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Ενημερωτικό βιβλίο για ιδιόκτητα και αδέσποτα 

σκυλιά 
 

 
 

Γιατί φτιάξαμε αυτό το βιβλίο: 
 
Για να σου μιλήσουμε για τα σκυλιά. 
Πώς ζει ένα σκυλί, τι ανάγκες έχει, και πώς «σκέφτεται». 
 
Είναι ένα βιβλίο για τα ιδιόκτητα αλλά και τα αδέσποτα σκυλιά, τα οποία έχεις 
πιθανώς δει στη χώρα που ζεις ή κατά τη διάρκεια των διακοπών σου στο 
εξωτερικό. Συγκεκριμένα, φτιάξαμε αυτό το βιβλίο για να μάθουμε όλοι μαζί 
πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα αδέσποτα σκυλιά! 
 
Όλοι μας, και εσύ και εμείς, μπορούμε να κάνουμε κάτι, μικρό ή ακόμα και 
μεγάλο, για να βοηθήσουμε τα δυστυχισμένα αδέσποτα σκυλιά και να τα 
κάνουμε λίγο πιο χαρούμενα. Θα βοηθήσεις; 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

©Τα κείμενα σε αυτό το βιβλίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται η 
συγγραφέας και το www.stray-afp.org και αφού έχει δοθεί η άδεια από  την carienradstake@stray-afp.org. 

mailto:carienradstake@stray-afp.org
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Δυτική Ευρώπη – οι χώρες των σκύλων 
Οι περισσότερες Δυτικές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ολλανδία, 
Γερμανία κ.τ.λ. ) είναι αληθινές χώρες των σκύλων, αφού σε σχεδόν 15 έως 
20% των νοικοκυριών ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας. Συνολικά αυτό 
σημαίνει εκατομμύρια και εκατομμύρια σκυλιά που ζουν μαζί με τις 
οικογένειες τους που τα αγαπάνε!  

Αυτό είναι πολύ λογικό γιατί με το σκύλο σου μπορείς να περάσεις όμορφα 
παίζοντας, τρέχοντας, αλλά και χαλαρώνοντας στον καναπέ βλέποντας 
τηλεόραση. Ο σκύλος σου είναι επίσης το φιλαράκι σου, που είναι πάντα εκεί 
για σένα. Δεν έχει σημασία για το σκύλο σου αν μιλάς ή όχι, γιατί αν είσαι 
εκεί για αυτόν, είναι και αυτός εκεί για σένα.  

Στην πραγματικότητα τα παιδιά είναι πιο υγιή αν έχουν ένα σκύλο. Αυτό έχει 
επίσημα ερευνηθεί και αποδειχθεί. Τα παιδιά που ζουν μαζί με σκύλο 
υποφέρουν λιγότερο συχνά από λοιμώξεις και χρησιμοποιούν λιγότερα 
αντιβιοτικά. Περίεργο, μιας και κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν λανθασμένα ότι 
ένα σκυλί είναι «βρώμικο».   

 
 

 
 

« Σε έναν τέλειο κόσμο, κάθε σκυλί έχει ένα σπίτι 
....και κάθε σπίτι έχει ένα σκυλί».  
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Φροντίζοντας καλά το σκύλο σου 
Εάν έχεις σκύλο, αυτός είναι καλά μόνο αν τον φροντίζεις σωστά. Ένας 
σκύλος χρειάζεται φαγητό, νερό, και ένα στεγνό μέρος να κοιμηθεί. Ένας 
σκύλος είναι εύκολος και προσαρμόζεται μαζί μας γρήγορα. 
Παραδείγματος χάρη, ένας σκύλος μπορεί να τρώει μία φορά τη μέρα, 
ενώ κάποιος άλλος δύο ή ακόμα και τρεις φορές τη μέρα.  

Ο σκύλος έχει πολύ διαφορετικό γαστρεντερικό σωλήνα από τους 
ανθρώπους. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε συνηθισμένοι να τρώμε τα πάντα: 
λαχανικά, ψωμί, μακαρόνια, κρέας ή υποκατάστατα κρέατος. Τα σκυλιά 
μπορούν επίσης να τρώνε μία μεγάλη ποικιλία τροφών – αλλά αυτό 
εξαρτάται από τι ταίζει ο ιδιοκτήτης το σκύλο. Κάποια σκυλιά τρώνε μόνο 
ξηρά τροφή – αυτό είναι ένας εύκολος τρόπος να ταίζεις το σκύλο και 
εύκολος τρόπος να καθαρίζεις μετά.  Ένα άλλο σκυλί μπορεί να τρώει μόνο 
φαγητό που του προετοιμάζει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή να τρώει ό,τι τρώει 
και ο ιδιοκτήτης. Ήξερες ότι στο παρελθόν τα σκυλιά συνήθιζαν να τρώνε 
ό,τι έτρωγε και ο ιδιοκτήτης τους και αυτό πίστευαν τότε ότι ήταν 
φυσιολογικό; Και αυτό δεν γινόταν και στο τόσο μακρινό παρελθόν. Η 
γιαγιά σου ή ο προπάππους σου θα τάιζε το σκύλο μόνο κατά αυτό τον 
τρόπο. Επίσης, κάποια σκυλιά τρώνε ειδικές κονσέρβες για σκύλους και 
άλλα ξηρή τροφή που έχει βραχεί στο νερό.  

 

