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          ο βιβλιαράκι αυτό αποτελεί έναν βασικό οδηγό για την
          υποδοχή ενός σκύλου σ΄ένα ζεστό σπίτι και τη διαμόρ-
φωση μιας σχέσης βασισμένης στον αμοιβαίο σεβασμό. 
Τ



Είναι δύσκολο να περιγραφεί αυτό που η κάθε πλευρά
μπορεί να κερδίσει από αυτήν τη σχέση, αλλά,

πιστέψτε με, μόλις ένας σκύλος μπει στην
καρδιά σας είναι πολύ πιθανό να μείνει 

εκεί, ακόμα και πολύ καιρό αφού
ο κοινός σας χρόνος λήξει.

Ετσι, ελπίζω να το απολαύσετε και να θυμάστε:
ό,τι δίνετε παίρνετε.

Στον οδηγό αυτό θα καλύψουμε βασικές αρχές, απλές 
κτηνιατρικές συμβουλές, καθώς και τη σημασία της 
οριοθέτησης και της συνέπειας. Όλα αυτά θα σας 
βοηθήσουν να αποκομίσετε τα περισσότερα 
δυνατά οφέλη από τη σχέση σας με το νέο 
μέλος της οικογενείας.



            ταν  αποφασίσετε να φέρετε στο  σπίτι σας ένα  σκυλάκι
        είναι σημαντικό να είστε προετοιμασμένοι γι’ αυτή την 
περιπέτεια. Η σωστή εκπαίδευση ενός κουταβιού ή ενός 
σκύλου από το κυνοκομείο, καθώς και η κοινωνικοποίησή του 
προλαμβάνει ζητήματα συμπεριφοράς και ιδιοσυγκρασίας. 

Ό



Είναι δική μας ευθύνη ως 
ιδιοκτήτες να τα διδάξουμε. 
Ενας σκύλος δεν γεννιέται με 
την ικανότητα να ταιριάξει στο 
μοτίβο της ζωής μας. Μόλις 
το συνειδητοποιήσουμε θα δι-
δαχθούμε πολλά πράγματα και 

για τον εαυτό μας!

Mην ξεχνάτε ότι ο σκύλος σας 
θα γαβγίσει, θα δαγκώσει, 
θα μασουλίσει και θα 
κατουρήσει στο σπίτι σας. Τα 
σκυλιά τα κάνουν αυτά! Είναι 
αναμενόμενη και φυσιολογική 

συμπεριφορά.



Θα χρειαστείτε: 

Ενα σπιτάκι σκύλου με άνετο κρεβάτι και κουβέρτες
ώστε να είναι ζεστά και σκοτεινά.

Μασητικά παιχνίδια.

Καλής ποιότητας μπολ για φαγητό και νερό.

Καλής ποιότητας κολάρο και λουρί. 
Προτιμήστε τα συνθετικά. 

Τα δερμάτινα και τα μεταλλικά δεν αποτελούν 
τόσο καλές επιλογές.

Ό βασικότερος ρόλος σας είναι να κάνετε τον σκύλο σας να 
αιθάνεται ασφάλεια. Είτε πρόκειται για ένα μικρόσωμο York-
shire terrier, είτε για ένα Cane Corso 70 κιλών, ο σκύλος σας θα 
πρέπει  να προσβλέπει σ΄ εσάς για καθοδήγηση  και  ασφάλεια. 

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται προετοιμασία.



ΤΌ ΣΠΙΤΑΚΙ

Όι σκύλοι είναι ζώα που τους αρέσει η ζεστασιά και τα σκοτεινά 
μέρη για να ξεκουράζονται και να κοιμούνται. Σιγουρευτείτε ότι 
το σπιτάκι είναι εφοδιασμένο με κουβέρτες και το κρεβατάκι 
είναι στεγνό και καθαρό. 

Αυτό θα δώσει στον σκύλο σας 
ένα αίσθημα ασφάλειας, 
ενώ ταυτόχρονα θα έχει

κι ένα μέρος για να 
ξεκουράζεται μετά 

το παιχνίδι,
την εκπαίδευση 

και τις βόλτες. 
Επίσης, θα κάνει 

την εκπαίδευση της 
τουαλέτας ευκολότερη.



ΜΑΣΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Όι σκύλοι λατρεύουν να μασουλάνε. Αυτό είναι σίγουρο! 

Το ερώτημα είναι: 
θα μασουλίσουν 

τα Choos σας, 
το τηλέφωνό σας, 

τα έπιπλά σας ή 
κάτι που τους 

επιτρέπετε εσείς; 

Αγοράστε  ανθεκτικά μασητικά  παιχνίδια,  αλείψτε τα  με κάτι 
νόστιμο και αφήστε τον σκύλο σας να τα μασουλίσει στο 
σπιτάκι του. Ετσι, θα εξασφαλίσετε την ψυχική σας ηρεμία και 
θα γλιτώσετε και αρκετά χρήματα.



ΦΑΓΗΤΌ
Ρωτήστε τον κτηνίατρό σας σχετικά με τη συχνότητα των 
γευμάτων. Συνήθως είναι 3 φορές την ημέρα για τα κουτάβια 
και 2 φορές για τους ενήλικες σκύλους.

Χρησιμοποιήστε την ώρα του ταϊσματος ως ευκαιρία για να 
εκπαιδεύσετε τον σκύλο σας να κάθεται και να περιμένει.
Μετά από μερικά λεπτά, ακόμα και αν δεν έχει φάει όλο του 
το φαγητό, μαζέψτε το μπολ και περιμένετε μέχρι το επόμενο 
γεύμα. Μην αφήνετε το φαγητό κάτω και σιγουρευτείτε ότι 
υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο καθαρό νερό.



