
Το κατοικίδιό μου 
 

Η Άντα 

 
 

 Έχω για κατοικίδιο, έναν παπαγάλο. Το όνομά της είναι Άντα. Την απέκτησα 
τον Ιούνιο, που μου την έφερε ο πατέρας μου δώρο, για τα γενέθλιά μου. 

 Έχει γκρίζα φτερά και μία κατακόκκινη ουρά, τα μάτια της είναι κίτρινα με 
μαύρη κόρη. Είναι περίπου 35 εκατοστά. Περνώ υπέροχα μαζί της, όταν την έχω στο 
χέρι μου και την χαϊδεύω. Η πιο καλή στιγμή ήταν όταν την άκουσα να λέει ¨ γεια 
σου ¨ .   

Χάρηκα  τόσο πολύ, γιατί θα έχω για παρέα ένα κατοικίδιο με το οποίο θα 
μπορώ να μιλάω μαζί του. 

 
Ο Μαξ 

 

 
 

Εγώ αγαπάω τα ζώα μα περισσότερη συμπάθεια έχω στα σκυλιά. Έχω ένα 
σκυλί που ονομάζεται Μαξ. 

Μια φορά γύρισα από το σχολείο και είδα ένα κουτάβι να περιφέρεται στο 
σπίτι. Τότε ρώτησα τους γονείς μου, ποιανού είναι αυτό το σκυλί και αυτοί μου 
απάντησαν ότι είναι δικό μας. Τότε εγώ χάρηκα πολύ, στην αρχή όμως με γάβγιζε, 
γιατί δε με ήξερε, αλλά με τις μέρες με συμπάθησε και τον συμπάθησα. Ο σκύλος 
μου είναι πέντε χρονών. Έχει άσπρο τρίχωμα με καφέ βούλες και καφέ αυτιά. Εγώ γι’ 
αυτόν νιώθω πολύ περήφανη. Πρώτον τον αγαπάω, επίσης είναι εκπαιδευμένος από 
τον μπαμπά μου για παράδειγμα. Όταν του λες σήκωσε το πόδι, το σηκώνει ή αν του 
δώσεις τροφή και του πεις μη το τρως, δε θα το φάει. Μαζί με τον σκύλο μου περνάω 
πολύ ωραία, τον πηγαίνω βόλτες, με κυνηγάει και παίζουμε με την μπαλίτσα του. 
Επίσης ο σκύλος μου πηγαίνει για κυνήγι με τον μπαμπά μου, γιατί είναι 
κυνηγόσκυλο ¨ Σέτερ ¨.  

Κάποια μέρα τον πήραμε μαζί μας σε ένα χωριό. Τον είχαμε αφήσει δεμένο 
στην αυλή της γιαγιά μου, ήταν βράδυ και πήγαμε στο πανηγύρι, που είχε εκείνη τη 
μέρα. Όταν γυρίσαμε δεν τον βρήκαμε εκεί, ρωτήσαμε όλους τους γείτονες αν τον 
είδαν, αλλά κανείς δεν τον παρατήρησε. Εγώ έκλαιγα ασταμάτητα. Ο μπαμπάς μου 
είπε να πάει να τον ψάξει. Εγώ στο μεταξύ κοιμήθηκα χωρίς τη σιγουριά, ότι ο 
σκύλος μου δεν έπαθε τίποτα. Το πρωί όταν ξύπνησα άκουσα γαβγίσματα πολύ 
γνωστά. Η μαμά και ο μπαμπάς μου, μου είπαν ότι ο Μαξ με το που τον  έφερε τον 
ζάλισε να γαβγίζει, γιατί λέει ήθελε να με δει. Ο μπαμπάς επίσης μου είπε ότι τον 
βρήκε στην παιδική χαρά με το λυκόσκυλο, τότε του φώναξε και ο Μαξ χωρίς σκέψη 
πήδηξε στην ανοιχτή πόρτα του αμαξιού.  

Αυτό το περιστατικό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πάντα θα τον αγαπάω.      
 