Επειδή ο σκύλος προσαρμόστηκε τόσο εύκολα στην συνύπαρξη με τον 
άνθρωπο, άρχισε να ζει κοντά του.  Ο τρόπος ζωής ενός σκύλου εξαρτάται 
κυρίως από τη χώρα στην οποία ζούμε. Οπότε, τα σκυλιά στην Ολλανδία 
ζούνε κυρίως μέσα στο σπίτι, αλλά στην Ελλάδα, στην Τουρκία ή στο 
Μαρόκο ζούνε κυρίως εκτός σπιτιού. Μερικές φορές ο σκύλος θεωρείται 
ένας εξαιρετικός φίλος, μερικές άλλες ένα ζώο εργασίας, και κάποιες 
φορές ένα βλαβερό ζωύφιο. Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι 
άνθρωποι με το σκύλο διαφέρει και εξαρτάται από τον πολιτισμό και τα 
πιστεύω μιας χώρας και το κλίμα της κάθε περιοχής. Ο σκύλος δεν έχει 
τουαλέτα μέσα στο σπίτι και συνεπώς πρέπει οπωσδήποτε να τον 
πηγαίνουμε βόλτα για να κάνει τσίσα και κακά. Μερικές φορές σε εμάς 
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τους ανθρώπους δεν αρέσει να βγάζουμε το σκύλο βόλτα, ειδικά όταν 
έχει κακό καιρό, και ίσως έτσι νοιώθεις και εσύ. Αν αυτό είναι αλήθεια, 
για σκέψου όμως πώς θα ένοιωθες άμα ήθελες να κάνεις τσίσα ή κακά 
και δεν σου επέτρεπαν να πας τουαλέτα. Χάλια, ε; Εκτός από αυτό, ένα 
σκυλί νοιώθει πολύ δυστυχισμένο άμα συμβεί κάποιο ατύχημα 
τουαλέτας μέσα στο σπίτι, γιατί αισθάνεται σα να λερώνει την φωλιά του.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι ιδιοκτήτες σκύλων χρειάζεται να μαζεύουν τα κακά των σκύλων τους από 
το δρόμο. Είναι επομένως πολύ εύκολο να κουβαλάς μαζί σου πλαστικές 
σακουλίτσες όταν βγάζεις το σκύλο σου βόλτα. Σε κάποιους δήμους μπορεί 
να σου δώσουν ακόμα και πρόστιμο αν βγάλεις το σκύλο σου βόλτα και δεν 
έχεις μαζί σου πλαστικές σακουλίτσες.  
Ποτέ δεν μπορείς να το παρακάνεις με το να βγάζεις το σκυλί σου βόλτα – το 
μόνο λάθος που μπορείς να κάνεις είναι να μην το βγάζεις αρκετά. Το σκυλί 
πρέπει να μπορεί να εκτονώνεται κατά τη διάρκεια της βόλτας. Για 
παράδειγμα, δεν είναι ωραίο για το σκυλί να ακολουθεί την ίδια διαδρομή 
στην κάθε βόλτα – του αρέσει να μυρίζει και να βλέπει καινούρια πράγματα. 
Θα χαρεί πολύ να περπατάει μία διαφορετική διαδρομή κάθε μέρα!  
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Ένα σκυλί θα προτιμούσε να μην είναι μόνο του 
Στην πραγματικότητα, το σκυλί σου προτιμάει να ζει μέσα σε μία ομάδα - 
αυτή η ομάδα λέγεται αγέλη. Το ίδιο ισχύει και για τα ζώα από τα οποία 
προήλθαν τα σκυλιά, τους λύκους. Σε μία ανθρώπινη οικογένεια, τα μέλη της 
οικογένειας γίνονται η αγέλη του σκύλου. Το σκυλί είναι χαρούμενο όταν 
είναι μαζί σου όλη μέρα! Όπως και για σένα, δεν είναι καλό ούτε για το 
σκύλο να είναι μόνος του όλη τη μέρα. Μερικές φορές τα σκυλιά δείχνουν 
πολύ ξεκάθαρα ότι δεν τους αρέσει η μοναξιά με το να κλαίνε πολύ δυνατά 
(ουρλιαχτό) ή με το καταστρέφουν πράγματα, επειδή η διαρκής μοναξιά τα 
κάνει να είναι νευρικά. Αρκετά συχνά και οι άνθρωποι που είναι συνέχεια 
μόνοι τους, και συνεπώς δυστυχισμένοι, κάνουν άσχημα πράγματα από 
αντίδραση. Τα σκυλιά είναι πολύ στεναχωρημένα όταν είναι μόνα τους για 
πολλή ώρα και για αυτό είναι και τόσο χαρούμενα όταν γυρίζεις σπίτι! Ένα 
νεαρό σκυλί (κουτάβι) δεν μπορεί να μείνει μόνο του πάνω από 2 ώρες. Ένα 
ενήλικο σκυλί αρχίζει να βαριέται μετά από περίπου 4 ώρες μοναξιάς....  
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Ποιός με περιποιείται; 
 Ο σκύλος χρειάζεται περιποίηση. Για παράδειγμα, να τον παρακολουθείς 
στενά για να δεις αν είναι άρρωστος, αν έχει ένα μολυσμένο αυτί ή μάτια με 
τσίμπλες, αν έχει ανάσα που μυρίζει (αν η ανάσα του μυρίζει έντονα, τότε 
έχει τερηδόνα και πρέπει να πάει στον κτηνίατρο) ή αν έχει κάποια πληγή 
κάπου ...... ξέρεις τώρα, όπως περιποιούνται οι άνθρωποι που μένουν μαζί ο 
ένας τον άλλο.  
 

 
 

 

Γιατί αν είσαι άρρωστος, κάποιος πρέπει να σε προσέχει. Το ίδιο ισχύει και 
για τους σκύλους. Μόνο που ένας σκύλος δεν μπορεί να σου πει ότι είναι 
άρρωστος: πρέπει εσύ ως ιδιοκτήτης να προσέχεις καλύτερα για να το δεις. 
Ο σκύλος μπορεί να μην γίνεται να σου πει ότι είναι άρρωστος, αλλά η 
συμπεριφορά του θα στο δείξει: θα κοιμάται περισσότερο, δεν θα θέλει να 
παίξει ή δεν θα θέλει να φάει τόσο πολύ (ή μπορεί να μη θέλει να φάει και 
καθόλου) ή θα θέλει να πιεί πάρα πολύ ή καθόλου νερό.   
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Βλέπω, βλέπω,  αυτό που εσύ δεν βλέπεις!  
Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις τί νοιώθει ένα σκυλί. Για να το μάθεις 
πρέπει να παρατηρείς τη γλώσσα του σώματος ενός σκύλου.  

Μπορείς να καταλάβεις από αυτές τις εικόνες πώς νοιώθει αυτό το 
σκυλάκι; Έχεις 4 επιλογές να διαλέξεις: χαρούμενος, φοβισμένος, 
θυμωμένος και χαλαρός.  
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Αυτό το σκυλί είναι πολύ φοβισμένο. 
Μπορείς να το δεις αυτό από την ουρά του 
που είναι κάτω από τα σκέλια. Προσπαθεί 
να φανεί μικρότερος και είναι δύσκολο για 
αυτό το σκυλάκι να σε κοιτάξει στα μάτια. 
Μπορείς να τον βοηθήσεις με το να τον 
αγνοήσεις και να προσποιηθείς ότι δεν τον 
βλέπεις.  

 

 
 

Αυτό το σκυλί είναι χαρούμενο. Το σώμα 
του είναι χαλαρό ενώ η ουρά του κουνιέται 
δεξιά αριστερά και σου λέει:  Γειά! Σε 
συμπαθώ, θες να παίξεις μαζί μου; Αν το 
σώμα του είναι τσιτωμένο και κουνάει την 
ουρά του δεξιά και αριστερά, τότε είναι 
ερεθισμένος και καλύτερα να τον 
αγνοήσεις. 

 

 
Αυτό το σκυλί είναι χαλαρό και αισθάνεται καλά. 

Αν είναι το δικό σου σκυλί, μπορείς να το 

χαΪδέψεις κάτω από το μουσούδι του. Αν το κυλί 

ανήκει σε κάποιον άλλο, μπορείς να ρωτήσεις αν 

μπορείς να το χαΪδέψεις κάτω από το μουσούδι. 

Το σκυλί έχει πιθανώς περιέργεια για σένα και 

κατά πάσα πιθανότητα θα θέλει να σε μυρίσει. 
 

Ωχ! Αυτό το σκυλί είναι θυμωμένο. Δείχνει τα 

δόντια του και στέκεται τεντωμένο. Μπορεί και  

να γρυλίζει. Η ουρά του είναι σηκωμένη και σου 

λέει ότι αν τον πλησιάσεις παραπάνω θα σε 

δαγκώσει. Μην τον κοιτάς, μην φύγεις, μόνο 

κάτσε ακίνητος και ήσυχος μέχρι να σε 

προσπεράσει ή μέχρι να το μαζέψει ο ιδιοκτήτης 

του.  
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Φοβάσαι τα σκυλιά; 
Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι άνθρωποι που φοβούνται τα σκυλιά από ότι 
θα περίμενες. Αν κάποιος φοβάται τα σκυλιά, είναι σημαντικό να βρεις το 
γιατί. Ίσως γιατί ένα σκυλί μπορεί να δαγκώσει; Αν είναι έτσι, τότε είναι καλό 
να γνωρίζεις ότι μπορείς να καταλάβεις πότε ένα σκυλί δεν θέλει να το 
προσεγγίσεις. Όταν ένα σκυλί σε αποφεύγει, όταν δείχνει τα δόντια του, 
όταν στέκεται τεντωμένος, όταν γρυλίζει ή όταν η ουρά του είναι ανάμεσα 
στα πόδια του, είναι καλύτερα να μην τον πλησιάσεις (κοίτα τις εικόνες στη 
σελίδα 13). Και πάντα ρώτα πρώτα το χειριστή του σκύλου αν μπορείς να 
αγγίξεις το σκύλο.  

