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Και πάλι εκεί στέκεται. Και
περιμένει. Πάντα στο ίδιο σημείο,
απέναντι του κοιμητηρίου, στη
γωνία όπου συναντάει η οδός Τζανακάκη
την οδό Χάληδων. Νίκο τον λένε, ο αρχηγός.
Τα σκυλιά του δρόμου, που λιάζονται στα
πεζοδρόμια φοβούνται τις κλοτσιές του και
κρύβονται. Οι πέτρες που πετάει σημαδεύουν
τις γάτες στα μπεντένια. Κανείς δεν γλιτώνει.
Ο Θεοφάνης και ο Κώστας, η συμμορία του
της Δ΄ τάξης, βρίσκονται κοντά του. Ο Νίκος
είναι ψηλός και δυνατός. Στο χέρι κρατάει μια
μεγάλη πέτρα, την πετάει και την πιάνει πάλι
με τα μεγάλα του χέρια. Μόνο αυτός ξέρει να
το κάνει. Οι τρείς τους βρίσκονται μόνο μερικά
μέτρα μακριά από το σπίτι του Αντρίκου. Εκεί

τον περιμένει η μάνα του με το απογευματινό
κολατσιό που του έχει ετοιμάσει. Ο Νίκος
ξέρει πως αναγκαστικά περνάει ο Αντρίκος
από εδώ. Μόνο μία ευκαιρία υπάρχει, ο
Αντρίκος αρχίζει να τρέχει. Μόνο αν είναι
αρκετά γρήγορος μπορεί να τα καταφέρει,
να φτάσει στην σιγουριά της αυλόπορτας και
να πηδήσει πάνω στα λιγοστά σκαλοπάτια
μπροστά από την εξώπορτα του σπιτιού του.
Ο σάκος με τα σχολικά του βιβλία είναι βαρύς,
τον τραβά κάτω και τα πόδια του είναι σαν
λαστιχένια από το βάρος και το φόβο.
<Αντρίκο, εσύ είσαι?>. Η πόρτα κλείνει
πίσω του με θόρυβο. <Ναι μαμά>, φωνάζει
λαχανιασμένος. <Τι έπαθες?>. <Ο Νίκος …>,
τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να της πει. Η
μητέρα του κατάλαβε. Σαν μικρό παιδί πέφτει
κλαίγοντας στην αγκαλιά της. Του χαϊδεύει
τρυφερά τα μαύρα του μαλλιά. Ο Αντρίκος
αναστενάζει και σκουπίζει τα δάκρυα με το
χέρι του. Αμέσως πιάνει τη μπαστούνα του,
το κολατσιό με ψωμί και τυρί, το παγούρι του
νερού, βγαίνει από τη πίσω αυλή και φτάνει
στο μικρό φράχτη. Εκεί τον περιμένουν ήδη.
Εφτά ζευγάρια κίτρινα μάτια τον κοιτούν

γεμάτα προσδοκία και χαρά. Ο Αντρίκος
ανοίγει τη μικρή πορτούλα στο φράχτη. Το
μικρό του τάγμα, 7 αίγες με 14 σπαθιά, τα
κέρατα τους, ανεβαίνουν στον λόφο.
Στην κορυφή του λόφου, εκεί που τελειώνουν
τα λιβάδια και υψώνονται τα βράχια απότομα,
υπάρχει μια σκιερή σπηλιά. Εδώ ψάχνουν, από
τα αρχαία χρόνια, οι βοσκοί καταφύγιο τις
νύχτες και προστασία από καταιγίδες, λύκους
και άλλους κινδύνους. Ο Αντρίκος μπαίνει
στη σπηλιά, περιμένει λίγο να συνηθίσουν
τα μάτια του το μισοσκόταδο, φυλάει
το κολατσιό του ανάμεσα στις δροσερές
πέτρες, και βγαίνει πάλι στον ήλιο. Από εδώ
ψηλά η θέα στη θάλασσα είναι μαγική. Το
κοπάδι σκορπίστηκε στα λιβάδια του λόφου,
ψάχνοντας βότανα και άλλες λιχουδιές. Ο
αέρας φέρνει εδώ κι εκεί λίγους θορύβους της
πόλης στα αυτιά του.

