
 

 

 

Πίνακας περιεχομένων: 

- Αίσιο τέλος για τον Janosch 

- Η ιστοσελίδα μας γίνεται διεθνής 

- Αλλαγές ομάδων στη Λέσβο και στη Γερμανία 

- Νέο πανί σκίασης για το Καταφύγιο 

- Ορισμένα έργα για το επόμενο έτος 

 

Αγαπητοί φιλόζωοι,  

αποφασίσαμε να επαναφέρουμε το ενημερωτικό δελτίο στη ζωή.  

1. Ας ξεκινήσουμε με την ιστορία του Janosch, ο οποίος ήταν δεμένος σε  

αλυσίδα για 7 χρόνια. Απελευθερώθηκε από τη φυλακή του τον Αύγουστο 

του 2021, χάρη στις θαρραλέες και ακούραστες προσπάθειες της Karoline, 

μέλους του συλλόγου μας, από την αστυνομία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Janosch υιοθετήθηκε φέτος από την Eleni και τον Richard από τη Νορβηγία. 



 

 

Ακολουθεί μια επιστολή και από τους δύο: 
 

Από παιδιά αγαπούσαμε και οι δύο μας τα ζώα, και ειδικά τα σκυλιά.  Μεγαλώνοντας 

συνειδητοποιήσαμε ότι πολλοί άνθρωποι κακομεταχειρίζονται τα ζώα, χωρίς να 

αναγνωρίζουν την αξία τους ως έμβια όντα. Ο βαθύς δεσμός, η πίστη και η αγάπη που 

μπορεί να προσφέρει ένας σκύλος, είναι ανεκτίμητα και είναι κάτι που πάντα θέλουμε στη 

ζωή μας. Είναι ειλικρινά συγκινητικό να βλέπεις την προσπάθεια που κάνει η Tierfreunde για 

σκύλους και γάτες στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Περισσότερα από 1000 σκυλιά έχουν 

βρει το δρόμο τους από την Πέτρα της Λέσβου σε σπίτια που τους προσφέρουν αγάπη, σε 

όλη την Ευρώπη, μια εξαιρετική προσπάθεια, που προσφέρει σε όλους εμάς τους 

φιλόζωους ελπίδα και ευγνωμοσύνη. 

 

Η Πέτρα είναι στη ζωή μας εδώ και αρκετές δεκαετίες, αλλά μόλις πριν από μερικά χρόνια 

συνειδητοποιήσαμε ότι υπήρχε και ένα καταφύγιο ζώων εδώ. Στη διάρκεια εκείνου του 

ταξιδιού μας, επισκεφθήκαμε το καταφύγιο αρκετές φορές. Την τελευταία μέρα πριν 

επιστρέψουμε στη Νορβηγία, η Wanda μας είπε τη σπαρακτική ιστορία ενός σκύλου που 

μόλις είχε φέρει η αστυνομία λόγω σοβαρής παραμέλησης και κακοποίησης για πολλά 

χρόνια. Ο Janosch, καθόταν μέσα στο σπιτάκι του, στον ιδιωτικό του περιφραγμένο χώρο, 

όσο το δυνατόν πιο μακριά από τους ανθρώπους, κοιτάζοντάς μας με τόσο φοβισμένα 

μάτια, που σου σπάραζε την καρδιά. Ο Janosch είχε απομακρυνθεί από τους ιδιοκτήτες που 

τον είχαν για τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής του. Βαριά κακοποίηση και παραμέληση ήταν το 

μόνο που ήξερε. Ήταν σοβαρά υποσιτισμένος και ζύγιζε το μισό από αυτό που ζυγίζει 

σήμερα. Είχε χάσει πολύ από το τρίχωμά του και είχε ουλές από κακοποίηση σε όλο του το 

σώμα. Μας κοίταξε με τα φοβισμένα, αλλά φιλικά, μάτια του και πόνεσε η καρδιά μας 

βλέποντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Ήταν τόσο ανακουφιστικό να ξέρεις ότι 

κανείς δεν θα τον κακομεταχειριστεί ξανά. Η Eleni με δυσκολία απομακρύνθηκε από την 

περίφραξή του καθώς δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά της. 

