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Ό

σο όμορφο κι αν είναι να κρατάμε στα

χέρια μας ένα μικρό και γλυκούλικο σκυ-

λάκι, ως ιδιοκτήτες σκύλου αναλαμβάνουμε με-

γάλη ευθύνη. Τα σκυλιά ζουν 10 με 15 χρόνια,

χρειάζονται πολλή φροντίδα, τακτικές επισκέ-

ψεις στον κτηνίατρο, καθημερινό τάϊσμα, φρέσκο
νερό, καθώς και να κινούνται αρκετά. Στις 8

καθώς και στις 12 εβδομάδες πρέπει ο σκύλος

να εμβολιάζεται, π.χ. κατά της μόρβας που είναι

μια πολύ κολλητική ασθένεια. Όλα αυτά πρέπει
να γίνουν!

Τα σκυλιά θεωρούν τον εαυτό τους σύντροφο

του ανθρώπου. Για αυτόν το λόγο πρέπει ειδικά
όσοι έχουμε μικρό σκυλάκι να του αφιερώνουμε

πολύ χρόνο. Το ζωάκι είναι εντελώς εξαρτημένο

από εμάς τους ανθρώπους που το φροντίζουν.

Χρειάζεται την αγάπη μας, θέλει να παίξει, πρέ-

πει ν’αναπτύξει τους μυς του καθώς τρέχει, πρέ-

αυτό προβλέπονται κατά πάσα πιθανότητα δια-

ταραχές στη συμπεριφορά του σκύλου. Παρεπιπτόντως: Το σκυλάκι που ζει μαζί με το

αφεντικό του μέσα στο σπίτι, πρέπει να το βγά-

ζουν κάθε δύο ώρες έξω για να κάνει την ανάγκη

του. Σε τέσσερις περίπου εβδομάδες θα είναι εκ-

παιδευμένο για να ζει στο σπίτι και θα μπορείτε
να το παίρνετε παντού μαζί σας.

Δεν είναι όλα τα σκυλιά το ίδιο

Από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να κρατά τον
σκύλο στο σπίτι του, πριν από περίπου 14 χι-

λιάδες χρόνια, ο σκύλος έχει ειδικευτεί σε πολλές
υπηρεσίες. Εκτελεί καθήκοντα φύλακα και προ-

στάτη, οδηγού τυφλών, αστυνομικού και σωστικού σκύλου, που με την ευαίσθητή του μύτη

σώζει τη ζωή ανθρώπων παγιδευμένων πχ.
κάτω από συντρίμμια κτιρίων.

πει να τραφεί σωστά. Το πιο σημαντικό είναι η

Ο τρόπος μεταχείρισης ενός σκύλου αντιστοιχεί

παιδιά. Πρέπει επίσης να μάθουν να εκπληρώ-

φρουρεί τα πρόβατα και τις κατσίκες, καθώς και

εκπαίδευση. Τα νεαρά σκυλιά χρειάζονται ακρι-

βώς τόση εκπαίδευση όση χρειάζονται και τα

νουν το ρόλο τους ως σκυλιά εκπαιδευμένα για

συγκεκριμένο σκοπό. Για αυτόν το λόγο οι ιδιο-

στον σκοπό της εκπαίδευσής του. Ο σκύλος φύλακας προστατεύει το σπίτι και την οικογένεια,
άλλα αγροτικά ζώα. Φρουρεί τα ζωντανά που

του ανατέθηκαν όντας υπό συνεχή εγρήγορση. Ο

κτήτες σκύλων σε άλλες χώρες πηγαίνουν μαζί

κυνηγετικός σκύλος έχει εκτραφεί ειδικά για το

πρέπει να αποχωρίζεται τη μητέρα του από

τικών και αλεπούδων ή για το κυνήγι της στρου-

με τα σκυλιά τους σε ειδικές σχολές εκπαίδευσης

σκύλων. Σημαντικό είναι: ένας νεαρός σκύλος δεν
πολύ νωρίς. Η οικογένεια πρέπει να παραμένει

μαζί τουλάχιστον για 8 εβδομάδες. Αν δεν συμβεί

κυνήγι συγκεκριμένων θηραμάτων. Για το κυνήγι

μεγάλων άγριων θηραμάτων, για το κυνήγι πον-

θοκαμήλου ή της πάπιας. Τα κυνηγετικά του

ένστικτα έχουν εκπαιδευτεί εδώ και εκατοντάδες
χρόνια. Το να κρατάς ένα κυνηγόσκυλο με κοντό

λουρί και να μην του δίνεις τη δυνατότητα να κινηθεί τουλάχιστον δύο ώρες την ημέρα δεν είναι
τίποτα άλλο παρά κακοποίηση ζώου.
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Α

Όταν δεν υπάρχει περιφραγμένος χώρος για

όσφρησής του δεν είναι πια ιδιαίτερα ανε-

λουρί του στο σύρμα αυτό έτσι ώστε να μπο-

πια τις μεγάλες προκλήσεις. Ένα κυνηγό-

στη Χάλκη – να μπερδεύεται μες στο λουρί

μπορεί να κινείται, καλύτερα όχι μοναχό του.