Από μακριά ακούγετε το μανιασμένο
γάβγισμα ενός σκύλου. Αυτό πρέπει να είναι
ο σκύλος του γέρο κυρ Παναγιώτη, οποίος
είναι δεμένος με μια αλυσίδα. Είναι ένας
μεγαλοπρεπής σκύλος με γυαλιστερή γούνα
στο χρώμα του σταριού, σαν χρυσάφι. Κάτω
από τη γούνα του φαίνονται οι δυνατοί μύες
του. Πάντα τον θαύμαζε ο Αντρίκος για τη
δύναμη που αναδύει. Τον βάφτισε Λιοντάρη.
Από τότε που είδε αυτόν τον σκύλο για πρώτη
φορά, ο Αντρίκος περπατούσε ακόμα στο χέρι
της μάνας του, ο σκύλος ζούσε δεμένος με μια
αλυσίδα σε ένα σκουριασμένο βαρέλι στην
είσοδο του σπιτιού του κυρ Παναγιώτη. Το
κομμένο βαρέλι υπήρχε εκεί σαν σκυλόσπιτο.
Τα καλοκαίρια το βαρέλι θερμαινόταν σαν
φούρνος και στη διάρκεια του χειμώνα
πάγωνε από το χιόνι και τον ψυχρό αέρα που
κατεβαίνει αυτή την εποχή από τα βουνά.
Η απογευματινή ζέστη έφτασε στο ζενίθ της.
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Το μανιασμένο γάβγισμα, η βροντερή φωνή
του σκύλου μετατράπηκε σε βασανισμένο
θλιβερό κλάμα. Ο Ανδρίκος σκεπάζει τα
μάτια του από τον ήλιο προσπαθώντας να
διακρίνει το σπίτι του κυρ Παναγιώτη, δεν
το καταφέρνει. Το κλάμα του σκύλου όλο
δυναμώνει και φτάνει σαν κραυγή βοήθειας
στα αυτιά του παιδιού. Ο Ανδρίκος ορμάει
τρέχοντας και κατεβαίνοντας το λόφο. Τα
πόδια του πετάνε, πηδάει πάνω από ένα ξηρό
ρυάκι, σκοντάφτει, το γόνατο του αιμορραγεί,
αλλά ο Ανδρίκος συνεχίζει το τρέξιμο.
Τρείς μορφές χοροπηδάνε γύρω από τον
σκύλο. Ένας από αυτούς χτυπάει το ζώο
με ένα μακρύ ραβδί. Αυτός είναι ο Νίκος. Ο
Θεοφάνης και ο Κώστας τον ενθαρρύνουν
φωνάζοντας. Ο Λιοντάρης δεν μπορεί να
αποφύγει τα χτυπήματα, η αλυσίδα είναι
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πολύ κοντή. Ο σκύλος δεν μπορεί να γλιτώσει
από τους βασανιστές του. Συνέχεια χτυπάει
ο Νίκος το ζώο με το ραβδί. Μετά από λίγο ο
σκύλος μένει πεσμένος, ακίνητος στο χώμα.
Οι βασανιστές χάνουν το ενδιαφέρον τους και
στρέφονται εγκαταλείποντας το θύμα τους.
Η καρδιά του Αντρίκου χτυπάει δυνατά.
Αναγκάστηκε να τα παρακολουθήσει όλα.
Τώρα παίρνει το θάρρος να βγει από τη
κρυψώνα του. Ο σκύλος βρίσκεται ακόμα
πεσμένος κάτω, με τη πλάτη σκυμμένη και
τη μούρη ταπεινωμένη χωμένη στη σκόνη, η
ουρά μες΄στα σκέλια του. Ο Αντρίκος βλέπει
τον πόνο και τον φόβο μες στα κεχριμπαρένια
μάτια του σκύλου. Κάτι τους ενώνει, τον
σκύλο και το παιδί, ένας αόρατος δεσμός.
Προσεχτικά κοιτάει ο Αντρίκος γύρω του.
Ο δρόμος είναι έρημος, τέτοια ώρα όλοι
βρίσκονται στα σπίτια τους. Τα πατζούρια
του σπιτιού του κυρ Παναγιώτη είναι
κλειστά, να προστατευτεί ο γέρος από την
μεσημεριανή ζέστη. Ο Αντρίκος προσπαθεί
να ελευθερώσει τον σκύλο από την αλυσίδα,
όμως το γάντζο είναι σκουριασμένο και θέλει
αρκετές προσπάθειες να ανοίξει. Επιτέλους
το καταφέρνει. Ο Λιοντάρης σηκώνεται, αντί

