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Το αδεσποτάκι 

Ένα πρωινό τα αδελφάκια ξύπνησαν και κοίταξαν έξω 

από το παράθυρό τους. Είδαν κάτι μαγικό! Το τοπίο ήταν 

κατάλευκο! Είχε χιονίσει! Τα 

πρόσωπα των παιδιών 

φωτίστηκαν από χαρά! Οι 

γονείς τους ήταν το ίδιο 

χαρούμενοι. Αμέσως άρχισαν 

όλοι να ντύνονται για να 

βγουν εξω. Ξαφνικά όμως, το 

πρόσωπο του Κορονάκου 

σκοτείνιασε... 

«Τι έχεις;», τον ρώτησε η αδελφή του, καθώς έβαζε τα παπούτσια της.  

«Θα έχει πολύ κρύο έξω σήμερα, Ιολίνα» είπε ο Κορονάκος λυπημένος. 

«Ε και; Τι Φοβάσαι; Μηπως κρυώσεις;», απόρησε η Ιολίνα. 

«Όταν πηγαίναμε στο σχολείο, πάντα ερχόνταν στην 

πίσω αυλή ένα γατάκι. Μην το πεις στη μαμά και το 

μπαμπά αλλά του έδινα λίγο από το κολατσιό μου...ή 

και πολύ, αν του άρεσε. Τώρα το σκέφτομαι συνέχεια 

αν θα πεινάει. Και σήμερα...μήπως ξεπαγιάζει με τόσο 

χιόνι;». 



«Να το πούμε στη μαμά και το μπαμπά. Μην ανησυχείς.», του απάντησε η 

αδελφή του και διστακτικά πήγαν στους γονείς τους και τους αφηγήθηκαν τι 

απασχολούσε τον Κορονάκο. Εκείνοι χαμογέλασαν πολύ τρυφέρα και  η μαμά 

τους απάντησε: 

«Γιατί δεν μας το έλεγες νωρίτερα; Σίγουρα θα σε περιμένει. Μπορούμε να πάμε 

να του αφήσουμε φαγητό, πριν πάμε για χιονοπόλεμο.»  

Τα παιδιά χαμογέλασαν γεμάτα ικανοποίηση. Ετοιμάστηκαν γρήγορα 

γρήγορα, και ξεκίνησαν. Aφού έβαλαν ένα κεσεδάκι με τροφή και ένα 

με νερό, έξω από το σχολείο, ξεκίνησαν αμέσως για τον κοντινό λόφο. Τα παιδιά 

έπαιξαν με την ψυχή τους για πολλή ώρα! Όταν πια είχαν γίνει «παγοκολώνες» 

οι γονείς τους είπαν ότι ήταν ώρα να γυρίσουν στο σπίτι. Αποφάσισαν όμως να 

περάσουν πρώτα από το σχολείο για να δουν αν 

έφαγε το γατάκι.  

«ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ!», είπε ο Κορονάκος 

ενθουσιασμένος μόλις έφτασαν. Το κεσεδάκι της 

τροφής ήταν άδειο. «ΗΡΘΕ ΝΑ ΦΑΕΙ! ΜΠΑΜΠΑ ΝΑ 

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΑΦΗΝΟΥΜΕ 

ΦΑΓΗΤΑΚΙ!». 

«Έκανες μία πολύ καλή πράξη σήμερα. Είμαι πολύ 

περήφανος που φροντίζετε τα ζώα και εσύ και η 

αδελφή σου», είπε ο μπαμπάς τους. 

«Καλά έκανες και το συζήτησες με την αδελφή σου. 

Είναι υπέροχο που μπορείτε ο ένας να βοηθάει τον 

άλλον.», συμπλήρωσε η μαμά. 

Τότε ο Κορονάκος πήρε λίγο χιόνι από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και το 

πέταξε στην αδελφή του... «ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΑΜΕ 

ΧΙΟΝΟΜΠΑΛΕΣ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ!». Και το παιχνίδι συνεχίστηκε σε όλη τη 

διαδρομή μέχρι το σπίτι... 

Από εκείνη την ημέρα ο Κορονάκος και η αδελφή του κάθε πρωί πήγαιναν και 

τάιζαν το αδεσποτάκι τους. Την άλλη μέρα του πήγαν και χαρτόκουτο. Την 

επόμενη μέρα του έβαλαν και μία παλιά κουβέρτα, και σε λίγες μέρες το 



αδεσποτάκι τους πλησίασε 

λίγο...Τα παιδιά ήταν χαρούμενα 

έστω και βλέποντάς το από 

απόσταση.   

Ένα μεσημέρι καθώς έτρωγαν ο πατέρας τους είπε «Βλέπω πόσο καλό σας κάνει 

να φροντίζετε το αδεσποτάκι σας. Είναι σημαντική προσφορά να φροντίζετε 

ένα ζώο που έχει ανάγκη. Αλλά βλέπω ότι και εκείνο προσφέρει σε εσάς. Έχετε 

διάθεση, σχεδιάζετε με ποιο τρόπο μπορείτε να το βοηθήσετε και πότε θα πάτε 

να το δείτε. Αυτό σας κάνει πιο χαρούμενους! Και το γατάκι δεν πεινάει αλλά 

και εσείς καταφέρατε να αφήσετε πίσω τη στεναχώρια για τον κορονοϊό και να 

ασχοληθείτε με κάτι πολύ ουσιαστικό». 

«Τώρα λέμε μπαμπά να του δώσουμε και όνομα! Θέλω να το πω και στους 

φίλους μου. Μαζί το ταϊζαμε στα διαλείμματα!» 

Πράγματι εκείνη την ημέρα στην τηλε εκπαίδευση ο Κορονάκος το είπε σε όλους 

τους συμμαθητές του και η δασκάλα είχε μία εξαιρετική ιδέα: «Τι λέτε παιδιά να 

το υιοθετήσει η τάξη μας και κάθε μέρα να περνάει ένας διαφορετικός μαθητής 

για να το ταϊζει; Όταν συναντηθούμε μπορούμε να μαζέψουμε λεφτά για την 

τροφή του και να φροντίζουμε να έχει πάντα νερό και φαγητό.»  

Σκέφτηκες ποτέ ότι βοηθώντας κάποιον που έχει ανάγκη 

μπορεί να νιώσει και εκείνος αλλά και εσύ καλύτερα; 

Στείλε μας τις ιδέες σου στο iolinakoronakos@gmail.com 

Διάβασε τα υπόλοιπα επεισόδιά μας στο https://ibrt.gr/edu/IK 

Και δες τις περιπέτειές μας και στο YouTube   
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