs είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπαιδεύει σκύλους βοηθούς, κυρίως για παιδιά με αναπηρίες, κατ’ εξαίρεση για ενήλικες,
αλλά και για άτομα με άνοια. Οι σκύλοι βοηθοί παιδιών με
αναπηρίες μπορούν να βοηθήσουν παιδιά με ορατές ή και
μη ορατές αναπηρίες, όπως σύνδρομα και διαταραχές.
Οι γονείς που ενδιαφέρονται για έναν σκύλο βοηθό για το
παιδί τους έρχονται σε επαφή μαζί μας και, εφόσον ελέγξουμε το ιατρικό ιστορικό και κρίνουμε πως ένας σκύλος
βοηθός μπορεί να φανεί χρήσιμος για την περίπτωση του
παιδιού τους, ξεκινά η διαδικασία. Η εκπαίδευση του σκύλου διαρκεί περίπου δύο χρόνια και το matching μεταξύ
σκύλου βοηθού και παιδιού δεν γίνεται από την αρχή. Εκπαιδεύονται ταυτόχρονα δύο-τρία σκυλιά και εκπαιδεύονται
για διάφορα καθήκοντα εργασίας, ώστε να φανούν και τα
«ταλέντα» του κάθε σκύλου. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι
να μάθει ο σκύλος να εκτελεί συγκεκριμένες εντολές και να
έχει συγκεκριμένα καθήκοντα εργασίας που θα συμβάλουν
στη βελτίωση της ψυχική ή σωματικής υγείας του παιδιού.
Τα οφέλη είναι πολλά και η εκπαίδευση γίνεται εξατομικευμένα για κάθε περίπτωση και αναπηρία. Κάποια σκυλιά π.χ.
έχουν καλύτερη όσφρηση και θα ήταν καλύτερα για παιδιά
με επιληπτικές κρίσεις, άλλες κρίσεις, μετατραυματικό στρες
ή διαβήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μύτη τους είναι σημαντική, ώστε να μπορούν να μυρίζουν τις χημικές μεταβολές
που συμβαίνουν στο σώμα(σάλιο ή ιδρώτα) και να προειδοποιούν. Σε περιπτώσεις με κινητικές δυσκολίες ίσως χρειαστεί ένας μεγαλόσωμος σκύλος βοηθός, για ισορροπία. Το
πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να γίνει το δέσιμο μεταξύ παιδιού ή ενήλικα με αναπηρία και του σκύλου βοηθού και σε
αυτό δίνουμε μεγάλη βαρύτητα και δουλεύουμε πολύ με τα
παιδιά και τις οικογένειές τους.

INFO

Nina Service Dogs
Website: www.ninaservicedogs.com
Email: ninaservicedogs@gmail.com
Instagram: Nina Service Dogs
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«Το σωστό πρόγραμμα και η ρουτίνα είναι
τα μυστικά για έναν ευτυχισμένο σκύλο»

Ε

νεπάγεται. Συνήθως εξηγώ στους γονείς και στα παιδάκια πώς πρέπει να παίζουμε, να μην «καλλιεργούμε» το
ατσούμπαλο παιχνίδι, ειδικά με το στόμα, καθώς πολλοί
γονείς με καλούν και παραπονιούνται πως το κουτάβι
«δαγκώνει» το παιδί τους. Εξηγώ από το πρώτο μάθημα
τα βασικά. Για παράδειγμα, ότι αλλάζει δόντια και πως για
μερικές εβδομάδες έχει την τάση να δαγκώνει τα πάντα,
πως έχει ανάγκη για ύπνο και δεν είναι το παιχνίδι μας,
πως πρέπει να το καθοδηγήσουμε για την τουαλέτα του,
πως χρειάζεται επιβράβευση και όρια. Συνήθως τα παιδάκια που βρίσκονται σε μεγαλύτερες ηλικίες και μπορούν να συμμετάσχουν στα καθημερινά το χαίρονται με
την ψυχή τους. Είναι κάτι που βλέπω λόγω του επαγγέλματός μου.

παγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, ο Βασίλης Μπορομπόκας μάς εξηγεί πως το
να αποκτήσουμε σκύλο δεν είναι μια εύκολη διαδικασία βγαλμένη από ταινίες της
Disney, μας αποκαλύπτει χρυσές συμβουλές για τη συμβίωση μαζί του, ποιος σκύλος μάς ταιριάζει και γιατί η γάτα είναι παρεξηγημένο ζώο.