όμως να τρέξει να σωθεί, στέκεται δίπλα
στον σωτήρα του και γλύφει τα γυμνά πόδια
του παιδιού. Ο Αντρίκος προσπαθεί να τον
διώξει να φύγει, να μη μπορούν ξανά να τον
βασανίσουν. Ο σκύλος όμως είναι χτυπημένος,
δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το δεξί από τα
πίσω του πόδια, στέκεται εκεί κοιτάζοντας
τον σωτήρα του με ένα βλέμμα γεμάτο
προσδοκία. Ο Αντρίκος ψάχνει αγχωμένος
για μια λύση, μια κρυψώνα. Η σπηλιά! Κανείς
δεν θα τους βρει εκεί! Κοπιαστικά σέρνονται
ανεβαίνοντας το λόφο.
Ο ήλιος πλησιάζει την γαλάζια θάλασσα
που λαμποκοπάει στο φως του. Ο Αντρίκος
μαζεύει τις πέτρες από ένα σημείο στην
είσοδο της σπηλιάς και απλώνει εκεί το
πανωφόρι του να φτιάξει μια αναπαυτική
θέση στον φίλο του. Τα αυτιά του σκύλου
είναι γεμάτα ουλές, καμένα από τον ήλιο.
Η αλυσίδα του άφησε σημάδια, σαν τατουάζ
,στο δυνατό λαιμό του. Παρόλο που μοιάζει
ο Λιοντάρης με πραγματικό θηρίο είναι πολύ
αδύνατος, με κάθε εισπνοή φαίνονται τα
πλευρά του και στη πλάτη του μετριούνται οι
σπόνδυλοι στο τεντωμένο δέρμα. Ο Αντρίκος

είχε παρακολουθήσει πολλές φορές τον
σκύλο να μασάει χορταράκια, που μπόρεσε
να φτάσει με την αλυσίδα, από τη πείνα
του. Συνήθως τα σκυλιά τρέφονται από τα
αποφάγια των ανθρώπων και πολλές φορές
αυτά δεν επαρκούν. Έτσι είχε αντιμετωπίσει
και ο πατέρας του Αντρίκου το παλιό
τσομπανόσκυλο του. Ο σκύλος όμως πέθανε
και αναγκαστικά ο Αντρίκος φυλάει τώρα
μόνος του το κοπάδι.
Ένας σύντομος ύπνος πήρε τα φιλαράκια. Ο
Αντρίκος ξύπνησε. Οι αίγες έχουν εξαφανιστεί.
Ούτε που ακούγονται κάπου κοντά. Μάλλον
είχαν ήδη εξαφανιστεί όταν γύρισε ο Αντρίκος
με τον σκύλο, αλλά τότε δεν είχε προσέξει
τα ζώα καθόλου, είχε ξεχάσει το καθήκον
του, μόνο μάτια για τον Λιοντάρη είχε τότε.
Τι θα πει ο πατέρας του γι΄αυτό? Πώς να του
εξηγούσε την αμέλεια του να προσέχει έναν
κοπρόσκυλο περισσότερα από τα ζώα που ήταν
απαραίτητα για την επιβίωση της οικογένειας?
Ο Αντρίκος θέλει να τρέξει για να ψάξει
το κοπάδι. Αυτή τη στιγμή μακριές σκιές
πέφτουν στην είσοδο της σπηλιάς. <Έλα
έξω φοβιτσιάρη, σε βρήκαμε>. Οι σκιές