 



Η Αστραπή 
 

 
 

 Έχω μια χελωνίτσα που τη βάφτισα Αστραπή ! Η Αστραπή μπήκε στη ζωή 
μου, πριν από δύο χρόνια, όταν μου την έκαναν δώρο οι παππούδες μου στα γενέθλιά 
μου. Το σώμα της είναι μικρό και καλύπτεται από ένα σκληρό σκουροπράσινο 
καβούκι. Πάνω στο καβούκι υπάρχουν μερικά στίγματα μέτριου μεγέθους. Τα πόδια 
της είναι κοντά και αδύνατα και τα κουνά με μεγάλη δυσκολία όταν μετακινείται, γι’ 
αυτό και βαδίζει πολύ αργά. Στις άκρες των ποδιών της έχει μικρά νυχάκια που τη 
βοηθούν να μετακινείται, όταν το έδαφος είναι ανώμαλο. Το κεφάλι της είναι μικρό 
και στρόγγυλο, με δύο πανέξυπνα και μεγάλα μάτια. 

 Τα απογεύματα, που έχω τελειώσει τα μαθήματά μου, πηγαίνω και τη βρίσκω 
στον κήπο και της μιλάω για τα νέα της ημέρας μου. Η Αστραπή είναι πολύ 
σημαντική για μένα, γιατί είναι δώρο των παππούδων μου. Την αγαπώ όμως και 
επειδή είναι ένα πολύ καλό και ήσυχο ζωάκι, που δεν ενοχλεί κανέναν. 

 Την περασμένη εβδομάδα βγήκα στεναχωρημένη στον κήπο. Οι γονείς μου 
με είχαν τιμωρήσει για κάποια αταξία μου. Η Αστραπή κατάλαβε πόσο λυπημένη 
ήμουν και ήρθε και κάθισε δίπλα μου, κάνοντάς μου παρέα. Ήταν σα να μου έλεγε : « 
Μη στεναχωριέσαι. Οι γονείς σου σε αγαπούν κι ας σε τιμωρούν. Θα δεις που σε λίγο 
θα είναι όλα όπως πριν ». Ύστερα από αυτό το περιστατικό, νιώθω ακόμα 
μεγαλύτερη αγάπη για την Αστραπή, γιατί μου κράτησε συντροφιά σε μία πολύ 
δύσκολη στιγμή.  

 
Η γάτα μου η Λίλα 

 

 
 
Το κατοικίδιό μου είναι μία γάτα. Το όνομά της είναι Λίλα. Μια μέρα πήγα με 

το μπαμπά μου στην αγορά και είχα πει στο μπαμπά μου να δούμε λίγο σ’ ένα μαγαζί 
που πουλούσε ζωάκια. 

Καθώς βλέπαμε τα ζώα είδαμε κι ένα γλυκούλη γατάκι. Ρώτησα το μπαμπά 
μου άμα μπορούσαμε να το πάρουμε και μου είπε ότι θα το πάρουμε.  Τότε χάρηκα 
πολύ. 

Είναι μικρούλι, έχει μαύρα αυτιά και μαύρη ουρά και το υπόλοιπο σώμα του 
είναι άσπρο. Μαζί με το γατάκι παίζουμε και το ταΐζω. Νιώθω γι’ αυτό αγάπη. Όταν 
είμαι λυπημένη, πηγαίνω στο γατάκι μου και αμέσως μου φεύγει η λύπη. Είναι για 
μένα συντροφιά. Το γατάκι μου δεν το αλλάζω με τίποτα στον κόσμο.     

 
 
 
 
 



 
Ο Έρικ 

 

 
 

Τον σκύλο μου τον λένε Έρικ. Τον απέκτησα πριν 5 χρόνια, όταν ήταν 3 
μηνών. Είναι ράτσα ¨Κόκερ Σπάνιερ¨. Τα Κόκερ Σπάνιερ είναι κυνηγόσκυλα, ζωηρά, 
με έντονη προσωπικότητα. 

Ο Έρικ είναι μαύρος με ελαφρύ σγουρό τρίχωμα. Είναι κοντός και τα αυτιά 
του είναι πολύ μεγάλα, τόσο που αγγίζουν σχεδόν το έδαφος. Έχει μελί μάτια και μία 
πολύ γλυκή φατσούλα. Όταν τελειώνω τα μαθήματά μου κατεβαίνω στην αυλή μου 
και παίζω με τον Έρικ. Πολλές φορές του κλοτσάω τη μπάλα κι εκείνος τρέχει να την 
πιάσει, τον χαϊδεύω ή παίζω μαζί του κρυφτό ή κυνηγητό.  