 
Υπάρχουν αρκετές παρανοήσεις για την συμπεριφορά των σκύλων, γιατί οι 
άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πάντα τα σκυλιά. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν 
ότι ένα σκυλί που κουνάει την ουρά του είναι χαρούμενο. Αλλά αυτό δεν 
είναι πάντα αλήθεια. Μία ουρά που πάει πέρα δώθε σαν μαστίγιο, μπορεί 
επίσης να σημαίνει ότι το σκυλί είναι ερεθισμένο ή εκνευρισμένο.  
Το αντίστοιχο στους ανθρώπους είναι να κάνουν το χέρι τους γροθιά. Δεν 
πρόκειται να χτυπήσουν κάποιον αμέσως, αλλά άμα κάνουν το χέρι τους 
γροθιά, θέλουν να πουν ότι: δεν μου αρέσει αυτό, σταμάτα το. Όταν 
πρόκειται για ένα σκύλο, πρέπει να δεις ένα συνδυασμό από σημάδια, για 
παράδειγμα, την ουρά του σε συνδυασμό με την θέση των αυτιών του και με 
το αν το σκυλί δείχνει τα δόντια του ή φαίνεται το άσπρο των ματιών του. 
 Όταν φοβάσαι και ένας σκύλος σε πλησιάζει, το καλύτερο που μπορείς να 
κάνεις είναι να μείνεις ακίνητος, να μην τον κοιτάξεις στα μάτια, και να τον 
αγνοήσεις. Μοιάζει δύσκολο το να μείνεις ακίνητος και να αγνοήσεις κάτι 
που φοβάσαι, αλλά άμα το κάνεις το σκυλί θα χάσει το ενδιαφέρον του για 
σένα και θα φύγει. 
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Φυλές των σκύλων 
Κάποιοι άνθρωποι θέλουν τα σκυλιά τους να έχουν μία συγκεκριμένη 
εμφάνιση, σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μίας φυλής – τα 
λεγόμενα καθαρόαιμα. Υπάρχουν περισσότερες από 400 φυλές σκύλων. 
Τα καθαρόαιμα σκυλιά διαφέρουν ως προς το μέγεθος, αλλά και ως προς 
το σχήμα των αυτιών, τα μάτια, το τρίχωμα και την ουρά. Υπάρχουν όλων 
των ειδών οι ουρές: μακριές, κοντές, χονδρές ή λεπτές, με πολλές τρίχες 
ή σχεδόν καθόλου τρίχες που είναι σκληρές ή μαλακές που κρέμονται, 
ίσιες ή με μπούκλα. 

Το ήξερες ότι κάποια χαρακτηριστικά προκαλούν δυσφορία στον ίδιο το 
σκύλο; Για παράδειγμα, υπάρχουν φυλές με πολύ πλακουτσωτή μύτη 
που λαχανιάζουν όλη την ώρα και έχουν πάντα κρυολογήματα, καθώς η 
μύτη τους είναι πολύ κοντή. Υπάρχουν σκυλιά που έχουν τόσες ζάρες, 
που παθαίνουν όλη την ώρα μολύνσεις και φαγούρα. Υπάρχουν επίσης, 
φυλές που έχουν φτιαχτεί έτσι (αυτό λέγεται εκτροφή) που τελικά έχουν 
προβληματικά ισχύα στοα πόδια και συνεπώς υποφέρουν από πολύ 
πόνο και υπάρχουν και σκυλιά με πολύ μικρό κρανίο που προκαλεί 
συνεχείς πονοκεφάλους. Δεν νομίζεις ότι είναι αρκετά περίεργο που τα 
ζώα εκτρέφονται για την εμφάνιση τους και αυτό τα κάνει μη υγιή; Είναι 
καλό που οι γονείς σου δεν σε διάλεξαν για την εμφάνιση σου, δεν 
συμφωνείς;  
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Κανόνες για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-σκύλου 
Τα σκυλιά βλέπουν όλα τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 12 ετών ως 
κουτάβια. Και τα κουτάβια πρέπει να μορφώνονται και να εκπαιδεύονται 
– αυτό είναι το ένστικτο κάθε σκύλου. Κάποια σκυλιά είναι πιο αυστηρά 
από άλλα. Όμως όλα τα σκυλιά σκέφτονται με σκυλίσιο τρόπο, δηλαδή 
ένας σκύλος πιστεύει ότι: όλα τα παιδιά κάτω των 12 χρειάζεται να 
ακούν και να κάνουν ότι τους λέει. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι τα 
σκυλιά σκέφτονται διαφορετικά από εμάς τους ανθρώπους και συνεπώς 
μας δείχνουν με διαφορετικό τρόπο τι θέλουν. Γι’ αυτό και είναι τόσο 
σημαντικό να έχεις τον πατέρα σου ή την μητέρα σου μαζί σου όταν 
είσαι με το σκύλο σου, γιατί μπορούν να σου εξηγήσουν τί συμβαίνει. 
Υπάρχουν κάποιοι λίγοι κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να 
ακολουθείς όταν επικοινωνείς με το σκύλο. Αν το κάνεις, τίποτα δεν θα 
πάει στραβά. Γι’ αυτό μάθε αυτούς τους κανόνες απ’ έξω!  

 
 

1. Άμα δεις ένα ξένο σκυλί, ακόμα και αν εσύ ο ίδιος έχεις σκύλο, ρώτα 
πρώτα αν μπορείς να τον χαϊδέψεις. Σε κάποια σκυλιά δεν αρέσει να 
τα χαϊδεύουν οι ξένοι – ούτε καν εσύ!  

2. Όταν κοιτάς ένα σκυλί κατευθείαν στα μάτια, το ερμηνεύει ως 
αναίδεια. Τα σκυλιά σχεδόν ποτέ δεν κοιτάνε το ένα το άλλο 
κατάματα – Παρατήρησε το αυτό στα σκυλιά γύρω σου. Οπότε, ποτέ 
μην κοιτάς ένα σκυλί κατευθείαν στα μάτια! Φαίνεται δύσκολο, 
αλλά οι άνθρωποι μπορούν να δουν ένα σκύλο κοιτάζοντας πέρα 
και πίσω από αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο, εξακολουθείς να βλέπεις 
τα πάντα, αλλά δεν κοιτάς επίμονα το σκύλο στα μάτια. 

3. Το τρέξιμο για ένα σκύλο είναι σαν το κυνήγι. Άμα τρέξεις προς ένα 
σκύλο, μπορεί να νομίζει ότι θέλεις να τον κυνηγήσεις, να αισθανθεί 
ότι απειλείται και να δαγκώσει. Για ένα σκύλο, είναι τρομακτικό το 
να τρέξεις κατευθείαν προς αυτόν.  

4. Εάν τρέχεις μακριά από το σκύλο, νομίζει ότι μπορεί να σε 
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κυνηγήσει σαν θήραμα. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει σαν ένα μικρό 
παιχνίδι, αλλά μπορεί επίσης και να φοβηθείς με ένα μεγάλο 
σκύλο να τρέχει πίσω σου. 