Η ερώτηση «τι κατοικίδιο να διαλέξω;» είναι πολύ γενική και δεν θα βοηθήσει την κουβέντα μας. Έτσι, θα
σε βοηθήσω. Έστω πως ζω μόνη μου και δεν διαθέτω
πολύ χρόνο, τι ζωάκι να διαλέξω;
Μακάρι πολλοί άνθρωποι να απηύθυναν την ίδια
ερώτηση στους εαυτούς τους… Δυστυχώς, βάζεις
στο τραπέζι, με μια απλή και στοχευμένη ερώτηση, το
μεγαλύτερο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κηδεμόνες σκύλων. Και λέω σκύλων καθώς είναι ένα ζώο το
οποίο χρειάζεται πολύ χρόνο και ασχολία. Επομένως,
θα πρότεινα γάτα! Είναι ένα πολύ συναισθηματικό και
δοτικό πλάσμα, ένα κοινωνικό και τρυφερό πλάσμα,
το οποίο αντικειμενικά δεν έχει τις ανάγκες και τη
ρουτίνα που χρειάζεται ο σκύλος. Πάρα πολλές φορές έχω δεχτεί αυτή την ερώτηση στο τηλέφωνο από
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για σκύλο, αλλά προσπαθώ ευγενικά να τους αποτρέψω. Αυτό βέβαια δεν
σημαίνει πως ένας εργένης δεν μπορεί να έχει σκύλο.
Έχω δεκάδες πελάτες που ζουν μόνοι τους και είναι
εξαιρετικοί «σκυλογονείς». Όμως έχουν το απαραίτητο
στοιχείο που χρειάζεται για να πάει καλά η σχέση τους:
τον χρόνο.
Και αν πρόκειται για οικογένεια με παιδιά; Τι συμβουλές θα έδινες; Πώς να διαλέξουν το κατοικίδιό τους;
Θα προσπαθούσα να καταλάβω και να μάθω αν θέλουν
και οι ίδιοι το κατοικίδιο ή αν είναι μια κίνηση μόνο για χατίρι των παιδιών. Στη δεύτερη περίπτωση, εξηγώ αναλυτικά πως δεν είναι σοφή κίνηση, εκτός αν τα παιδιά είναι
σε ηλικιακή φάση που μπορούν να επιφορτιστούν με την
καθημερινή φροντίδα του ζώου. Γενικώς, προσπαθώ να
εξηγήσω τι είναι, τι σημαίνει «έχω ζώο». Εάν, για παράδειγμα, με ρωτήσουν (όπως συνήθως γίνεται για σκύλο),
τους λέω και τα «αρνητικά» της υπόθεσης. Δεν μπορεί
κάποιος να φέρει έναν σκύλο στο σπίτι του και μετά να πει
«δεν ήξερα». Εξηγώ ξεκάθαρα και με ειλικρίνεια τις ανάγκες, την ενδεχόμενη αλλαγή του προγράμματος που θα
επιφέρει η έλευση του σκύλου, και μετά τους καθοδηγώ
στην κατάλληλη επιλογή. Αυτό έχει να κάνει με τη σύνθεση της οικογένειας, τις ηλικίες των παιδιών, όπως είπα,
το αν τους αρέσουν οι ενεργητικοί ή οι χαλαροί σκύλοι,
εάν έχουν εμπειρία ή όχι. Πάντοτε, τέλος, υπογραμμίζω
την ανάγκη για βόλτες, παιχνίδι, αγάπη και σταθερό περιβάλλον.

ΒΑΣΊΛΗΣ ΜΠΟΡΟΜΠΌΚΑΣ

Εξηγώ από το πρώτο μάθημα τα βασικά. Για παράδειγμα, ότι το κουτάβι
αλλάζει δόντια και πως για μερικές
εβδομάδες έχει την τάση να δαγκώνει
τα πάντα, πως έχει ανάγκη για ύπνο
και δεν είναι το παιχνίδι μας, πως
πρέπει να το καθοδηγήσουμε για την
τουαλέτα του, πως χρειάζεται επιβράβευση και όρια.
Παίζει ρόλο η ηλικία των παιδιών σε μια οικογένεια
σχετικά με το σκυλάκι που θα διαλέξουν;
Σαφώς και παίζει. Κατ’ αρχάς, για τους ίδιους τους γονείς.
Ένα παιδάκι λίγο μεγαλύτερο, που μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, δίνει λίγο παραπάνω χρόνο στους γονείς να
ασχοληθούν, ειδικά τις πρώτες μέρες, με το κουταβάκι.
Μην ξεχνάμε πως κι αυτό μωράκι είναι, με ό,τι αυτό συ-