τους θυμίζουν μορφές μιας άλλης εποχής.
Ο Λιοντάρης σηκώνει τα αυτιά του και
αρχίζει να γρυλίζει. <Βγες έξω, αλλιώς
ξυλοκοπάμε εσένα και τον κοπρόσκυλο μέχρι
να πεθάνετε.> Ο Νίκος είναι αναίσθητος. Για
ένα χαρτζιλίκι χώνει νεογέννητα γατάκια
ή σκυλάκια σε μια σακούλα και τα πνίγει
στη θάλασσα. Γιατί να ήταν πιο ευαίσθητος
με τον ίδιο τον Αντρίκο? Η ακολουθία του,
ο Θεοφάνης και ο Κώστας δεν αντιδρούν
ποτέ, κάνουν ότι τους διατάζει, δεν θα τον
εμποδίζουν να ξυλοκοπά τον Αντρίκο, σαν
σκύλο. Ο κόσμος ήταν σκληρός με τον Νίκο
και αυτό επιστρέφει ο ίδιος στους γύρω
του. Παίρνει εκδίκηση βασανίζοντας τους
αδύναμους, τα ζώα, γνωρίζοντας πως θα
μείνει ατιμώρητος. Βασανίζει τα γαϊδούρια,
ξυλοκοπά σκυλάκια, σπάζοντας τα κόκαλα
τους, κυνηγάει τις γάτες και τις πνίγει.
Για να περνάει καλά πυροβολεί τα πούλια
στις στέγες. Κάνεις δεν τον τιμωρεί γιατί
πιστεύουν ότι τα ζώα δεν έχουν ψυχή.
Ο Νίκος, ο Θεοφάνης και ο Κώστας
σημαδεύουν τώρα με τους σφενδόνες τους
τον Αντρίκο. Ο Κώστας προχωρά ένα βήμα
και ετοιμάζεται να πετάξει τη πρώτη βολή.

Ο Λιοντάρης δεν κρατιέται άλλο. Πηδάει
έξω από τη σπιλιά, γρυλίζει και δείχνει τα
δόντια του σαν αληθινό θηρίο. Ο Θεοφάνης
και ο Κώστας απομακρύνονται πρώτα.
Αμέσως ακολουθεί ο Νίκος, οποίος φοβάται
τον ελεύθερο Λιοντάρη. Οι τρεις πετάνε τις
σφενδόνες και τρέχουν για την ζωή τους, να
σωθούν. Ο Λιοντάρης γαβγίζει δυνατά πίσω
τους. Μόλις έφυγαν στρέφεται προς το φίλο
του και κουνάει την ουρά. <Μπράβο σου
Λιοντάρη!>
Ο σκύλος δείχνει ανήσυχος και χοροπηδάει
στα τρία γερά του πόδια. Η συμμορία του
Νίκου έφτασε ήδη στα πρώτα σπίτια κάτω
από το λόφο, δεν είναι αυτοί που ανησυχούν
τον σκύλο. Τα ευαίσθητα του αυτιά ακούν
το κοπάδι, ακούει τις αίγες να βελάζουν
από μακριά. Τα ζώα βρίσκονται ψηλά, πάνω
από τη σπηλιά σε άγνωστα μέρη. Ο σκύλος
περιμένει ένα σήμα του Αντρίκου για να
ακολουθήσει το κοπάδι. Ο Αντρίκος είναι
αρκετά έμπειρος και ακολουθεί τον σκύλο στο
μονοπάτι ώσπου διακρίνει και ο ίδιος τα ζώα
δίπλα από μια σχισμάδα βράχων.
Ο ουρανός αρχίζει να βάφεται κόκκινος.

Ο ήλιος επιπλέει, στον ορίζοντα, πάνω στη
θάλασσα σαν μπάλα φωτιάς. Ο Αντρίκος
αποφασίζει να πάρει το δρόμο της επιστροφής.
Η μητέρα και ο πατέρας κάθονται στο τραπέζι.
Η μητέρα του ετοίμασε ένα νοστιμότατο
γεύμα. Ο Αντρίκος τους διηγείται την
περιπέτεια και πως έσωσε ο Λιοντάρης το
κοπάδι.
Αν είναι καλό τσομπανόσκυλο, να μείνει
μαζί μας, αποφασίζει ο πατέρας του. Ο γέρο
Παναγιώτης θα χαρεί αν δεν έχει να ταΐζει
άλλο ένα στόμα, και σε ποιόν θα είναι
χρήσιμος ένας σκύλος έτσι, με μόνο τρία
γερά πόδια. Ο Αντρίκος μπορεί να φτιάξει
ένα μέρος για τον σκύλο στο στάβλο και
να αλείφει το πόδι του με μια αλοιφή που
έφτιαξε η μάνα του από λίπος γίδας.
Μια εβδομάδα αργότερα περπατάνε ο Αντρίκος
με τον Λιοντάρη, χωρίς λουρί, στους δρόμους.
Όλοι, ακόμα και ο Νίκος, σέβονται το αγοράκι
και τον περήφανο σκύλο Λιοντάρη που δεν
τους χωρίζει τίποτα πια.
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Σκύλοι και άνθρωποι ζουν εδώ και χιλιάδες
χρόνια παντού στη γη μαζί. Οι προγονοί μας
ζούσαν ακόμα σε σπηλιές όταν ξεκίνησαν
να εξημερώνουν λύκους. Μετά από πολλές
γενιές εξελίχτηκε έτσι ο λύκος σε σκύλο.
Ο σκύλος ήταν το πρώτο κατοικίδιο του
ανθρώπου, ήταν ο σύντροφος και βοηθός
του στο κυνήγι και φύλακας. Η φιλία μεταξύ
ανθρώπου και σκύλου διαρκεί τώρα 25.000
χρόνια. Δεν εκπλήσσει πως μάθανε οι σκύλοι
πολλά για τους ανθρώπους, γνωρίζουν τα
νοήματα μας και διαβάζουν τις εκφράσεις στα
πρόσωπα μας. Μάλλον μας καταλαβαίνουν
καλύτερα απ΄ ότι γνωρίζουμε. Ο σκύλος και ο
άνθρωπος μοιάζουν πιο πολύ απ΄ ότι πιστεύεις.
Οι πρόγονοι των σκύλων, οι λύκοι, ζούσαν
όπως και εμείς, σε οικογένειες. Η οικογένεια
τους ονομάζεται και αγέλη. Μια οικογένεια
λύκων σχηματίζεται από γονείς και παιδιά.