 

Χάσαμε ξαφνικά τον Mikey, το 11 ετών Τζακ Ράσελ Τεριέ μας, από καρκίνο, αργότερα εκείνη 

τη χρονιά. Αν και δεν θα μπορούσαμε να γεμίσουμε το κενό του, ήταν απόλυτα φυσικό για 

μας, όταν θα ερχόταν η κατάλληλη στιγμή, ότι το επόμενο μέλος της οικογένειάς μας θα 

ήταν τετράποδο, και θα προερχόταν από το καταφύγιο στην Πέτρα. Κοιτάζοντας στο 

διαδίκτυο τα σκυλιά που ήταν διαθέσιμα στο καταφύγιο, εκπλαγήκαμε όταν είδαμε τα ίδια 

όμορφα, ευγενικά μάτια να μας κοιτάζουν. Ο Janosch είχε πάρει βάρος και φαινόταν πολύ 

πιο υγιής. Είχε προσαρμοστεί καλά με την ομάδα των νεαρών σκύλων και έμοιαζε με σκύλο 

στο δρόμο προς την ευτυχία. Όντας ένα ώριμο σκυλί στην ηλικία των 7 ετών, δεν θα ήταν 

εύκολο να βρεθούν ενδιαφερόμενοι. Αυτός ο σκύλος άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή 

του. Θα χρειαζόταν λίγο περισσότερη προσπάθεια για να αποκτήσει κανείς την εμπιστοσύνη 

ενός ηλικιωμένου σκύλου, αλλά δεν υπήρχε αμφιβολία στο μυαλό μας. Θα κάναμε αίτηση 

υιοθεσίας για τον Janosh! 

 



 

 

Μετά από μερικές εβδομάδες διαλόγου με τη Monika ήταν όλα έτοιμα. Θα γινόταν το νέο 

μέλος της οικογένειάς μας και θα ερχόταν μαζί μας από τον Ιούνιο του 2022. Ήταν πια 

πραγματικότητα!! Τώρα ήταν στο χέρι μας να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα 

κακομεταχειριζόταν ποτέ ξανά αυτό το φιλικό κουτάβι. Τα συναισθήματά μας ήταν 

απερίγραπτα και αρχίσαμε να μετράμε τις μέρες μέχρι το ταξίδι μας στην Πέτρα. 

 

Κρατήσαμε στενό διάλογο με την Gabi (της βγάζουμε το καπέλο!) από το Tierfreunde μετά 

την άφιξή μας και λάβαμε φωτογραφίες και βίντεο του Janosch για να δούμε την πρόοδό 

του. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες πριν έρθουμε στην Πέτρα, η Gabi μετακόμισε τον Janosch 

στο σπίτι της, ώστε να συνηθίσει σε καθημερινούς ήχους όπως τηλεόραση / ραδιόφωνο ++. 

Η μέρα είχε επιτέλους έρθει. Επρόκειτο να συναντήσουμε τον Janosch και να ξεκινήσουμε 

το κοινό μας ταξίδι. Η Gabi άνοιξε την πόρτα του σαλονιού της, όπου είχε ένα κλουβί 

σκύλου στη γωνία. Έπρεπε κυριολεκτικά να τον σύρει έξω και να κλείσει την πόρτα του 

κλουβιού για να μην μας ξεφύγει. Κάθισε σχεδόν κολλημένος στη γωνία, κρυμμένος από 

εμάς, κοιτάζοντας κατατρομαγμένος- -Αν και λίγο πιο γεμάτος, με όμορφο, γυαλιστερό 

τρίχωμα, και με αυτή την τρυφερή και ελπιδοφόρα λάμψη στα μάτια του. Και οι δύο μας, με 

δάκρυα στα μάτια, προσπαθούσαμε να του πούμε ότι όλα θα πάνε καλά. 7 χρόνια 

κακοποίησης θα χρειάζονταν πολύ χρόνο για να ξεχαστούν, αλλά το πρώτο βήμα του 

ταξιδιού μας είχε ξεκινήσει. Βήμα βήμα.  