Κουτάβι ή ενήλικος σκύλος;
Οι περισσότεροι άνθρωποι διαλέγουν κουτάβι. Γιατί είναι
χαριτωμένο, επειδή έχει πλάκα, είναι τρυφερό και αστείο,
γιατί θέλουν να χτίσουν μνήμες από την αρχή, επειδή θέλουν να ξέρουν «τι σκύλο θα έχουν». Όλα καλά, λοιπόν;
Όχι! Ένα κουτάβι κάνει ζημιές, είναι υπερκινητικό, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει «μη», θέλει πολλή προσπάθεια για
την τουαλέτα του, μπορεί να κλαίει όταν μένει μόνο του,
να έχει μονίμως το μυαλό του στη σκανταλιά και πολλά
ακόμη. Όταν με καλούν άνθρωποι με κουτάβια και μου
απαριθμούν τα «κουταβοπροβλήματα» θυμωμένοι και
απογοητευμένοι μαζί του, εκπλήσσομαι. «Μα δεν γνωρίζατε τι σημαίνει κουτάβι;» ρωτάω συνήθως. Και όμως,
οι περισσότεροι θέλουν τα plus της συμβίωσης με ένα
κουτάβι, χωρίς όμως τον κόπο και την κούραση που τα
συνοδεύουν. Εκεί, λοιπόν, απαντώ ξεκάθαρα: Ενήλικος
σκύλος! Στο 99% των περιπτώσεων πρόκειται για ώριμα
πλάσματα, κοινωνικά, με αντίληψη και διάθεση να μας
καταλάβουν. Αυτή την περίοδο δουλεύω με πολλά σκυλιά τα οποία έφυγαν από καταφύγια για τα νέα σπίτια τους
και είναι διαμάντια.
Θηλυκό ή αρσενικό;
Η δική μου άποψη είναι θηλυκό. Αυτό βέβαια αφορά
εμένα και δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον. Επιλέγω θηλυκό, καθώς σε όλη μου τη ζωή είμαι με σκυλιά, είτε της
οικογένειάς μου είτε των πελατών μου. Έχω παρατηρήσει, λοιπόν, πως το μέσο θηλυκό σκυλί είναι πιο ήρεμο,
πιο κοινωνικό και λιγότερο κυριαρχικό. Αν προσέξετε,
οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σκύλων στον δρόμο ρωτούν
«συγνώμη, αρσενικός είναι; Γιατί ο δικός μου δεν τα πάει
καλά με τους υπόλοιπους αρσενικούς». Εν πολλοίς, είναι
φυσιολογικό, οι αρσενικοί συνήθως είναι πιο κυρίαρχα
ζώα, όπως άλλωστε συμβαίνει σχεδόν με όλα τα πλάσματα του ζωικού βασιλείου. Όσοι επιλέγουν αρσενικούς
σκύλους θα πρότεινα εξαρχής να εστιάσουν στην κοινωνικοποίηση, στη σωστή εκπαίδευση και θετική προσέγγι-
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ση, ώστε να μην προκύψουν θέματα στο μέλλον. Δεν είναι
λίγες οι φορές που με καλούν κηδεμόνες σκύλων μετά
τον πρώτο χρόνο, καθώς εκεί ξεκινούν να «βγαίνουν» τα
θέματα.
Είναι η γάτα παρεξηγημένο ζώο;
Πάρα πολύ. Έζησα 13 χρόνια με έναν γάτο, τον Σάββα.
Ήταν υπέροχος, εξωστρεφής, κοινωνικός και τρυφερός.
Θα τον σκέφτομαι πάντοτε με συγκίνηση και αγάπη. Όταν
γεννήθηκε ο γιος μου, ο γάτος μας ήταν 4 ετών. Από την
πρώτη στιγμή που επιστρέψαμε από το μαιευτήριο υποδέχτηκε τον Φοίβο με απέραντη αγάπη και καλοσύνη.
Δυστυχώς, φέτος την άνοιξη μας αποχαιρέτησε. Μετά
από μερικές ημέρες βρήκαμε δύο θηλυκά γατάκια, τα
οποία σώσαμε και πλέον ανήκουν στην οικογένειά μας.
Η γάτα έχει άλλους ρυθμούς, διαφορετικό τρόπο έκφρασης και ζωής. Δίνει αγάπη, δείχνει νοιάξιμο, χρειάζεται
επαφή και της αρέσει πολύ η αλληλεπίδραση, απλώς
θέλει τον… χρόνο της. Είναι, λοιπόν, άδικο γι’ αυτήν να τη
συγκρίνουμε με ένα πολύ εξωστρεφές ζώο (τον σκύλο),
ο οποίος μας συντροφεύει δεκάδες χιλιάδες χρόνια, κάτι
που έχει περάσει στο DNA του.
Αν κάποιος που θέλει να πάρει κατοικίδιο έχει μικρό
χώρο, μπορεί;
Σαφώς! Έχω δει ευτυχισμένα σκυλιά σε μικρά διαμερίσματα και γκαρσονιέρες. Θυμάμαι έναν από τους πιο
χαρούμενους μαθητές μου. Ένας υπέροχος ημιαιμάκος, ο οποίος ζούσε με τη φοιτήτρια «μαμά» του σε μια
γκαρσονιέρα στα Εξάρχεια. Τι τον έκανε τόσο χαρούμενο;
Οι συχνές βόλτες, ο χρόνος και η ασχολία της κοπέλας.
Στον αντίποδα, έχω συναντήσει σκύλους οι οποίοι δεν
είχαν γνωρίσει τη χαρά της βόλτας και της κοινωνικότητας, καθώς ζούσαν σε τεράστιες βίλες. Ο σκύλος δεν θα
ευτυχήσει λόγω του χώρου που θα του προσφέρουμε,
αλλά λόγω του σωστού και ποιοτικού χρόνου που θα του
διαθέσουμε.
Ποιοι είναι οι πρώτοι πέντε κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος μόλις πάρει έναν σκύλο; Τι πρέπει να
κάνει μόλις τον φέρει σπίτι του;
Αγάπη, βόλτες, όρια, σωστή διατροφή και κτηνιατρική επίβλεψη. Πρέπει, λοιπόν, με το «καλημέρα σας» να δείξουμε στον σκύλο την αγάπη μας και το νοιάξιμό μας. Είναι
ζωτικής σημασίας, για να νιώσει ασφαλής και πλήρης. Εν
συνεχεία, όταν τελειώσει με τα εμβόλια, ξεκινάμε τις βόλτες του. Θεωρώ πως το σωστό πρόγραμμα και η ρουτίνα
είναι τα μυστικά για έναν ευτυχισμένο σκύλο. Τέλος, χρειάζεται να δείξουμε με σταθερότητα και συνέπεια τι δεν θέλουμε να κάνει. Πρέπει πρώτα απ’ όλα να συνεννοηθούμε μεταξύ μας για το τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Συνήθως
οι άνθρωποι μπερδεύουμε τον σκύλο, με αποτέλεσμα να
δημιουργεί «κακές» συμπεριφορές.
Αντίστοιχα, πώς θα μας συμβούλευες να συμπεριφερθούμε σε μια γάτα που μόλις πήραμε σπίτι;
Θα την αφήσουμε να εξερευνήσει, να βρει τον χώρο
της και να νιώσει άνετα. Όσο νιώθει άνετα, τόσο θα
κατακτά χώρο. Καλό είναι βέβαια να φροντίσουμε για
την ασφάλειά της, ειδικά αν είναι γατάκι, καθώς είναι
πολύ περίεργα. Από την πρώτη κιόλας μέρα βάζουμε
την τουαλέτα της με την άμμο, καθώς θα τη βρει αμέ-