Και όπως συμβαίνει στις οικογένειες
μαλώνουν τα μέλη της καμία φορά, γενικά
όμως προστατεύει και υποστηρίζει ο ένας
τον άλλο. Τα μικρά λυκάκια προστατεύονται
και η μάνα λύκαινα τα φροντίζει, όπως
κάνουν και οι μαμάδες στα μωρά τους. Ο
πατέρας λύκος φέρνει κάθε μέρα φρέσκο
κρέας στη σπηλιά τους. Μόλις μεγαλώνουν
τα μικρά προστατεύονται από τα μεγαλύτερα
αδέλφια ενώ κυνηγάνε οι γονείς τα φαγητά
για την οικογένεια. Οι σκύλοι εξαρτούνται
από τη φροντίδα της ανθρώπινης αγέλης
τους. Σε περίπτωση που αποφασίζεις να
αποκτάς ένα σκυλάκι, αναλαμβάνεις εσύ την
υπευθυνότητα για τη φροντίδα του. Ο σκύλος
χρειάζεται εσένα και τη προστασία σου. Για
να σε ευχαριστήσει, για όλα όσα κάνεις για
να τον φροντίζεις, θα είναι ο πιστός σου
σύντροφος.
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Παλιά τρεφόταν οι σκύλοι με τα αποφάγια
των ανθρώπων. Ότι όμως εμείς οι άνθρωποι
θεωρούμε νόστιμο στους τετράποδους
φίλους μας φέρνει καμία φορά κοιλόπονο.
Το γάλα μπορεί να τους προκαλεί διάρροια,
επίσης δεν μπορούν να χωνέψουν λιπαρά,
χαλασμένα φαγητά ή μπαχαρικά. Τοξικά για
τους σκύλους είναι τα σταφύλια, οι σταφίδες,
η σοκολάτα, το αβοκάντο, ωμές πατάτες, ωμά
φασόλια, και τα κουκούτσια από φρούτα.
Επίσης επικίνδυνα είναι για τον σκύλο σου
τα περισσότερα κόκαλα. Για παράδειγμα τα
κόκαλα από τα πουλερικά σπάνε σε μικρά
κοφτερά κομματάκια όταν τα μασάει ο σκύλος
και μπορούν να καρφωθούν στο λαιμό ή
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στο στομάχι του, προκαλώντας εσωτερικά
τραύματα. Πέρα από αυτό τα πολλά κόκαλα
δημιουργούν δυσκοιλιότητα. Και όποιος έχει
περάσει κάτι τέτοιο, ξέρει πόσο πονάει. Η
καλύτερη τροφή για τον „λύκο“ στο καναπέ
σου είναι η έτοιμη ξηρή τροφή που αγοράζεις
στα ειδικά καταστήματα. Αυτή η τροφή
περιέχει ότι του χρειάζεται. Εάν πάνω στη
σακούλα της τροφής αναφέρεται ότι η τροφή
είναι πλήρης, δεν χρειάζεται να δώσεις στον
σκύλο σου τίποτα άλλο, ούτε ιχνοστοιχεία
και βιταμίνες. Για αλλαγή μπορείς να του
διαλέξεις καμιά φόρα μια κονσέρβα. Έναν
ενήλικο σκύλο ταΐζουμε μόνο μια φορά την
ημέρα. Για την ποσότητα τροφής δίνουν
πληροφορίες οι οδηγίες πάνω στη σακούλα.
Να μην χάνει η να παίρνει βάρος ο σκύλος
σου.
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Πολύ σημαντικό. Πάντα πρέπει να έχει στη
διάθεση του φρέσκο νερό. Ιδιαίτερα όταν
κάνει ζέστη ο σκύλος σου χρειάζεται αρκετό
πόσιμο νερό. Από τη γλώσσα του εξατμίζεται
το νερό για να δροσιστεί ο σκύλος και αυτό
πρέπει να το ξαναπάρει. Για παράδειγμα,
ένα λυκόσκυλο χρειάζεται αρκετά λίτρα
νερό σε μια ζεστή μέρα. Και μαζί με την ξηρή
τροφή είναι απαραίτητο να έχει ο σκύλος και
πρόσβαση σε φρέσκο νερό. Ενώ η τροφή από
μια κονσέρβα περιέχει κάποια υγρασία.

