Χιλιάδες επισκέπτες στο «Κατοικίδια Εν ∆ράσει 2014»
Ένα χαρούµενο, δηµιουργικό διάλειµµα και µια ευκαιρία για την απόκτηση γνώσης
για την βελτιστοποίηση της καθηµερινότητας των ζώων συντροφιάς αποτέλεσε για
τους χιλιάδες επισκέπτες του το φεστιβάλ «Κατοικίδια Εν ∆ράσει 2014», στο οποίο
για τρεις ηµέρες οι απόλυτοι πρωταγωνιστές ήταν τα ζωάκια συντροφιάς.
Ένα παλλόµενο ποτάµι ευφορίας «πληµµύρισε» το «Metropolitan Expo» από τις 10
ως τις 12 Οκτωβρίου θέλοντας να παρακολουθήσουν την τριπλή διεθνή έκθεση του
Κυνολογικού Οµίλου Ελλάδας, την διπλή διεθνή έκθεση του Ελληνικού Οµίλου
Γάτας, τον ∆ιαγωνισµό «Best of Discus», τα καναρίνια – τροβαδόρους από την
Πανελλήνια Οµοσπονδία Ορνιθολογίας, τα ερπετά της οµάδας «ReptiliaNostra» και
τα λαγόµορφα και τρωκτικά, που βρέθηκαν στο περίπτερο του «Greek Rodent Club».
Περισσότεροι από 15 χιλιάδες φιλόζωοι συνέρρευσαν στο «Κατοικίδια Εν
∆ράσει 2014» , µε τις παράπλευρες εκδηλώσεις, να «αιχµαλωτίζουν» την
προσοχή µικρών και µεγάλων.
Στην τριπλή διεθνή έκθεση του ΚΟΕ συµµετείχαν περισσότεροι από 2000
καθαρόαιµοι σκύλοι από 136 φυλές, οι οποίοι θαυµάστηκαν για την αρτιότητα τους.
Οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα για µια πρώτη γνωριµία µε τις εκατοντάδες
φυλές σκύλων, ακόµη και ελληνικών και απόλαυσαν µια σειρά εκδηλώσεων σε ένα
οργανωµένο, ως την τελευταία λεπτοµέρεια, φεστιβάλ.
Η Τσέχα πρωταθλήτρια, Βάντα Γκρεγκόροβα «δόνησε» την ατµόσφαιρα
και χιλιάδες επισκέπτες «σιγοχόρευαν» µαζί µε το σκυλάκι της, την
Μπράντι. Για ακόµη µια χρονιά το «Dog Dancing» πυροδότησε µε
ενθουσιασµό τους φιλόζωους, οι οποίοι µε αδηµονία πρόσµεναν στην
εµφάνιση του επιτυχηµένου διδύµου, που παρουσίαζε ένα τελειοθηρικό
χορευτικό.
Από τις λεπτεπίλεπτες και υψηλά ραφιναρισµένες κινήσεις, στην συνέχεια οι
ζωόφιλοι θαύµασαν την αποτελεσµατικότητα των σκύλων της Πολεµικής
Αεροπορίας, η οποία παρουσίασε την φοβερή εκπαίδευση, που έχουν λάβει.
Η παρουσίαση των ελληνικών φυλών σκύλων αποτέλεσε µια ξεχωριστή νότα σε έναν
φεστιβάλ µε πλούσιες δραστηριότητες, όπως η πρεµιέρα της οµάδας του ΚΟΕ,
«Πατουσάκια – Φιλαράκια», που «έκλεψε» την παράσταση.
Μικροί το δέµας, αλλά µε µεγάλες ικανότητες, οι νεαροί χειριστές (από 4,5 µέχρι 14
ετών) µεγαλόσωµων ή µη σκυλιών επέδειξαν ικανότητες, που πολλές φορές δεν
έχουν καν έµπειροι συνάδελφοι τους.
Παράλληλα η Σχολή Εκπαίδευσης Τυφλών, Λάρα και η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου, σε
ξεχωριστό περίπτερο, συνοµιλούσε για το δύσκολο έργο της µε τους επισκέπτες ενώ
την εφετινή χρονιά έδωσαν την δυνατότητα σε επισκέπτες να αισθανθούν την
περίεργη αίσθηση να είσαι απόλυτα εξαρτώµενος από τον σκύλο οδηγό.