Ο σκύλος δεν θα ευτυχήσει λόγω του χώρου που θα του προσφέρουμε, αλλά λόγω του σωστού και ποιοτικού χρόνου που θα
του διαθέσουμε.
σως, χωρίς καμία προσπάθεια.
Γιατί δεν πρέπει να αγοράζουμε μικρά ζώα;
Στη χώρα μας, δυστυχώς, υπάρχουν χιλιάδες αδέσποτα.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε από κει. Στο πατρικό μου είχαμε εφτά σκύλους, εκ των οποίων οι έξι είχαν μαζευτεί
από τους δρόμους. Αν όμως θέλουμε ένα καθαρόαιμο,
θα πρέπει να το πάρουμε την κατάλληλη περίοδο, αφού
πρώτα έχει απογαλακτιστεί, έχει ζήσει με τη μητέρα του
και τα αδέρφια του και νιώθει πλέον αυτόνομο.
Αν κάποιος επιθυμεί συγκεκριμένη ράτσα σκύλου ή
γάτας, πώς μπορεί με υπευθυνότητα και σεβασμό στα
δικαιώματα των ζώων να βρει και να αγοράσει την αγαπημένη του ράτσα;
Θα πρέπει να στραφεί σε έναν νόμιμο, πιστοποιημένο
εκτροφέα, ο οποίος θα του εξηγήσει τα πάντα για τη φυλή
και θα τον καθοδηγήσει. Πολλοί εκτροφείς κρίνουν και
αποτρέπουν ανθρώπους από το να πάρουν κουτάβι και
αυτό είναι κάτι που τους τιμά, καθώς αποδεικνύουν ότι
δεν είναι το κέρδος το μόνο ζητούμενο. Θέλουν να ξέρουν ότι τα κουτάβια τους θα πάνε σε κατάλληλα σπίτια.
Η Sugar είναι ένα λαμπραντόρ το οποίο πήρα από την κ.
Μπαλτζάκη, μια εκτροφέα με απίστευτη αγάπη, πάθος και
ηθική.
Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου ράτσα σκύλου;
Έχω ζήσει με πολλούς σκύλους. Με οκτώ ημίαιμους,
έναν γερμανικό ποιμενικό και τώρα με ένα θηλυκό λαμπραντόρ. Νομίζω πως αυτή η φυλή μού ταιριάζει γάντι.
Είναι κοινωνικά και εξωστρεφή, τους αρέσουν οι αθλητικές δραστηριότητες, είναι παιχνιδιάρικα, είναι πανέξυπνα