 

Συνεχίσαμε να επισκεπτόμαστε τον Janosch κάθε μέρα των 10 ημερών διακοπών μας στην 

Πέτρα και επίσης συντροφεύσαμε την Ute (έναν από τους πολύ λίγους που εμπιστευόταν ο 

Janosch εκτός από την Gabi) σε μερικούς περιπάτους. Συνέχισε να γυρίζει και να μας 

κοιτάζει με δυσπιστία. "γιατί με ακολουθούνε?!?!". Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι είχαμε 

μπροστά μας ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι, αλλά αισθανόμασταν 100 % σίγουροι ότι θα 

άξιζε τον κόπο στο τέλος.  

 

Σήμερα ο Janosch ζει μαζί μας εδώ και 8 εβδομάδες εδώ στη Νορβηγία και βλέπουμε μια 

πρόοδο μέρα με τη μέρα και βδομάδα με τη βδομάδα. Στο σπίτι μας, όταν είμαστε οι 3 μας, 

συμπεριφέρεται όλο και περισσότερο σαν «κανονικός» σκύλος. Μας ακολουθεί όπου κι αν 

πάμε και λατρεύει να του χαιδεύουμε την κοιλιά. Η έλλειψη αγάπης, τα πρώτα 7 χρόνια της 

ζωής του είναι σίγουρα εμφανής, αλλά γίνεται όλο και πιο ήρεμος και πιο χαλαρός κάθε 

εβδομάδα. Οι βόλτες σε ελαφρώς αστικές περιοχές, οι συναντήσεις με καινούριους 

ανθρώπους και οι θόρυβοι, εξακολουθούν να του προκαλούν φόβο. Θα χρειαστεί λίγο 

περισσότερος χρόνος για να εμπιστευτεί ξένους (απόλυτα κατανοητό). Δεν έχουμε 

καταφέρει ακόμα να τον κάνουμε να παίξει μαζί μας, αλλά ελπίζουμε ότι είναι θέμα χρόνου. 

Ο Janosch έχει τόση αγάπη να δώσει και με την πρόοδο που έχουμε δει αυτές τις 8 

εβδομάδες, ανυπομονούμε για το επόμενο κεφάλαιο του κοινού μας ταξιδιού.  

 

Έχουμε δει αμέτρητα βίντεο στο youtube με κακοποιημένα σκυλιά που τους δόθηκε μια 

δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και μοιάζει απίστευτο να είμαστε οι ίδιοι μέρος μιας τέτοιας 

ιστορίας. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε αρκετά την ευγνωμοσύνη μας προς το Tierfreunde. 

Για όλους εσάς εκεί έξω που διαβάζετε αυτό το γράμμα: Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία 



 

 

σχετικά με την υιοθεσία ενός μεγαλύτερου σε ηλικία σκύλου. Μην αφήσετε την αμφιβολία 

να νικήσει! Όλα τα ζώα μπορούν να δώσουν αγάπη και δυστυχώς εξαρτώνται από 

ανθρώπους όπως η Gabi, η Wanda και η υπόλοιπη ομάδα της οργάνωσης Tierfreunde, να τα 

εκπροσωπήσουν και να τα φροντίσουν υπεύθυνα.  

 

Στο καταφύγιο, γίνεται μια σημαντική προσπάθεια να γίνουν τα σκυλιά κοινωνικά, φιλικά 

και προσαρμόσιμα. Τα κουτάβια και τα νεαρά σκυλιά είναι πιο εύκολο να υιοθετηθούν, 

αλλά μην ξεχνάτε τους ηλικιωμένους σκύλους. Μερικοί μπορεί να χρειαστούν κάποια 

προσπάθεια, ναι, αλλά σίγουρα αξίζουν ένα ζεστό σπιτικό. Εμείς θεωρήσαμε σωστό να 

δώσουμε μια ευκαιρία σε έναν ηλικιωμένο σκύλο με τραυματικό παρελθόν, καθώς οι 

πιθανότητές του να υιοθετηθεί θα ήταν μικρότερες από των άλλων σκύλων στο Καταφύγιο.  

