
 

Γαϊδουροχώρα 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΪΔΟΥΡΙ 

Ένας εναλλακτικός  χώρος ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης 

Ένα κέντρο για την διαφύλαξη και την ευζωία του γαϊδουριού 

Στις ανατολικές παρυφές του Υμηττού, στο Κορωπί Αττικής, μέσα σε ένα κτήμα με εξαιρετική 

φύση, η Γαϊδουροχώρα λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια, σαν ένα πρότυπο κέντρο για το 

γαϊδουράκι, αλλά και σαν ένας χώρος ευαισθητοποίησης, αναψυχής, εκπαίδευσης και 

θεραπείας για τους ανθρώπους. 

Αυτή τη στιγμή φιλοξενεί δεκατρία γαϊδουράκια, στα οποία παρέχει μια χαρούμενη ζωή με 

σωστή φροντίδα, αγάπη και σεβασμό στις ανάγκες τους.  

Μαζί τους πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία και ιδιώτες, κάνει δράσεις 

αναψυχής μέσα στη φύση και επισκέπτεται ή δέχεται παιδιά από ιδρύματα στα πλαίσια της 

θεραπευτικής υποστήριξης με γαϊδουράκια (Ονοθεραπεία).  

Η δράση της Γαϊδουροχώρας δεν σταματάει στα όρια των εγκαταστάσεων της. Σαν κέντρο για 

το γαϊδούρι μεριμνά για την ευζωία αλλά και την αποκατάσταση γαϊδουριών που έχουν 

ανάγκη, συμβουλεύει και εκπαιδεύει ιδιοκτήτες, προσφέρει προσωρινή φιλοξενία και αν 

χρειαστεί δρα αστυνομικά για να αποφεύγονται τα χειρότερα.  

Οι εγκαταστάσεις της είναι αδειοδοτημένες από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και τα 

γαϊδουράκια της ελέγχονται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.  

Η Γαϊδουροχώρα είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία και όλα τα έσοδα  χρησιμοποιούνται 

για τους σκοπούς που αναφέρει το καταστατικό της. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία συνδυάζουν τη βιωματική μάθηση και το 

παιχνίδι με τη χαρά της επαφής με τα ζώα και τη φύση. 

Σκοπός τους είναι η εξοικείωση των παιδιών με τα ζώα, η καλλιέργεια της ζωοφιλίας, αλλά και 

η αγάπη και ο σεβασμός πρoς αυτά. Τα προγράμματα ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν 

σχετικά με το γαϊδουράκι και τη μακρόχρονη προσφορά του στον άνθρωπο, φέρνουν σε 

επαφή με τον εξαιρετικό του χαρακτήρα, οδηγούν τα παιδιά να κατανοήσουν τον τρόπο 

σκέψης και συμπεριφοράς του, χτίζουν τις βάσεις για μια διαφορετική ματιά στη σχέση μας με 

τα ζώα γενικότερα. 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

                   1.Πρόγραμμα γνωριμίας και φροντίδας   

Το πρόγραμμα αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια) και διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.  

Η γνωριμία ξεκινάει από τα ίδια τα γαϊδουράκια μας, την ιστορία του καθενός, τους 

διαφορετικούς χαρακτήρες και τον ρόλο που έχει καθένα στη κοινωνία τους. Τα παιδιά 

έρχονται άμεσα σε επαφή μαζί τους και ανακαλύπτουν τις ιδιαιτερότητες της φυσιολογίας και 

τις ανάγκες αυτών των ζώων, μαθαίνουν για την ιστορία τους κοντά στον άνθρωπο, τις παλιές 



εργασίες και τα μυστικά της διατροφής τους ενώ στο τέλος θα εξοικειωθούν με την επαφή 

μαζί τους και θα ασχοληθούν στη πράξη με τη φροντίδα τους. Πάνω απ όλα όμως τα παιδιά 

ανακαλύπτουν την τρυφερότητα των γαϊδουριών, δημιουργούν σχέσεις μαζί τους και 

μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τα ζώα με σεβασμό και αγάπη. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται είτε με παιχνίδια, κουίζ και ζωγραφική, είτε με μύθους, 

παραμύθια και τραγούδια του τόπου μας που έχουν θέμα τους το γαϊδουράκι.  