5. Μην αγκαλιάζεις το σκύλο βάζοντας τα χέρια σου γύρω από το 
λαιμό του. Δώστου ένα χάδι στην πλάτη ή γαργάλισε τον κάτω από 
το πηγούνι απαλά. Αν αγκαλιάσεις ένα σκύλο και με τα δύο χέρια, 
μπορεί να νοιώσει παγιδευμένος και να ξεκινήσει να αμύνεται.  

6. Ποτέ μην χαϊδεύεις το σκύλο στο κεφάλι, μόνο στο στήθος και στο 
λαιμό. Σε πολλά σκυλιά δεν αρέσει να τα χαϊδεύουν στο κεφάλι. 
Μπορεί να φοβηθούν και να νομίζουν ότι θες να είναι το αφεντικό.  

7. Το να παίζεις με το σκύλο σου έχει πλάκα, αλλά μην παίζεις 
παιχνίδια που συμπεριλαμβάνουν τραβολογήματα ή χοροπηδηχτά 
και φωνές, όπως για παράδειγμα διελκυστίνδα. Για ένα σκύλο, 
μπορεί αυτό να μην είναι παιχνίδι, αλλά να ζυγιάζει ποιός είναι το 
αφεντικό. Αν ο σκύλος σου νικήσει και πάρει το σκοινί, θα σκεφτεί: 
Νίκησα και είμαι το αφεντικό! Αυτό δεν είναι καλό ούτε για σένα, 
ούτε για το σκύλο.  

8. Ο σκύλος σου δεν είναι ένας αδελφός ή αδελφή που απλά παίζεις 
μαζί τους και πρέπει να προσέξεις να παίζεις διαφορετικά από ότι 
παίζεις με τους φίλους σου. Δεν πρέπει, παραδείγματος χάρη, να 
ξαπλώνεις πάνω στο σκύλο σου – αυτό μπορεί να του κάνει κακό. 
Ούτε να αφήνεις το σκύλο να ξαπλώνει πάνω σου και να είσαι από 
κάτω καθώς το σκυλί θα σκεφτεί ότι είναι το αφεντικό. Αυτό 

επίσης λέγεται ένστικτο.  

9. Εάν ο σκύλος τρώει, δεν κάνει να τον ενοχλήσεις και ποτέ μην 
πάρεις το φαΐ του μακριά από αυτόν. Μείνε μακριά από το μπωλ 
του φαγητού του, τα κόκκαλα του και τα υπόλοιπα φαγητά του, 
γιατί μπορεί να ξεκινήσει να τα προστατεύει και να σου επιτεθεί, 
άμα πιστέψει ότι προσπαθείς να φας το φαγητό του. Για φαντάσου 
να κάθεσαι με ένα πιατό πατατάκια μπροστά σου και κάποιος να 
στα πάρει. Ακόμα και αν είναι η αδελφή σου, το πιο πιθανό είναι ότι 
θα τσαντιστείς και θα το πάρεις πίσω. Αυτό ακριβώς κάνει και ο 
σκύλος και μπορεί να σε δαγκώσει. Λογικό, δεν νομίζεις;  
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10. Άσε στον ύπνο τους τα σκυλιά που κοιμούνται. Αν ξαφνικά τον 
ξυπνήσεις μπορεί να φοβηθεί, να ξεκινήσει να γρυλλίζει ή να 
δαγκώσει κατά λάθος. Πάρε τον εαυτό σου για παράδειγμα; 
Ονειρεύεσαι χαρούμενα, και μέσα στη νύχτα, κάποιος ξαφνικά σε 
ξυπνάει... Μπορεί να πάρεις ένα μεγάλο φόβο ή να θυμώσεις γιατί 
έβλεπες ένα ωραίο όνειρο και σε ξύπνησαν.  

 
11. Μην πας να κοιμηθείς στο καλάθι του σκύλου ή στο μέρος που 

κοιμάται αυτός συνήθως. Αυτό το μέρος είναι μόνο για το σκύλο για 
να μπορεί να αποσύρεται και να ξεκουράζεται άμα θέλει. Αν δεν τον 
αφήσεις στην ησυχία του, μπορεί να θυμώσει. Αυτό μπορεί να γίνει 
πολύ γρήγορα, καθώς ο σκύλος δεν έχει κάπου να πάει να ηρεμήσει 
εκείνη τη στιγμή και το καλάθι είναι το σπίτι του. Το μέρος που 
κοιμάται ο σκύλος είναι ακριβώς σαν το δωμάτιο σου. Μερικές 
φορές θέλεις απλά λίγο χρόνο για τον εαυτό σου και να σε αφήσουν 
στην ηρεμία σου. Το ίδιο ισχύει και για το σκύλο σου. 

12. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το σκύλο σου, μην τον λύσεις 
μόνος σου. Κάλεσε τους γονείς σου να έρθουν. Αν ο σκύλος σου έχει 
πάρει κάποιο από τα παιχνίδια σου και το θες πίσω πολύ, ρώτα τους 
γονείς σου και μην το πάρεις πίσω μόνος σου. Εάν ο σκύλος δεν 
κάνει αυτό που θες, μην αρχίσεις να ουρλιάζεις ή να τραβολογάς το 
σκύλο. Ζήτα από τους γονείς σου βοήθεια. Με αυτόν τον τρόπο 
συμπεριφέρεσαι πολύ έξυπνα και το σκυλί δεν θα σε δαγκώσει 
ποτέ!  
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Αλυσοδεμένα σκυλιά 
Στο εξωτερικό, τα σκυλιά ζουν πολύ διαφορετικά από ότι στην Ολλανδία ή 
στην Αγγλία ή στην Γερμανία. Τα πιο πολλά σκυλιά σε πιο ζεστές χώρες δεν 
ζουν μέσα στο σπίτι, αλλά έξω από αυτό. Μερικές φορές τους επιτρέπεται να 
είναι μόνο στον κήπο, και σε ακάλυπτους χώρους ή το μπαλκόνι. Μερικές 
φορές, είναι αλυσοδεμένα με ή χωρίς κάποια στέγη και άλλες φορές ζουν 
στο δρόμο και ο ιδιοκτήτης δεν τα φροντίζει πραγματικά. Αυτό δεν είναι 
ωραίο πράγμα να βλέπεις και πιθανώς χαλάει τις διακοπές σου 
ολοκληρωτικά.  

 

 

Το να είναι αλυσοδεμένος είναι μία φρικτή ζωή για ένα σκύλο. Ο σκύλος θα 
πρέπει από τη φύση του να μπορεί να τρέχει, να παίζει και να πηγαίνει από 
εδώ και από εκεί, περπατώντας και μυρίζοντας τα πάντα γύρω. Όταν είναι 
αλυσοδεμένος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που 
μπορεί να κάνει είναι να κινηθεί λίγα μέτρα προς διάφορες κατευθύνσεις και 
τίποτα παραπάνω από αυτό. Άμα ζει έτσι, ο σκύλος σου ξέρει απ’ έξω και 
ανακατωτά κάθε χιλιοστό του χώρου αυτού. Τίποτα δεν συμβαίνει, δεν 
υπάρχει ποτέ τίποτα νέο να μυρίσει και τίποτα για να παίξει. Είναι σαν να 
ήσουν εσύ κλειδωμένος στην τουαλέτα. Θα βαριόσουνα αφάνταστα.  
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Αδέσποτα σκυλιά  - Πολλά αδέσποτα σκυλιά 
Αλλά μπορεί να γίνει και χειρότερο: υπάρχουν πολλά σκυλιά στον κόσμο που 
δεν έχουν κανέναν να τα προσέχει. Κανέναν να δει ότι είναι άρρωστα και 
κανέναν να τα φροντίσει, γιατί δεν ανήκουν σε κανέναν. Αυτά τα σκυλιά ζουν 
στο δρόμο και λέγονται αδέσποτα. Πιθανώς τα έχεις δει όταν είσαι διακοπές. 
Δεν τους δίνουν φαγητό και πρέπει μόνα τους να βρουν το φαΐ τους. Ούτε 
νερό έχουν. Και αυτό μόνοι τους πρέπει να το βρουν. Όταν αρρωσταίνουν, 
δεν λαμβάνουν κανένα φάρμακο και καμία φροντίδα και πρέπει να γίνουν 
καλύτερα μόνα τους. Επειδή είναι ήδη πεινασμένα και διψασμένα, πολλά 
πεθαίνουν από τις αρρώστιες τους. Φαντάσου να μην είχες κανέναν σε 
αυτόν τον κόσμο να σε αγαπάει και κανέναν να σε φροντίζει όταν 
αρρωσταίνεις – αυτό δεν θα ήταν καθόλου ωραίο!  