 

Κοιτάζοντας πίσω στο σκυλί που είδαμε πριν από 12 μήνες, είναι απίστευτο να βλέπουμε 

αυτό το άνετο σκυλί που αγαπά τόσο τα χάδια στην κοιλιά και το φαγητό. Το να είσαι μέρος 

του ταξιδιού του είναι ένα προνόμιο για το οποίο μπορούμε να ευχαριστήσουμε την 

Tierfreunde. Το πρώτο κούνημα της ουράς, η πρώτη φορά που μας πλησίασε, η πρώτη φορά 

που άρχισε να μαζεύει κάλτσες και παπούτσια για να τα πάρει στη φωλιά του, η πρώτη 

φορά που ανέβηκε στο κρεβάτι μας, είναι όλα μοναδικές αναμνήσεις του κοινού μας 

ταξιδιού. Ο κύριος στόχος μας είναι να κάνουμε το παρελθόν του Janosch μια μακρινή 

ανάμνηση γι 'αυτόν. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά με υπομονή και αγάπη ξέρουμε ότι θα τα 

καταφέρουμε και θα μπορέσουμε να του προσφέρουμε ένα δεύτερο μέρος της ζωής του 

γεμάτο αγάπη και χαρά. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε την ιστορία μας! Εάν εσείς, ή 

οποιοσδήποτε γνωρίζετε σκέφτεται έναν νέο σύντροφο, παρακαλώ υιοθετήστε!  

 

 

 

 

2. Αποφασίσαμε να μεταφράσουμε σταδιακά την 
ιστοσελίδα και στα αγγλικά,και στα ελληνικά, καθώς 

το ενδιαφέρον για τα ζώα μας έχει εξαπλωθεί και σε 

άλλες χώρες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό 
 



 

 



 

 

3. Η ομάδα μας στη Λέσβο έχει μεγαλώσει. Ο Patrick προστέθηκε στην 

ομάδα μας, και είναι πολύτιμος για την Gabi, τη Wanda και τους 

τετράποδους φίλους μας!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ομάδα της Γερμανίας έχει επίσης αλλάξει. Η ομάδα του διοικητικού συμβουλίου 

αποτελείται τώρα από τη Monika, την Julia, την Jenny και ο Steffen εντάχθηκε ως πρόεδρος, 

καθώς η Rosi βγήκε στη σύνταξη. Ο κύκλος των εθελοντών μεγαλώνει επίσης, χάρη και σε 

όλους τους χορηγούς πτήσεων, τις ανάδοχες οικογένειες και τους «δωρητές ιδεών»... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Για τις πολύ ζεστές μέρες, ένα πανί σκιάς χρηματοδοτήθηκε από τον φίλο 

μας Alex. Η κατασκευή πραγματοποιήθηκε από τους Steffen, Patrick και 

Alex. 

 

 

 

Και τώρα υπάρχει λίγο περισσότερη σκιά στον ελεύθερο τροχό. Εδώ βλέπετε κάποιους από 

τους σκύλους, να ποζάρουν αφιλοκερδώς     

 

 

 



 

 

 

 

5. Προγραμματισμένα νέα έργα για το 2023 

 
- Πισίνα για τα σκυλιά 

- Στύλοι φωτισμού για το καταφύγιο, για το χειμώνα 

- Πρόσβαση στο νερό για τις πίσω περιφράξεις (μένει ακόμα να ελέγξουμε το κατά 

πόσο είναι εφικτό) 

- Τα σπιτάκια των σκύλων επισκευάζονται ή ανανεώνονται 

 

Ελπίζουμε ότι βρήκατε ενδιαφέρον το ενημερωτικό μας δελτίο. Αν θέλετε, υπάρχει 

δυνατότητα να γραφτείτε συνδρομητές. Θα δημοσιεύεται ανά τρίμηνο και θα χαρούμε να 

λάβουμε προτάσεις για θέματα από όλους εσάς. 

 

Η ομάδα των Φίλων των Ζώων Λέσβου e.V. 

 

 

 

 

 

 

Εκδότης του ενημερωτικού δελτίου: Tierfreunde Λέσβος ε.Β.  / Επιμέλεια: Στέφεν Σάιντεμαν 

Φυσικά τα δεδομένα σας είναι απολύτως ασφαλή μαζί μας. Πολιτική απορρήτου 

Δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον το ενημερωτικό δελτίο; Παρακαλώ στείλτε ένα σύντομο e-mail 

στη διεύθυνση: vorstand.tierfreunde.lesbos@gmail.com 

https://cms.e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2211416312?public=https://www.tierfreunde-lesbos.de/datenschutz-dsgvo/?preview_sid=791558
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