Μέσα στο μεγάλο κτήμα τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παίξουν μέσα σε ένα ιδιαίτερα 

όμορφο φυσικό περιβάλλον, να ταϊσουν τις φιλικότατες πάπιες και κότες μας, να βιώσουν την 

αρμονική συμβίωση όλων των ζώων μεταξύ τους.  

 

2. Πρόγραμμα Φιλοζωίας 

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά Ε&ΣΤ Δημοτικού & Γυμνασίου/Λυκείου 

Γνωριμία με το γαϊδούρι μέσα από θέματα ευζωίας για να προσεγγίσουμε προβλήματα που 

παραμένουν φλέγοντα στο τόπο μας.  

Περιπτώσεις παθητικής και ενεργητικής κακοποίησης. Τι πρέπει να γνωρίζουμε και τι 

μπορούμε να κάνουμε; Οι συνθήκες ζωής και εργασίας για αυτά τα ζώα στη χώρα μας: 

προβλήματα από παλιές νοοτροπίες και τι θα έπρεπε να ισχύει για να μη ταλαιπωρούνται. Τα 

δικαιώματα των ζώων εργασίας και τα κενά της νομοθεσίας.  

Νέα κινήματα που αφορούν τη θέση του ανθρώπου απέναντι στα ζώα (αντισπισισμός – 

βεγκανισμός). Ενασχόληση με τη φροντίδα και την καθημερινή ζωή των γαϊδουριών. 

Καλλιεργώντας σεβασμό και εμπιστοσύνη στη συνεργασία με τα ζώα.  

.                                                                     

3. Το μάζεμα της ελιάς 

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου . 

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία για την συγκομιδή του πολύτιμου καρπού της ελιάς όπως γινόταν 

τα παλιά χρόνια, με βοηθό το γαϊδουράκι.  

Τα παιδιά συμμετέχουν σε μια περιπέτεια που ξεκινάει από τη προετοιμασία των γαϊδουριών 

στο στάβλο τους, όπου θα πάρουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τις συνήθειες και τις 

ανάγκες του ζώου, αλλά και τον ρόλο του στην αγροτική ζωή του παρελθόντος. 

Ακολουθεί η πορεία προς τον ελαιώνα, το στρώσιμο των λιόπανων κάτω από τα δέντρα, το 

χτένισμα των κλαδιών με τα χτένια και τέλος το μάζεμα των καρπών σε κοφίνια που θα 

κουβαλήσουν τα γαϊδουράκια στη πλάτη τους. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από αρχές Νοεμβρίου έως μέσα Δεκεμβρίου 

 

4. Donkey trekking  πεζοπορία δίπλα στα γαϊδουράκια 

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά Ε&Στ Δημοτικού και Γυμνασίου/ Λυκείου 



Το donkey trekking είναι ένας νέος τρόπος άθλησης και αναψυχής που διαδόθηκε στη 

βόρεια Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και ανέδειξε το γαϊδουράκι σε σύντροφο και συνοδοιπόρο 

σε πεζοπορίες μέσα στη φύση. Το πρόγραμμα αφορά μεγάλα παιδιά, γνωρίζοντας ότι θα 

απολαύσουν τη συνεργασία με τα γαϊδουράκια και μέσα από αυτή την εμπειρία θα αγαπήσουν 

τη ζωή κοντά στη φύση. 

Αφού πάρουν τις βασικές γνώσεις, τα παιδιά μοιράζονται σε ομάδες όπου η κάθε μία έχει την 

ευθύνη ενός γαϊδουριού. Με την καθοδήγηση και επίβλεψή μας θα το φροντίσουν και θα του 

φορέσουν τον εξοπλισμό του. 