 

Αυτός είναι ο λόγος που το ίδρυμα Stray Animal Foundation Platform, εν 
συντομία (Stray-AFP), υπάρχει. Εμείς από το Stray-AFP, κάνουμε τα πάντα για 
να βελτιωθεί η μοίρα αυτών των αδέσποτων σκύλων. Κάνουμε τα πάντα, 
όπως για παράδειγμα αυτό το βιβλιαράκι, ώστε να γνωρίζεις εσύ τα πάντα 
για τα σκυλιά, ιδιόκτητα και αδέσποτα, και κυρίως να μάθεις πώς μπορείς 
να βοηθήσεις τα αδέσποτα σκυλιά, αν θέλεις. 

 

                   
Πιστεύεις ότι οι γονείς σου θα μας βοηθήσουν; Τότε πες τους για την 
ιστοσελίδα μας: www.stray-afp.org. Μαζί μπορούμε να εξαλείψουμε τον 
πόνο και τα βάσανα των αδέσποτων! Θα έρθεις μαζί μας;  

 

            O Όχι                            O Ναι 

http://www.stray-afp.org/
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Σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία, δεν υπάρχουν 
πλέον αδέσποτα σκυλιά. Μπορεί ένας σκύλος να παρατηθεί δεμένος σε ένα 
δέντρο, αλλά τις περισσότερες φορές, αυτός ο σκύλος θα μεταφερθεί σε ένα 
καταφύγιο, όπου θα τον φροντίσουν μέχρι να βρεθεί ένας νέος ιδιοκτήτης. 
Υπάρχουν περισσότερα από 650 εκατομμύρια σκυλιά στον κόσμο, εκ των 
οποίων υπολογίζεται ότι περίπου 350 εκατομμύρια είναι αδέσποτα. 
Απίστευτο ότι υπάρχουν τόσα αδέσποτα, δεν νομίζεις; Γνωρίζεις γιατί 
υπάρχουν τόσα πολλά; Υπάρχουν γιατί οι άνθρωποι δεν διασφαλίζουν ότι τα 
θηλυκά σκυλιά δεν θα κάνουν κουτάβια. Κάθε θηλυκό σκυλί μπορεί να κάνει 
δύο γέννες από περίπου 8 κουτάβια η καθεμία κάθε χρόνο. Τα μισά από 
αυτά τα κουτάβια είναι και αυτά θηλυκά. Τα 4 θηλυκά κουταβάκια της 
γέννας μεγαλώνουν και κάνουν και αυτά κουτάβια. Και αυτά πάλι κάνουν 
κουτάβια και ούτω καθεξής...  Ας υπολογίσουμε πόσα μικρά σκυλάκια μία 
μαμά και ένας μπαμπάς σκύλος μπορούν να κάνουν συνολικά σε 10 χρόνια:  

16 – 32 – 48 – 60 – 76 – 92 – 108 – 124 – 140 – 156 

 
Αλλά αυτό δεν είναι όλο... επειδή όλα τα μικρά σκυλάκια μεγαλώνουν 
και τα θηλυκά κάνουν και αυτά και άλλα πολλά κουτάβια....ωωωχ, 
μπορείς ακόμα να μετρήσεις ή έχασες το μέτρημα;   
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Γιατί πεθαίνουν τόσα αδέσποτα σκυλιά …. 
Ένα κουταβάκι ή μία γέννα από κουταβάκια είναι πολύ αξιολάτρευτα και 
χαριτωμένα και όμορφα και κοινωνικά και... Αλλά η μιζέρια τόσων πολλών 
κουταβιών είναι ότι είναι πάρα μα πάρα πολλά! Δεν υπάρχει αρκετό φαγητό 
και νερό για όλα και δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι για να τα φροντίσουν 
όταν είναι άρρωστα. Γι’ αυτό το λόγο τα περισσότερα από τα κουτάβια 
πεθαίνουν από την πείνα ή την δίψα. Ή αρρωσταίνουν και κανείς δεν τα 
πηγαίνει στον κτηνίατρο, για να γίνουν καλύτερα και πεθαίνουν. Ή μπορεί 
να τα χτυπήσει αυτοκίνητο, να έχουν όλων των ειδών τις πληγές και ξανά 
κανείς να μην τα πάει στον κτηνίατρο και να πεθάνουν. Συνεπώς, από όλα τα 
σκυλιά που γεννιούνται, τα πιο πολλά από αυτά πεθαίνουν και αυτό είναι 
κάτι για το οποίο όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι.  
  

 

 
 

 

 
Για αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό εμείς οι άνθρωποι να 
διασφαλίζουμε ότι τα σκυλιά δεν μπορούν να γεννήσουν μικρά σκυλάκια 
ξανά και αυτό λέγεται στείρωση. Ο κτηνίατρος χειρουργεί τα αρσενικά και τα 
θηλυκά σκυλιά για να βεβαιωθεί ότι δεν μπορούν πλέον να κάνουν 
κουταβάκια. Η εγχείρηση μπορεί να μην είναι πάντα ευχάριστη, αλλά 
διασφαλίζει ότι από κάθε σκύλο που έχουμε δεν θα δημιουργηθούν άλλοι 
χιλιάδες σκύλοι, που θα είναι δυστυχισμένοι και αξιολύπητοι ή που θα 
πεθάνουν ως αδέσποτα. Οπότε η εγχείρηση είναι καλύτερη, δεν νομίζεις; 
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Αδέσποτα σκυλιά και τροφή 
Οι αδέσποτοι σκύλοι βρίσκουν φαγητό στο δρόμο ψάχνοντας για 
αποφάγια που έχουν αφήσει οι άνθρωποι. Οι αδέσποτοι σκύλοι και οι 
αδέσποτες γάτες μερικές φορές πάνε και ζητιανεύουν φαγητό δίπλα από 
εστιατόρια ψάχνοντας για ένα κομμάτι ψωμί. Πολλές χώρες δεν έχουν 
κάδους σκουπιδιών, αλλά αφήνουν τα σκουπίδια ή μία σακούλα 
σκουπιδιών στο δρόμο. Στην Ινδία για παράδειγμα, πολλά σκουπίδια 
πετιούνται στην άκρη του δρόμου – και αυτό γίνεται η αιτία πολλά σκυλιά 
(και αγελάδες) να σπεύδουν να βρουν φαγητό.  
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Μειώνοντας τον αριθμό των αδέσποτων σκύλων 
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν τα 

αδέσποτα σκυλιά. Τα βοηθάνε φέρνοντας τα στις πατρίδες τους και 

εξασφαλίζοντας ότι τα θα βρουν ένα καλό σπίτι. Μήπως έχεις και εσύ ένα 

σκύλο από το εξωτερικό; Εκπληκτική δουλειά και είναι αληθινά υπέροχο να 

προσφέρεις ένα σπίτι σε ένα αδέσποτο σκυλί από το εξωτερικό, αλλά 

υπάρχουν ακόμα 350 εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά και όλα ψάχνουν για 

σπίτι. Πού θα τα βάλουμε σε όλες αυτές τις χώρες?  