και γελαστά, λατρεύουν την οικογένεια και τα υπόλοιπα
ζώα και γενικά έχουν ένα γλυκό ταμπεραμέντο που μου
αρέσει πάρα πολύ.
Τι είδους προβλήματα συμπεριφοράς έχουν οι «πελάτες» σου;
Ωραία ερώτηση… Αρκετά, και μερικά από αυτά δυσκολεύουν αφάνταστα τη συνεργασία μας. Οι περισσότεροι,
δυστυχώς, δεν ξέρουν τι σημαίνει σκύλος. Δεν γνωρίζουν
τι απαιτήσεις έχει αυτό το πλάσμα, του ζητούν πάρα πολλά,
χωρίς να τον έχουν διδάξει πρώτα. Αντιμετωπίζω κουρασμένους, θυμωμένους, απογοητευμένους ανθρώπους,
οι οποίοι άφησαν τον κόμπο να φτάσει στο χτένι. Συνήθως
στρέφονται στον εκπαιδευτή για βοήθεια όταν τα πράγματα με τον σκύλο τους είναι πολύ άσχημα. Συνηθίζω να
λέω και να γράφω πως η εκπαίδευση δεν είναι «η τελευταία ευκαιρία» του σκύλου μας. Είναι μια γόνιμη, όμορφη
και σημαντική διαδικασία, με την οποία κερδίζουν και οι
άνθρωποι πέρα από τον σκύλο. Επειδή όμως θέλω να
κλείσω με έναν αισιόδοξο τόνο, θα σταθώ στους εξαιρετικούς κηδεμόνες, που το παλεύουν πολύ, που προσπαθούν για το καλύτερο του σκύλου τους, ακούν προσεκτικά
και δουλεύουν πολύ και, τέλος, αγαπάνε τον σκύλο τους
ως ισότιμο μέλος της οικογένειάς τους.