Z Προστασία
από τη
n
ζέστη και το n
κρύο Z

Εκτός τροφή και νερό χρειάζονται οι
σκύλοι πρόσβαση σε ένα υπόστεγο που τους
προστατεύει από τη ζέστη και το κρύο. Ένας
σκύλος οποίος είναι δεμένος με μια αλυσίδα
πολλές φορές δεν έχει τη δυνατότητα να
αποφύγει τον ήλιο. Επίσης δεν πρέπει ποτέ
να αφήσεις τον σκύλο σου σε ένα κλειστό
αυτοκίνητο στον ήλιο. Μπορεί να πάθει
ηλίαση και ακόμα να πεθάνει από αυτό. Εν
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Z Νερό
nZ

μέρει το τρίχωμα προστατεύει τον σκύλο από
το κρύο. Δεν είναι όμως όλα τα τριχώματα
ίδια. Οι ράτσες από το βόρειο ημισφαίριο έχουν
κάτω από το τρίχωμα κάτι σαν μια επιπλέον
γούνα που βοηθάει να προστατευτούν από
το κρύο. Οι ράτσες από τα νότια μέρη του
πλανήτη μας δεν διαθέτουν μια τέτοια γούνα,
και πολλές φορές έχουν ένα αρκετό λεπτό
τρίχωμα και έτσι κρυώνουν πολύ εύκολα. Πολύ
καλό είναι να σε βοηθήσει κάποιος ενήλικος
να φτιάξεις για τον σκύλο σου ένα σπιτάκι από
πέτρα ή ξύλο σε έναν αρκετό προστατευμένο
χώρο. Βέβαια περνάει ο σκύλος πολύ άνετα στο
σπίτι της οικογένειάς του.

Z Άσκηση
nn Z

Όλοι οι σκύλοι είναι αρκετά έξυπνοι και
αγαπούν την άσκηση. Χρειάζονται καθημερινή
απασχόληση, παιχνίδι και τρέξιμο. Κάθε σκύλος
όμως έχει άλλες ανάγκες. Έτσι υπάρχουν σκύλοι
που απαιτούν πολύ την άσκηση και κίνηση,
ενώ άλλοι είναι πιο τεμπέληδες. Σίγουρα όμως
πρέπει ο κάθε σκύλος που μένει στο σπίτι σου να
βγει τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα έξω να
πάρει καθαρό αέρα και να κάνει τις ανάγκες του.
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Z Κοινωνικότητα
n
n Z

Οι σκύλοι είναι παιχνιδιάρικοι σαν μικρά
παιδιά. Τους αρέσει πάρα πολύ να ασχολείται
κάποιο μέλος της οικογένειας παίζοντας
μαζί τους ή να παίζουν με άλλους σκύλους.
Παρά τις διαφορές ανάμεσα στους λύκους
και τους σκύλους παραμένουν οι σκύλοι ζώα
αγέλης, δηλαδή ζώα που ζουν σε μια ομάδα.
Απολαμβάνουν την κάθε επαφή με τα άλλα
μέλη της ανθρώπινης αγέλης τους ιδιαίτερα
τα χάδια και το κτένισμα.