 

Θα μπορούσαμε να κλειδώσουμε όλα αυτά τα 350 εκατομμύρια αδέσποτα 

μέσα στα καταφύγια ζώων. Αυτό όμως θα κόστιζε πάρα πολύ σε λεφτά και 

χώρο. Αλλά ακόμα πιο σημαντικά: Πόσο καλή θα ήταν για ένα σκύλο η ζωή 

σε ένα κλουβί από τη στιγμή που είχε συνηθήσει να γυρνάει ελεύθερο 

στους δρόμους; Για πολλά σκυλιά το κλουβί δεν είναι καλό και 

στενοχωριούνται... 
 

Το Stray Animal Foundation Platform πιστεύει στην ιδέα:  η κάθε χώρα να 

λύνει το δικό της πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα. Πώς; Με το να λέει στους 

ανθρώπους ότι είναι έξυπνο να στειρώνεις  όσα περισσότερα σκυλιά μπορείς, 

ώστε να μην κάνουν άλλα κουταβάκια. Για αυτό και η δικιά μας ιδέα είναι: αν 

θέλεις να βοηθήσεις ένα αδέσποτο όσο είσαι διακοπές, πήγαινε το σε ένα 

κτηνίατρο να το στειρώσει. Αυτό προλαμβάνει τα δεινά και τα βάσανα όχι μόνο 

ενός σκύλου, αλλά και των εκατοντάδων κουταβιών που αυτό το σκυλί θα 

έκανε.  

Επιπροσθέτως: η στείρωση των σκύλων διασφαλίζει ότι θα υπάρχουν 

λιγότεροι καυγάδες ανάμεσα στα σκυλιά που ζουν στο δρόμο, καθώς τα 

στειρωμένα ζώα δεν μαλώνουν μεταξύ τους πια. Τα στειρωμένα ζώα 

ξεκινούν να ζουν σε ομάδες και είναι πιο βολικό για τους ανθρώπους να 

συνυπάρχουν μαζί τους χωρίς ενοχλήσεις. Και αυτό με τη σειρά του 

διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι δεν θα κυνηγάνε τόσο ή ακόμα και χτυπάνε τα 

σκυλιά. 
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Τί μπορώ να κάνω εγώ! 
Είσαι λιγάκι στεναχωρημένος από όλες αυτές τις πληροφορίες; Μπορώ 

να σε καταλάβω πολύ καλά. Ο κόσμος δεν είναι πάντα όμορφος, 

αλλά......μπορείς να κάνεις πολλά εσύ ο ίδιος ώστε να σιγουρευτείς ότι η 

ζωή ενός αδέσποτου σκύλου θα βελτιωθεί.   

Πώς; Κάνοντας τα εξής πράγματα κάθε φορά: 
 

 

1.  Όλα τα σκυλιά χρειάζονται κάποιον να τα φροντίζει και 

για να το κάνεις αυτό χρειάζεται να τα αγαπάς (αυτό το 

λέμε βιταμίνη Α, Α = Αγάπη)  
 

 
 

 
2 .  Όταν έρχεσαι σε επαφή με σκύλους πάντα να ακολουθείς 

τους κανόνες συμπεριφοράς επακριβώς. Αν οι φίλοι σου 

δεν ξέρουν πώς, τότε πες τους για τους κανόνες 

συμπεριφοράς προς τους σκύλους.  

3 .  Βεβαιώσου ότι οι σκύλοι παίρνουν όσα χρειάζονται: 

φαγητό, φρέσκο νερό, ένα μέρος να κρύβονται και να 

κοιμούνται, ένας φίλο για παιχνίδια και τουλάχιστον 4 

φορές τη μέρα βόλτα.  
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4. Αν δεις ένα σκύλο που χρειάζεται βοήθεια ή είναι σε άσχημη 
κατάσταση: τότε κάνε κάτι για αυτό. Πες το στους γονείς σου 
και βοηθήστε το σκύλο πηγαίνοντάς τον στον κτηνίατρο και 
στειρώνοντάς τον. Μην κοιτάς από την άλλη μεριά όσο είσαι 
διακοπές – τότε είναι που μπορείς συχνά να κάνεις πολλά για 
να βοηθήσεις τα αδέσποτα ζώα. Ονειρεύομαι έναν κόσμο χωρίς 
αδέσποτα ζώα που υποφέρουν και ελπίζω να μοιράζεσαι το 
όνειρο μου!  

5. Ρίξε μία ματιά στην ιστοσελίδα μας (www.stray-afp.org ) και 

βρες εικόνες για να χρωματίσεις ή βρες ενδιαφέροντα πράγματα 

να διαβάσεις. Πες στους ενήλικες ότι και αυτοί μπορούν να 

διαβάσουν αρκετές πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.  

Έχεις μάθει πολλά για τα ιδιόκτητα και τα αδέσποτα σκυλιά διαβάζοντας 

αυτό το βιβλίο. Μην το πετάξεις αυτό το βιβλίο, αλλά κράτα το για να το 

ξαναδιαβάσεις στο μέλλον και να ξαναθυμηθείς πράγματα που ίσως έχεις 

ξεχάσει. Και επίσης, θα ήταν καλή ιδέα να δανείσεις αυτό το βιβλίο σε 

κάποιον που δεν ξέρει τόσα πολλά για τους σκύλους όσα εσύ.  

http://www.stray-afp.org/
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Θα μας βοηθήσεις να βοηθήσουμε τα αδέσποτα 
σκυλιά;  
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Πώς μπορείς να βοηθήσεις τα αδέσποτα σκυλιά 
ακόμα πιο πολύ! 
Στη συνέχεια αυτού του βιβλίου υπάρχει ένα μικρό τεστάκι, μπορείς να το πεις 
και εξέταση. Πριν απαντήσεις στις ερωτήσεις της εξέτασης, θα υποσχεθείς ότι 
θα γίνεις παντοτινός φίλος των αδέσποτων σκύλων; Αυτό μπορείς να το κάνεις 
βάζοντας το όνομα σου και την υπογραφή σου κάτω από την υπόσχεση ζωής 
παντοτινού φίλου αδέσποτων σκύλων! Είναι αρκετά σοβαρή υπόσχεση, οπότε 
πάρε ένα λεπτό να το σκεφτείς.  

 

Μετά από αυτό, έχεις την εξέταση. Αν θυμάσαι τα πάντα για τα ιδιόκτητα και 
τα αδέσποτα σκυλιά, τότε παίρνεις το σπουδαίο δίπλωμα «ειδικού 
αδέσποτων σκύλων».  

 
 

 

 
 
 

 
Όπως και με κάθε άλλη εξέταση, είναι καλύτερα να απαντήσεις τις 

ερωτήσεις κατευθείαν ελπίζοντας ότι θα περάσεις. Αν έχεις πρόβλημα να 

να απαντήσεις στις ερωτήσεις, τότε διάβασε αυτό το βιβλίο από την 

αρχή........ Αφού το έχεις ξαναδιαβάσει, δοκίμασε το τέστ ξανά!  
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Παντοτινή υπόσχεση ζωής  

ότι είμαι φίλος ενός  

αδέσποτου σκύλου! 
 