Τον αγαπώ πολύ τον Έρικ και δεν μπορώ να του αντισταθώ όταν χτυπάει την 
πόρτα του σπιτιού με τα ποδαράκια του για να ζητήσει κάτι. 

Όμως αυτό που δεν μ’ αρέσει σ’ αυτόν, είναι που ζηλεύει τη γάτα. Όταν τη 
βλέπει να έρχεται να χαϊδευτεί πάνω μου, αρχίζει να την κυνηγάει. 

Είναι πολύ επιθετικός όταν πλησιάζεις το φαγητό του και μπορεί να σε 
δαγκώσει αν πας να του πάρεις τη μπάλα του ή αν σταθείς δίπλα στο πιάτο του την 
ώρα που τρώει.     

Μια μέρα καθώς διέσχιζε τον κεντρικό δρόμο, τον χτύπησε ένα μηχανάκι. Η 
μητέρα μου τον μετέφερε από το δρόμο στο σπίτι κι εγώ έτρεξα αναστατωμένη να δω 
τι έχει πάθει. Είχε χτυπήσει πολύ. Κλαψούριζε, δεν μπορούσε να περπατήσει και είχε 
ένα εξόγκωμα στο στήθος του. Εγώ και η μαμά μου τον πήγαμε στον κτηνίατρο, ο 
οποίος μας είπε πως είχε στραμπουλίξει το πόδι του και είχε ένα σοβαρό χτύπημα στο 
στήθος. Μας έδωσε φάρμακα κι έτσι σε λίγες μέρες ο Έρικ έγινε πάλι καλά. 

Από το ατύχημα που είχε κατάλαβα πόσο πολύ τον αγαπάω και ότι δε θα 
μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτόν. 

Το άλογο 
 

 
 

Το άλογο είναι ένα από τα μεγαλύτερα θηλαστικά ζώα, σπονδυλωτό ζώο και 
χορτοφάγο. Το σώμα του έχει όμορφη εμφάνιση. Ο λαιμός του είναι μακρύς με 
μεγάλη χαίτη. Τα μάτια του είναι μεγάλα και τα αυτιά του μικρά και μυτερά, 
τεντωμένα στο πάνω μέρος του κεφαλιού του. Η ουρά του μεγάλη και φουντωτή, με 
τρίχες μεγάλες που καλύπτουν όλο το μήκος της. Το ύψος του φτάνει από 90 εκατ. – 
1, 85 μ. τα πόδια του είναι μεγάλα, ψηλά και δυνατά. Το στήθος του είναι πλατύ, 
μεγάλο, για να αναπνέει εύκολα και γρήγορα, όταν τρέχει σε δύσκολους και 
κουραστικούς δρόμους. Το κορμί του καλύπτεται από πυκνό τρίχωμα με κοντές, 
ψιλές και απαλές τρίχες. Το χρώμα του ποικίλει. Σε άλλα είναι φυσικό κόκκινο ή 
μαύρο κ.τ.λ. 

Είναι έξυπνο, ζωηρό ζώο και εκγυμνάζεται εύκολα σε ότι το διδάσκει ο 
άνθρωπος : διάφορα παιχνίδια, χορό, ρυθμική κίνηση κ.τ.λ. στα τσίρκο κ.ά. το άλογο 
ζει περίπου 30 χρόνια. Κατηγορίες αλόγων : καθαρόαιμα, αραβικά, πόνεϊ κ.ά.  

Το άλογο χρειάζεται περιποίηση ώστε να διατηρείται γερό και δυνατό. 
χρειάζεται καθαριότητα και άγρυπνη παρακολούθηση της υγείας του, δεδομένο ότι 
είναι ευαίσθητο σε ασθένειες, όπως η μάλη και σηψαιμία. Επίσης καθώς μεγαλώνουν 
τα άλογα μακραίνουν και τα δόντια τους. Αν θες να μάθεις πόσο χρονών είναι το 
βλέπεις απ’ τις μαυρίλες που έχει στα δόντια του.    