∆ίπλα σε ειδικά διαµορφωµένο στίβο, οι «Agility Addicts» παρουσίασαν το
κυνάθληµα του agility, µε απόλυτα εκπαιδευµένα σκυλάκια, που εντυπωσίασαν µε
την επιδεξιότητα τους.
Οι επισκέπτες, που περιηγήθηκαν στο Hall 2 του «Metropolitan Expo» είχαν την
δυνατότητα να απολαύσουν την διπλή διεθνή έκθεση του Ελληνικού Οµίλου Γάτας.

Περισσότερες από 250 γάτες κρίθηκαν για το πόσο κοντά βρίσκονται στο πρότυπο
της φυλής τους σε µια έκθεση, που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα.
Οι παράξενες σφίγγες, οι µεγαλόσωµες Μέιν Κουν, οι ιδιαίτερες ιερές γάτες
Βιρµανίας, η µοναδική ελληνική φυλή, η γάτα του Αιγαίου έλκυσαν το βλέµµα των
επισκεπτών, που παρατηρούσαν µε ανάµεικτη την περιέργεια και τον θαυµασµό την
ενδελεχή κρίση των ειδικών κριτών, που είχαν ταξιδέψει απ’ όλα τα σηµεία της
Ευρώπης για να παραστούν στο «Κατοικίδια Εν ∆ράσει» 2014.
Από τα νιαουρίσµατα των γατών, οι επισκέπτες έφταναν στην απόλυτη ηρεµία των
δίσκων. Τα πολύχρωµα ψαράκια του Αµαζονίου αποτέλεσαν µια οπτική
φαντασµαγορία για τον επισκέπτη, που έβλεπε τους διεθνείς κριτές να τα
παρακολουθούν επί ώρες προκειµένου να αποφασίσουν ποιο ήταν το καλύτερο
δείγµα δίσκου.
Ο διαγωνισµός «Best Of Discus» στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και οι χιλιάδες
επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να µυηθούν σε έναν ιδιαίτερο κόσµο.
Και αυτοί οι παράλληλοι κόσµοι είχαν συνέχεια λίγο πιο δίπλα, µε τα ερπετά της
«Reptilianostra». Τοποθετηµένα σε ειδικά διαµορφωµένα terrarium, τα ερπετά λόγω
της σπανιότητας τους αποτέλεσαν τον αδιαµφισβήτητο πόλο έλξης του φεστιβάλ.
Μικροί και µεγάλοι θαύµαζαν εντυπωσιακούς πύθωνες και χαµαιλέοντες, που
προσάρµοζαν το χρώµα τους στο περιβάλλον ενώ παράλληλα δίδονταν οδηγίες για
την υπεύθυνη ιδιοκτησία των ερπετών.
Στο µεγάλο φεστιβάλ «Κατοικίδια Εν ∆ράσει 2014» συµµετείχε και η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Ορνιθολογίας, η οποία παρουσίασε µια σειρά από πτηνά, όπως τα
καναρίνια timbrados και έδωσε συµβουλές σε πολλούς από τους επισκέπτες, που
επιχειρούσαν να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να συντηρήσουν τα χαριτωµένα ζώα
συντροφιάς.
Οι επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν επίσης την ευκαιρία να λάβουν µέρος σε
διαγωνισµούς, µε δώρα τις ποιοτικότερες τροφές για τα ζώα συντροφιάς τους, ενώ οι
µικροί µας φίλοι είχαν την δυνατότητα να παίξουν στον ειδικά διαµορφωµένο
παιδότοπο και να διασκεδάσουν µε την δραστηριότητα της ζωγραφικής.
Τα δεκάδες περίπτερα των εµπορικών εκθετών «γέµισαν» από επισκέπτες, οι οποίοι
αναζητούσαν τις βέλτιστες λύσεις για τα κατοικίδια τους στην διατροφή, το
grooming(καλλωπισµός), την εκπαίδευση και τα αξεσουάρ.
Η προσέλευση στο φεστιβάλ «Κατοικίδια Εν ∆ράσει 2014» ήταν αθρόα και για τον
λόγο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους επισκέπτες, που µε την παρουσία τους
οδήγησαν το φεστιβάλ στην απόλυτη επιτυχία.