 
 

Εγώ, …………………………………………………………………………………….……….(όνομα), 

Γεννημένος/η στις ………………….…………………………….(ημερομηνία γέννησης),  

Καταλαβαίνω ότι: 

1. Τα αδέσποτα σκυλιά είναι μέρος του κόσμου και ανήκουν στον κόσμο 
μας. 

2. Όλα τα σκυλιά, στο σπίτι και στους δρόμους, χρειάζονται αγάπη, 
προσοχή και φροντίδα. 

3. Ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσεις τα αδέσποτα σκυλιά είναι να 
διασφαλίσεις ότι γεννιούνται λιγότερα σκυλιά με τη στείρωση. 

4.  Αν θες ένα σκύλο, είναι καλύτερα να τον πάρεις από ένα 
καταφύγιο ζώων.  

5.  Μπορώ να βοηθήσω τα αδέσποτα σκυλιά μιλώντας για αυτά σε 
όλους.  

 
Υπογράφοντας αυτήν την υπόσχεση, μπορώ να πάρω μέρος στην εξέταση 

ειδικού σκύλων και αδέσποτων σκύλων. Με αυτή την υπογραφή, 

υπόσχομαι να ακολουθήσω τους κανόνες επαφής με τα σκυλιά και 

υπόσχομαι να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τα σκυλιά και τα αδέσποτα 

σκυλιά, όπως μπορώ καλύτερα. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………. …………………………………………. 
 

Υπογραφή Ημερομηνία 
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Εξέταση Μέρος Πρώτο  για τον ειδικό σκύλων 
 
Ερώτηση 1 
Πιστεύεις ότι είναι υγιές για ένα παιδί να ζει μαζί με ένα σκύλο; 

α.  Όχι, αυτό έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι υγιές για το παιδί 
β.  Όχι, αυτό έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι υγιές για το σκύλο 
γ.  Ναι, αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι υγιές για το παιδί  

 
Ερώτηση 2 
Πόσο φορές τουλάχιστον πρέπει να βγαίνει βόλτα ένας σκύλος 
καθημερινά;  

α. δύο 
β. τρεις 
γ. τέσσερις 

 
Ερώτηση 3 
Πόση ώρα μπορεί ένας ενήλικας σκύλος να μένει μόνος του στο σπίτι;  

α.  Μία ώρα 
β.  Δύο ώρες 
γ. Τέσσερις ώρες  

 
Ερώτηση 4 
Πώς προτιμά να ζει ένας σκύλος; 

α. σε μία οικογένεια, μαζί με άλλον έναν σκύλο  
β. σε ένα καταφύγιο, δίπλα από πολλά άλλα σκυλιά 
γ. έξω από το σπίτι, σε ένα ευρύχωρο σκυλόσπιτο 

 
Ερώτηση 5 
Τί πρέπει να κάνεις με ένα φοβισμένο σκύλο; 

α. να κάνεις ότι ο σκύλος δεν υπάρχει 
β.  να πας γρήγορα κοντά του για να τον παρηγορήσεις 
γ. να βάλεις τα χέρια σου γύρω από το λαιμό του και να τον πάρεις 

μία μεγάλη αγκαλιά
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Ερώτηση 6 
Τί κάνεις όταν ένας σκύλος γρυλλίζει; 

α. πας μπροστά στο σκύλο για να του πεις ότι όλα είναι καλά 
β. περπατάς πιο πέρα και «ανοιχτά» να τον προσπεράσεις από μακριά 
γ. μένεις αλύγιστος σαν στύλος και δεν κοιτάζεις το σκύλο 

 

 

Ερώτηση 7 
Πώς ένα σκύλος «λέει» ό,τι υπάρχει κάτι που δεν του αρέσει;  

α. ο σκύλος λυγίζει τα μπροστινά του πόδια με το πίσω μέρος του ψηλά  
β. ο σκύλος γρυλλίζει απαλά  
γ. ο σκύλος πάει και ξαπλώνει ανάσκελα 

 
 

Ερώτηση 8 
Ποιος τύπος-είδος αυτιών δεν υπάρχει στα σκυλιά; 

α. κατσαρά αυτιά 
β. κομμένα αυτιά 
γ. κρεμαστά αυτιά 

 
 

Ερώτηση 9 
Γιατί η εκτροφή συγκεκριμένων φυλών δεν είναι πάντα κάτι καλό για το σκύλο;  

α. γιατί μπορεί να έχουν προβλήματα υγείας  
β. δεν αρέσει πάντα σε ένα σκύλο να έχει μακριά ουρά  
γ. ένα σκυλί που ζει σε μία κρύα χώρα δε θέλει να έχει κοντό τρίχωμα 

 

 

Ερώτηση 10 
Πώς μπορείς να βοηθήσεις τα σκυλιά να γίνουν περισσότερο κατανοητά; 

α. δεν μπορείς να τα βοηθήσεις, δεν είναι δυνατόν γιατί είσαι μικρός 
ακόμα 

β. με το να εξηγήσεις στους φίλους σου ποιοί είναι οι κανόνες 
επαφής με ένα σκύλο 

γ. τα σκυλιά πρέπει να μάθουν να εκφράζουν αυτό που θέλουν 
καλύτερα
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Ερώτηση 11 
Τί νομίζει ένα σκυλί για σένα όταν το κοιτάς κατάματα;  

α. αγενής – ψάχνεις για καυγά;  
β. γλυκός – θα σε κοιτάξει καλοσυνάτα και ο σκύλος 
γ. περίεργος – δεν καταλαβαίνει τί θες από αυτόν 

 

Ερώτηση 12 
Τί πιστεύει ένας σκύλος όταν τρέχεις καταπάνω του; 

α. ωραία, θα παίξουμε!  
β. Ωωω! Βοήθεια, με κυνηγάνε και πρέπει να αμυνθώ 
γ. Εεεπ! Υπάρχει ένα θήραμα που θα κυνηγήσω 

 

Ερώτηση 13 
Αρέσει σε ένα σκύλο όταν βάζεις και τα δύο σου χέρια γύρω από αυτόν; 

α. όχι, ο σκύλος φοβάται γιατί δείχνεις ότι θες να είσαι το αφεντικό  
β. ναι, θα του άρεσε να σε αγκαλιάσει και αυτός με τα μπροστινά του 

πόδια  
γ. όχι, σε έναν σκύλο δεν αρέσουν οι αγκάλιες και τα φιλιά καθόλου  

 

Ερώτηση 14 
Πώς προτιμά ένας σκύλος να τον χαΪδεύουμε;  

α. χάιδεμα στο κεφάλι 
β. απαλό γαργάλημα στο στήθος  
γ. απαλό γαργάλημα στα μάγουλα 

 

Ερώτηση 15 
Τί μπορείς να κάνεις όταν ο σκύλος σου τρώει; 

α. ξάπλωσε δίπλα από το μπωλ του και κοίτα το να τρώει 
β. άστον στην ησυχία του, τρώει 
γ. πάρε το μπωλ του φαγητού, ώστε να έχει κάτι για αργότερα 
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 Ερώτηση 16 
Ο σκύλος σου κοιμάται στο καλάθι του. Μπορείς να τον ενοχλήσεις;  

α. Βέβαια, θα ξαπλώσω στο καλάθι μαζί του  
β. καλύτερα όχι, αν και δεν ενοχλούνται όλα τα σκυλιά  
γ. όχι, κάθε σκύλος χρειάζεται ένα μέρος για ξεκούραση 

 