ΣΥΜΠΕΡΙΦΌΡΑ ΚΑΙ ΚΌΙΝΩΝΙΚΌΠΌΙΗΣΗ

Όι σκύλοι βασίζονται πάνω μας για να νιώσουν ασφάλεια και 
να τους βάλουμε όρια. Χρειάζονται συνέπεια. Ενα χαοτικό 
περιβάλλον δεν είναι ό,τι καλύτερο για έναν σκύλο, κι ένας 
μπερδεμένος σκύλος, χωρίς όρια, είναι εν δυνάμει επιθετικός. 
Η επιθετικότητα προέρχεται από τον φόβο.

Συζητήστε με τον σύντροφό σας ή 
την οικογένειά σας και θεσπίστε
ορισμένους κανόνες. 
Υστερα να τους 
ακολουθήσετε 
πιστά!



Ενθαρρύνετε όλα τα μέλη της οικογένειάς σας να ασχολούνται 
και να φροντίζουν τον σκύλο. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 
μπορούν να γίνουν απ΄ όλους και ο σκύλος πρέπει 
να εκτεθεί σε όλων των ειδών τις καταστάσεις. 
Αυτό μπορείτε να το πετύχετε πηγαίνοντάς 
τον βόλτα στην πόλη, σε καφέ, σε πάρκα 
κι επιτρέποντας στους ανθρώπους 
να έρθουν σε επαφή με το 
σκυλάκι σας.



Το να αφήνετε τον σκύλο σας 
να έρχεται σε επαφή με άλλους σκύλους είναι πρωταρχικής 
σημασίας. Βρείτε ανθρώπους που σας ταιριάζουν, με σκύλους 
που εμπιστεύεστε και αφήστε τους να παίξουν και να μάθουν 
ο ένας από τον άλλον σ΄ ένα ασφαλές 
και ελεγχόμενο περιβάλλον.



Εάν είναι απαραίτητο ή επιθυμείτε να εκπαιδεύσετε 
τον σκύλο σας να κάνει τις ανάγκες του στο σπίτι, 
θα χρειαστείτε μια ειδική τουαλέτα για σκύλους, 

όμοια με την αμμολεκάνη της γάτας. 

Μπορείτε να γεμίσετε ένα δοχείο 
με κάποιο χώμα ή γρασίδι 
ώστε να αναπαράγετε 
για τον σκύλο την αίσθηση
εξωτερικού χώρου. Αυτό θα 
βοηθήσει στην εκπαίδευσή του. 



Κτηνιατρικές συμβουλές
Καλωσόρισες στο σπίτι!
Τώρα που το μικρούλι μας μπήκε και επισήμως στην οικογένεια, 
καιρός είναι να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες ώστε η 
συμβίωση μας να είναι ασφαλής και διασκεδαστική!



1ος κανόνας
Σιγουρευτείτε ότι όλοι στην οικογένεια σέβονται τους ρυθμούς 
του κουταβιού. Συμβουλεύστε τα παιδιά σας να μην το ξυπνάνε 
όταν κοιμάται και να το σηκώνουν με πολλή προσοχή γιατί 
είναι ένα νεογέννητο που χρειάζεται φροντίδα και πολύ ύπνο.  
Επίσης, τα χάδια και το παιχνίδι είναι μια καλή ευκαιρία να 
μάθουμε στο κουτάβι μας ότι πρέπει να μας αφήνει να το 
αγγίζουμε σε όλα τα σημεία του σώματος του, ιδιαίτερα στο 
στόμα, τα αυτιά και τα πόδια. Ετσι, μπορούμε να διαπιστώσουμε 
εγκαίρως προβλήματα, όπως ωτίτιδες, ξένα σώματα κ.α.

2ος κανόνας
Τα κουτάβια ανακαλύπτουν τον κόσμο ροκανίζοντας τον! 
Απομακρύνετε μικρά αντικείμενα, παιχνίδια, παπούτσια, 
κάλτσες, απορρυπαντικά, χάπια, ηλεκτρικά καλώδια και 
γενικότερα οτιδήποτε μασιέται γιατί μπορεί και να καταποθεί.



3ος κανόνας
Επιλέξτε μια ξηρά τροφή βασισμένη στις ανάγκες ανάπτυξης 
του κουταβιού σας. Αν πρόκειται να γίνει πάνω από 25 κιλά, 
οπωσδήποτε διαλέξτε τροφή για μεγαλόσωμες ράτσες γιατί θα 
τον βοηθήσει να αναπτύξει ένα γερό μυοσκελετικό σύστημα. 
Μέχρι την ηλικία των 6 μηνών, μοιράστε τα γεύματα σε τρεις 
ισόποσες δόσεις και αργότερα σε δύο γεύματα, πρωί-βράδυ. 
Αποφύγετε το σπιτικό φαγητό. Το νερό θα πρέπει να είναι 
πάντα διαθέσιμο.

4ος κανόνας
Φροντίστε να εμβολιάσετε το κουτάβι σας ικανοποιητικά και 
να το απαλλάξετε από τα ενοχλητικά επιβλαβή παράσιτα.             
Κάθε 3 μήνες χορηγήστε χάπι για τα σκουλήκια και κάθε 
1-3 μήνες αμπούλα ή χάπι και κολλάρο για τα εξωπαράσιτα 
(ψύλλους, τσιμπούρια, σκνίπες, κουνούπια).



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε
να επικοινωνήσετε με τον/την κτηνίατρό σας.
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