Z Φροντίδα
n Z

Οι περισσότεροι σκύλοι ειδικά αυτοί με κοντό
τρίχωμα δεν χρειάζονται καμία ιδιαίτερη
φροντίδα. Τη σωματική υγιεινή και το
βούρτσισμα των δοντιών αναλαμβάνουν οι
σκύλοι μόνοι τους. Μετά από ένα παιχνίδι
<μπάνιο> στη λάσπη ή όταν σου μυρίζει
άσχημα μπορείς να τον πλύνεις με το λάστιχο
στον κήπο και μετά να τον τρίψεις με μια
πετσέτα μέχρι να στεγνώσει, πριν μπεί στο
σπίτι. Όταν ο σκύλος σου έχει μακρύ τρίχωμα
του κάνει καλό να τον βουρτσίζεις τακτικά

και να απομακρύνεις το κομποδεμένο
τρίχωμα. Ορισμένες ράτσες σκυλιών
χρειάζονται τακτικά κούρεμα. Όταν τα νυχιά
τους μεγαλώνουν πολύ πρέπει να κοπούν.
Προσοχή θέλει το νύχι που δεν ακουμπάει
ποτέ στο έδαφος, το ελέγχουμε τακτικά επειδή
υπάρχει ο κίνδυνος να μεγαλώσει πολύ
και να χώνεται μέσα στο πόδι. Το κόντεμα
των νυχιών είναι δύσκολο και μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμούς, το αφήνεις
καλύτερα σε έναν ή μία ειδικό. Τα αυτιά του
σκύλου σου πρέπει να είναι καθαρά, μπορείς
να τα σκουπίζεις με ένα νωπό πανί. Σε
περίπτωση που θέλεις βοήθεια σε οτιδήποτε
να κανονίσεις μια επίσκεψη στον ή στην
κτηνίατρο σου.

Z Ιατρική
n

περίθαλψη Z
n
Ακόμα και οι σκύλοι πρέπει καμία φορά να

πάνε στον γιατρό. Πάρα πολύ σημαντικό είναι
ο εμβολιασμός και η τακτική πρόληψη και
θεραπεία σκωλήκων και άλλων παράσιτων.
Τα εμβόλια προστατεύουν τον τετράποδο

φίλο σου από επικίνδυνες αρρώστιες όπως
για παράδειγμα η λύσσα. Μερικές αρρώστιες
μπορούν να βάζουν ακόμα και τον άνθρωπο
σε κίνδυνο. Παράσιτα όπως σκώληκες και
ψύλλοι μπορούν επίσης να μεταφερθούν
στον άνθρωπο. Έτσι είναι απαραίτητο να
κάνει ο σκύλος σου όλα τα εμβόλια και πολύ
σημαντικό, να θεραπεύεται από παράσιτα
και να ακολουθεί μια πρόληψη για αυτά.
Για παράδειγμα τα τσιμπούρια μπορούν να
μεταφέρουν άλλα παράσιτα στο αίμα που
με τη σειρά τους αρρωσταίνουν τον φίλο
σου. Όταν αρρωσταίνει ένα κατοικίδιο
βαριά, πρέπει οπωσδήποτε να το εξετάσει
κτηνίατρος. Εμετοί, υπνηλία, ανορεξία και
κόπρανα με αίμα δείχνουν την πιθανότητα
μιας δηλητηρίασης για παράδειγμα από
ποντικοφάρμακο και απαιτούν άμεση ιατρική
περίθαλψη. Επίσης υπάρχουν παράσιτα που
προκαλούν δερματίτιδες.

Z Στείρωση
n Z

Στην περίπτωση που δεν θέλεις να εκτρέφεις
σκύλους για επαγγελματικούς ή άλλους
λόγους, είναι καλό να κάνεις στείρωση στον
σκύλο σου. Μια σκυλίτσα μπορεί να γεννήσει
κάθε φορά έως και δέκα κουτάβια. Πως θα
βρεθούν όμως τόσα σπίτια για τα μικρά?
Πολλές φορές εγκαταλείπουν οι άνθρωποι τα
κουταβάκια και αυτά πεθαίνουν. Η στείρωση
δεν βλάπτει τον σκύλο σου και προστατεύει
τους φίλους μας από πολλά βάσανα.
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