Ερώτηση 17 
Τί πρέπει να κάνω, εάν δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ σε ένα σκύλο;  

α. απλά να κάνω αυτό που πιστεύω ότι είναι σωστό 
β. να το αφήσω στο σκύλο, αυτός ξέρει καλύτερα  
γ. να πάω στους γονείς μου και να τους ρωτήσω τί πρέπει να κάνω  

 
Ερώτηση 18 
Τί μας λέει ένας σκύλος όταν κουνάει την ουρά του;  

α. ο σκύλος είναι χαρούμενος ή εκνευρισμένος 
β. ο σκύλος είναι πάντα ευδιάθετος και χαρούμενος  
γ. ο σκύλος δεν εννοεί απολύτως τίποτα 

 
Ερώτηση 19 
Γιατί είναι οι κανόνες συμπεριφοράς προς τους σκύλους τόσο σημαντικοί;  

α. αλλιώς ο σκύλος δεν ξέρει πραγματικά πώς να συμπεριφερθεί  
β. αλλιώς οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να χειριστούν ένα σκύλο 
γ. γιατί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν κανόνες για τα πάντα 

 

Ερώτηση 20 
Τί εννοούμε με τον όρο στείρωση;  

α. να μην μπορούν τα θηλυκά σκυλιά να κάνουν κουτάβια  
β.  να μην μπορούν τα αρσενικά σκυλιά να κάνουν κουτάβια 
γ. να μην μπορούν τα θηλυκά και τα αρσενικά σκυλιά να κάνουν 

κουτάβια 
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Εξέταση Μέρος Δεύτερο για τον ειδικό αδέσποτων 
σκύλων 

 

Ερώτηση 1 
Έχει ένα αλυσοδεμένο σκυλί μία καλή ζωή; 

α. ναι, είναι έξω από το σπίτι – τα σκυλιά το λατρεύουν αυτό  
β.  όχι, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα και βαριέται 

οικτρά 
γ. ναι, απολαμβάνει τον γεμάτο ήλιο και την βροχή  
 

  Ερώτηση 2 
Πόσα αδέσποτα σκυλιά υπάρχουν στον κόσμο; 

α. 100.000.000 (εκατό εκατομμύρια) 
β. 350.000.000 (350 εκατομμύρια) 
γ. 650.000.000 (650 εκατομμύρια) 
 

Ερώτηση 3 
Πόσα κουτάβια κάνει ένα θηλυκό σκυλί σε πέντε χρόνια;  

α.  16 
β. 48 
γ. 80  

 

Ερώτηση 4 
Γιατί είναι τόσο σημαντικό να στειρώνουμε τους σκύλους;  

α. για να σταματήσουμε τα βάσανα του ζώου  
β. γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι να φροντίσουν όλα τα 

σκυλιά 
γ. και οι δύο απαντήσεις (α και β) είναι σωστές 
 

Ερώτηση 5 
Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά αδέσποτα;  

α.  γιατί οι άνθρωποι δεν φροντίζουν να στειρώσουν τα 
αρσενικά και θηλυκά τους σκυλιά 

β. οι σκύλοι συμπαθούν ο ένας τον άλλο και κάνουν μικρά 
κουταβάκια 

γ. γιατί οι άνθρωποι αγαπούν πολύ τα σκυλιά και τα 
εκτρέφουν  
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Ερώτηση 6 
Τί γίνονται τα περισσότερα αδέσποτα σκυλιά που δεν έχουν έναν ιδιοκτήτη;  

α. πεθαίνουν από πείνα, δίψα, ή αρρώστιες  
β. ζουν ευτυχισμένοι για πάντα μέχρι τα βαθιά γεράματα 
 γ. ζουν λιγότερο από τα κατοικίδια, αλλά είναι ευτυχισμένα  

 
Ερώτηση 7 
Αν δεις ένα αδέσποτο σκύλο που είναι πολύ πεινασμένος, τί πρέπει να 
κάνεις ;  

α. βοηθήσε το γρήγορα ταίζοντας το  
β. πήγαινε το σκύλο στον κτηνίατρο και στείρωσε το 
γ. τίποτα, τί μπορώ να κάνω εγώ... 

 
Ερώτηση 8 
Ποιά ιστοσελίδα έχει καλές πληροφορίες για αδέσποτα και ιδιοκτήτα σκυλιά 
και ζωγραφιές να χρωματίσεις;  

α. www.stray-afp.nl  
β.  www.stray-afp.eu 
γ. www.stray-afp.org 

 
Ερώτηση 9 
Πώς βρίσκουν κατά κύριο λόγο τα αδέσποτα ζώα φαγητό στις πόλεις;  

α.  από τα σκουπίδια και από φαγητό που αφήνουν οι άνθρωποι 
στο δρόμο  

β. ζητιανεύοντας φαγητό στα εστιατόρια  
γ. τρώνε φυτά και λουλούδια για φαγητό – δεν υπάρχει τίποτα 

άλλο  

 
Ερώτηση 10 
Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να μειώσεις τον αριθμό των αδέσποτων 
ζώων;  

α. κλειδώνοντας τα με ασφάλεια σε ξένα καταφύγια ζώων  
β. διασφαλίζοντας ότι γεννιούνται λιγότερα σκυλιά  
γ. φέρνοντας όσο περισσότερα σκυλιά είναι δυνατόν στην 

Ολλανδία και βρίσκοντας τους οικογένειες 
 

 

http://www.stray-afp.eu/
http://www.stray-afp.org/
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Μετά την εξέταση 
Επιτέλους! Το τεστ ήταν δύσκολη δουλειά! 

 

 
Ίσως να τελείωσες το τεστ γρήγορα ή να έχεις όρεξη για σπαζοκεφαλιές και 

χρωματισμό εικόνας. Ξεκίνα!  
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Ένωσε τους αριθμούς από το 1 εώς το 41 και χρωμάτισε την εικόνα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f7 

 
ts • 

http://www.myfreecolouringpages.com/dot2dot/dog-dot-to-dot/dog_dot_to_dot1.htm
http://www.myfreecolouringpages.com/dot2dot/dog-dot-to-dot/dog_dot_to_dot1.htm
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c  - 

 
Το σκυλάκι θα ήθελε πολύ να φτάσει στο φαγητό του. 

Θα το βοηθήσεις με τον λαβύρινθο ώστε να απολαύσει το φαγητό του;  
 

 
 

-i 

u 
 

r-- 

- 
 
 
 

1    I 
 

I 

ILf / 

 

 
 

-   -- 
""J 

   ( _.
 

     I - 



Stray-AFP, AMCF & Dog Research 

38  

 

 

Δίπλωμα ειδικού αδέσποτων και μη σκύλων 
 

          Δίπλωμα  
 
 

 
 

............................. 

Ειδικός σκύλων 
 
 
 
 
 

 
Πρόεδρος Animal Foundation Platform 

ημερομηνία: ............................... 
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Απαντήσεις στην εξέταση ειδικού σκύλων 
 

(μπορείς να έχεις το μέγιστο έξι λάθη) 

1. Γ 6. Γ 11. A 16. Γ 

2. Γ 7. B 12. B 17. Γ 

3. A 8. B 13. A 18. A 

4. Γ 9. A 14. B 19. B 

5. A 10. B 15. B 20. Γ 
 

Απαντήσεις στην εξέταση ειδικού αδέσποτων σκύλων 
 

(μπορείς να έχεις το μέγιστο τρία λάθη) 

1. B 6. A 

2. B 7. B 

3. Γ 8. B 

4. Γ 9. A 

5. A 10. B 
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