INFO

www.happydogs.gr
Facebook : HappyDogs.gr – Vasilis Borompokas
Instagram: vasilis_borompokas
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Εκπαιδευτική εκδρομή
στη φάρμα με τα άλογα

Τ

ο φιλοζωικό σωματείο Rancheros στην
παραλία της Αγίας Άννας, Αγκάλη, στη Β.
Εύβοια δημιουργήθηκε το 2015. Σκοπός
του είναι η περίθαλψη εγκαταλελειμμένων
ιπποειδών (άλογα και γαϊδουράκια) και η
διάσωση των κακοποιημένων. Κυρίως, η
μετάδοση του φιλοζωικού μηνύματος μέσα από ομαδικές εκπαιδευτικές δράσεις, που απευθύνονται κυρίως σε
παιδιά.
Στο Rancheros πραγματοποιούνται επισκέψεις σχολείων
για ένα μοναδικό βιωματικό εργαστήριο. Μπορούν να
συμμετάσχουν μαθητές όλων των ηλικιών, από νήπια
έως και παιδιά της Γ΄ Λυκείου. Πέρα από το γεγονός ότι
τα παιδιά κάνουν μια εκδρομή στη φύση, μακριά από τις
αίθουσες και τα θρανία, μια επίσκεψη στο Rancheros έχει
πολλά ακόμη οφέλη:
• Πραγματοποιείται μια πολύ ουσιαστική γνωριμία με το
άλογο και το γαϊδουράκι.
• Τα παιδιά μαθαίνουν τις αρχές της φιλοζωίας και του
σεβασμού.
• Έρχονται σε κοντινή επαφή με το άλογο και το γαϊδουράκι και ανακαλύπτουν τα συναισθήματα που δημιουργούνται από μια τέτοια επαφή.
• Πραγματοποιούν ασκήσεις εδάφους με τα άλογα (αν τα
παιδιά είναι μικρά, οι ασκήσεις γίνονται με μικρόσωμα
πόνι).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παιδιά 6-12 χρονών
Μέρος Α΄: Η γνωριμία
Η ιστορία του αλόγου και του γαϊδουριού: Από πού ήρθαν το άλογο και ο γάιδαρος, πότε εξημερώθηκαν, ποιο
είναι το φυσικό τους περιβάλλον, τι τα έκανε τόσο ιδιαίτερα, τι τους αρέσει, τι απεχθάνονται, πώς βοήθησαν τον
ανθρώπινο πολιτισμό να επιβιώσει: στη γεωργία, στις
μεταφορές, στον πόλεμο. Αυτά και πολλά άλλα θα απαντηθούν μέσα από εικόνες και με διαδραστικό, βιωματικό
τρόπο στο σχολείο του Rancheros.
Η κοινωνία των αλόγων και των γαϊδουριών: Έξω από
τον περιφραγμένο χώρο γνωρίζουμε τα άλογα και τα γαϊδουράκια του Rancheros, την ιστορία και τον διαφορετικό
χαρακτήρα του καθενός, ενώ παρακολουθώντας το κοπάδι ερχόμαστε σε επαφή με την ιεραρχία, τη λειτουργία
της ομάδας και τις ισορροπίες που υπάρχουν μέσα σε
αυτήν.
Η φυσιολογία: Ποια χρώματα βλέπουν τα άλογα και τα
γαϊδουράκια; Πώς αναπνέουν; Πώς καταπίνουν; Πόσα
μωρά κάνουν; Πόσο καιρό κυοφορούν και πόσο καιρό
θηλάζουν; Πώς είναι από κοντά τα πόδια των αλόγων και
των γαϊδουριών, πόσα δάχτυλα έχουν, γιατί έχουν τόσο

τους φίλων.
Η επίσκεψη στο Rancheros κλείνει με την επαφή με τα
εκπαιδευμένα μας σκυλάκια. Βάζουμε περιλαίμιο, κρατάμε οδηγό και τα πηγαίνουμε μια βόλτα. Μαθαίνουμε
πώς δημιουργούνται τα αδέσποτα, τι απαιτήσεις έχει ένα
κατοικίδιο σκυλί, τι τρώνε και γιατί ο σκύλος θεωρείται ο
καλύτερος φίλος του ανθρώπου.
Μέρος Γ΄: Το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού
Τα παιδιά, αφού έχουν μάθει τα πάντα για τα ζωάκια του
Rancheros, καλούνται με τον χάρτη του ράντσου στο χέρι
να απαντήσουν σε ερωτήσεις-γρίφους. O κάθε γρίφος
οδηγεί στον επόμενο. «Ο μονόφθαλμος γίγαντας ξέρει
ένα μυστικό», «Το σκυλάκι με τα δύο ονόματα ξέρει πού
είναι ο θησαυρός»… Πού βρίσκεται, λοιπόν, κρυμμένος
ο χαμένος θησαυρός, το πολυπόθητο κλειδί που θα μας
οδηγήσει στην αποθήκη των καρότων με τα οποία θα ταΐσουμε τα αλογάκια και τα γαϊδουράκια;