Η πορεία με τα γαϊδουράκια, περνάει μέσα από ελαιώνες και τοπία της περιοχής με ιδιαίτερη 

φυσική ομορφιά. Τα παιδιά βιώνουν ένα μοναδικό αίσθημα επικοινωνίας και συνύπαρξης με το 

γαϊδουράκι τους, σε μια κοινή περιπέτεια μέσα στη φύση. Στη διαδρομή μπορεί να γίνει στάση 

για πικνικ ενώ επιστρέφοντας η κάθε ομάδα θα αναλάβει να τακτοποιήσει στο στάβλο το 

γαϊδουράκι της. Η διάρκεια της βόλτας είναι περίπου 90’και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

φοράνε ρούχα και παπούτσια κατάλληλα για περπάτημα στην εξοχή. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται όλο το χρόνο. 

 

5. Κινητή Γαϊδουροχώρα 

Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα της Κινητής Γαϊδουροχώρας για να μπορούμε να επισκεπτόμαστε 

με τα γαϊδουράκια μας ειδικά σχολεία και ιδρύματα, αλλά και γενικότερα όσους έχουν 

δυσκολία στη μετακίνηση. Πρότυπο μας στάθηκε το αντίστοιχο πρόγραμμα του οργανισμού 

The Donkey Sanctuary στην Αγγλία, από τον οποίο έχουμε εκπαιδευτεί. 

Για τα παιδιά με αναπηρίες, τo πρόγραμμα αποσκοπεί στην χαρά της επαφής με τα 

γαϊδουράκια και στα οφέλη που αυτή προσφέρει. Η επαφή με τα ζώα (και ιδιαίτερα με το 

ήρεμο και στωικό γαϊδούρι) λειτουργεί χαλαρωτικά και ανοίγει διαύλους για τη βελτίωση 

δεξιοτήτων και τη καλλιέργεια της συναισθηματικής έκφρασης. Μέσα από την επικοινωνία που 

αναπτύσσεται τα παιδιά δέχονται και δίνουν τρυφερότητα, προσφέρουν φροντίδα και την ίδια 

στιγμή γίνονται δέκτες της προστατευτικότητας αυτών των ζώων.   

Το πρόγραμμα της Κινητής μπορεί να μεταφερθεί σε ένα κανονικό σχολείο που δυσκολεύεται 

να μετακινηθεί. Αποσκοπεί στη γνωριμία των παιδιών με το παραμελημένο γαϊδουράκι, την 

εξοικείωση μαζί του, την ευαισθητοποίηση σε θέματα ευζωίας, ενώ γενικότερα προωθεί την 

καλλιέργεια της ζωοφιλίας.  

Πώς γίνεται: Με ειδικό όχημα μεταφέρουμε δύο από τα εκπαιδευμένα γαϊδουράκια μας στον 

κήπο του σχολείου/ ιδρύματος όπου στήνουμε μια αυλή με φορητά κάγκελα ώστε τα ζώα να 

κινούνται ελεύθερα και να νοιώθουν ασφαλή. Τα γαϊδουράκια της Κινητής Γαϊδουροχώρας, 

είναι εκπαιδευμένα και πλήρως εξοικειωμένα με τη μετακίνηση και την επαφή τους με κόσμο. 

Παρόλα αυτά, τα παιδιά συμμετέχουν σε ολιγάριθμες ομάδες, γίνονται διαλείμματα και τα ζώα 

έχουν μόνιμη πρόσβαση σε φαγητό και νερό.  

 

 

ΓΑΪΔΟΥΡΟΧΩΡΑ 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 



Κορωπί Αττικής (Google maps: Gaidourohora) 

Υπεύθυνοι: Τατιάνα Παπαμόσχου & Δημήτρης Στουπάκης 

τηλ.6944 616160 

website: www.gaidourohora.gr 

fb: Γαϊδουροχώρα Donkey’s Land 

email: donkeysland@gmail.com 