μεγάλα αυτιά τα γαϊδουράκια; Τι φοβούνται και τι τους
αρέσει;
Διατροφή: Η βόλτα συνεχίζεται με μια επίσκεψη στον
αχυρώνα. Ανάμεσα στα στοιβαγμένα δεμάτια (μπάλες)
τροφής, μαθαίνουμε ποιο είναι το άχυρο και ποιος ο
σανός, καθώς και τι πρέπει και τι δεν πρέπει να τρώει ο
καινούργιος μας φίλος. Είναι η στιγμή που θα θυμηθούμε
ποια είναι τα δημητριακά, τα φρούτα, και ποια από αυτά
τρώμε κι εμείς και σε ποια μορφή.
Εξοπλισμός: Το πρώτο μέρος του προγράμματος ολοκληρώνεται μαθαίνοντας τον εξοπλισμό των αλόγων και
των γαϊδουριών μας. Τι είναι καπίστρι και αναβολέας;
Πώς μπαίνει η σέλα; Γιατί στο Rancheros τα αλογάκια δεν
φοράνε πέταλα;
Μαθαίνουμε τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται όταν
ένα αλογάκι ή ένα γαϊδουράκι εργάζεται, ώστε να μην ταλαιπωρείται.
Μέρος Β΄: Φροντίδα και επαφή
Στη συνέχεια έρχεται αυτό που όλοι περιμένουν. Η επαφή με τα αλογάκια και τα γαϊδουράκια μας. Βγάζουμε
δύο ζωάκια (ένα άλογο και ένα γαϊδούρι) στον χώρο των
παιδιών και, αφού μάθουμε πώς να τα προσεγγίζουμε,
τα πλησιάζουμε για να τα φροντίσουμε. Είναι η ώρα για
ατελείωτα χάδια και αγκαλιές, παράλληλα με το σωστό
βούρτσισμα.
Η εικόνα είναι μαγική όταν αντικρίζεις τα παιδιά δίπλα σε
αυτά τα μεγάλα ζώα, να εμπιστεύονται και να χαλαρώνουν, ενώ τα άλογα και τα γαϊδουράκια με τη σειρά τους
πραγματικά να απολαμβάνουν την παρέα των μικρών

Μέρος Δ΄: Τα άλογα στις τέχνες – ζωγραφική και έκθεση
Από τους πίνακες του Ντεγκά και του Φασιανού στις αγιογραφίες στις ορθόδοξες εκκλησίες. Από τους στίχους του
Νικηφόρου Βρεττάκου μέχρι τη μουσική του Γρηγόρη
Μπιθικώτση και τα παιδικά τραγούδια. Από τα κινούμενα
σχέδια μέχρι τις ταινίες του Χόλιγουντ. Από τα εμπορικά
σήματα αυτοκινήτων μέχρι τα σύμβολα ιπποτών και ποδοσφαιρικών ομάδων. Το άλογο είναι σύμβολο ομορφιάς, δύναμης και μεγαλείου. Με τη σειρά μας, φτιάχνουμε τα δικά μας τραγούδια και τις δικές μας ζωγραφιές.
Μαρκαδόροι, μπλοκ ζωγραφικής, επιτραπέζια παιχνίδια
και άλλες κατασκευές φιλοξενούνται στο «τραπέζι των
παιδιών».
Μέρος Ε΄: Πικνίκ στο δάσος
Συνιστούμε τα παιδιά να φέρνουν το δικό τους κολατσιό
από το σπίτι, ανάλογα με το διατροφικό πρόγραμμα του
καθενός. Ωστόσο, στο Rancheros περιμένουν τα παιδιά
φρέσκες σφολιάτες, χυμοί, φρούτα και νερό. Αφού ολοκληρώσουμε το γεύμα μας, μαθαίνουμε πώς ανακυκλώνουμε τα υλικά με τα οποία ήταν τυλιγμένο το φαγητό μας
και πώς βάζουμε στον κομποστοποιητή τις φλούδες και
τα κουκούτσια από τα φρούτα μας.

INFO

Κόστος: €2 ανά παιδί
Επικοινωνία: 6976 687977
http://www.rancheros.gr/
https://www.facebook.com/rancherosfarm/