και παραμένει υγιής. Κάθε ιδιοκτήτης σκύλου

υτό δεν συμφέρει ούτε τον ιδιοκτήτη του

ζώου, επειδή το ζώο δεν μπορεί να εκτε-

λέσει τα κυνηγετικά του καθήκοντα όταν έρθει
επιτέλους η ώρα. Οι μυες του έχουν αποδυναμωθεί, το ένστινκτό του και η αίσθση της

πτυγμένα, αφού δεν χρειάστηκαν επί εβδομάδες, το κυκλοφορικό του σύστημα δεν αντέχει
σκυλο πρέπει γι αυτόν το λόγο να κρατείται
σε περιφραγμένο χώρο, μες στον οποίο να

Τότε θα προσφέρει μεγάλη χαρά στον κάτοχό
του. Γεγονός είναι ότι στη Χάλκη πολλά από

τα πολύτιμα αυτά σκυλιά αντί να ζουν 10 με

15 χρόνια, αργοπεθαίνουν πολύ νωρίτερα.

Τα μικρά σκυλιά δεν είναι εκ των προτέρων

οικιακά σκυλιά. Για παράδειγμα τα Πίντσερ

έχουν εκτραφεί ως κυνηγόσκυλα και πρέπει

να κινούνται πάρα πολύ. Τα Τεριέ είναι επί-

σης κυνηγόσκυλα και έχουν ανάγκη από πολύ

κίνηση όπως και από την προσοχή μας.

Ακόμη και ένα Τέκελ με τα κοντά του πόδια

είναι κυνηγόσκυλο που έχει εκτραφεί για το
κυνήγι του ασβού στη φωλιά του. Όποιος

έχει σκύλο μικτής ράτσας πρέπει να εξακριβώσει ποια είναι η κύρια ράτσα του και να

τον φροντίσει ανάλογα.

Η φροντίδα του σκύλου

Το να κρατάμε έναν σκύλο δεμένο μόνο του

στα βουνά και να περνάμε ίσως μια φορά την
ημέρα, έχει τις ίδιες επιπτώσεις, όπως θα

μεγάλα σκυλιά, μπορούμε σχεδόν πάντοτε να

τραβήξουμε ένα σύρμα από το ένα δέντρο στο
άλλο, από τον έναν τοίχο στον άλλο ή από

τον έναν φράχτη στον άλλο και να δέσουμε το

ρεί ο σκύλος να τρέχει πέρα δώθε μες στον

χώρο αυτό, χωρίς – όπως συμβαίνει συχνά

του, με επικίνδυνες για τη ζωή του επιπτώσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κινείται αρκετά

στη Χάλκη μπορεί να κρατήσει τον σκύλο του
κατ’αυτόν τον τρόπο και μάλιστα χωρίς κα-

Η

νένα κόστος.

τακτική αποπαρασίτωση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του να έχεις σκύλο.

Ένας σκύλος που έχει ψύλλους έχει και σκουλήκια, κι ένας που έχει σκουλήκια έχει και

ψύλλους. Η προσβολή από παράσιτα αποδυναμώνει τον σκύλο και του προκαλεί αρρώ-

στιες. Τα μακρύτριχα σκυλιά πρέπει να

χτενίζονται ή – το καλοκαίρι – να κουρεύονται
τακτικά. Το κυκλοφορικό σύστημα του μα-

κρύτριχου σκύλου υποφέρει από τη ζέστη σε

τέτοιο βαθμό που μπορεί και να καταρρεύσει
ο σκύλος.

Τα γέρικα σκυλιά, όπως και οι γέροι άνθρωποι, παθαίνουν συχνά αρθρίτιδα στις κλει-

δώσεις, πονούν πολύ όταν κινούνται και

είχε και στον άνθρωπο: Τα σκυλιά αυτά ή

παθαίνουν κατάθλιψη ή γίνονται επιθετικά,

υποφέρουν υπό υπερβολικές συνθήκες κρύου

το χειμώνα και ζέστης το καλοκαίρι και ορισμένα σκυλιά δεν επιζούν κάτω από τέτοιες
συνθήκες. Κάθε σκύλος χρειάζεται ένα σπι-

τάκι σκύλου που να τον προστατεύει από τον
ήλιο, τη βροχή και το κρύο, που να περιέχει

μια καθαρή κουβέρτα το χειμώνα, όπως και

Ε

καθημερινά φρέσκο νερό και φαγητό.

κτός από την ξηρή τροφή, η οποία δεν
επιτρέπεται να παρέχεται χωρίς να

υπάρχει διαρκώς φρέσκο νερό, και οι βραστές
πατάτες ή το ρύζι είναι κατάλληλα για τροφή
όταν αναμειγνύονται με υπολλείματα κρέατος
ή τροφή σκύλου από κονσέρβα. Ιδιαίτερη

προσοχή χρειάζεται με τα υπολλείματα ψαριού έτσι ώστε να μην φάει ο σκύλος ψαροκόκκαλα, τα οποία του κάθονται στον
φάρυγγα!
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τέλους να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν, ακριβώς επειδή οι γάτες είναι καλά και τα μέχρι τώρα
πεινασμένα και κακομεταχειρισμένα σκυλιά δεν
βρίσκονται στο προσκήνιο. Αυτή η κατάσταση

μπορεί φυσικά να μεταβληθεί γρήγορα, πράγμα το
οποίο θα είχε επιπτώσεις για την ποιότητα ζωής

συχνά δεν μπορούν πια να λυγίσουν τα μπροστινά

τους πόδια για να φάνε. Έχουν ανάγκη από πιατά-

κια τοποθετημένα ψηλά, καθώς και από πολύ προστασία. Το να τα αφήνουμε στη βροχή επιταχύνει
την ασθένειά τους και τους είναι βασανιστήριο.

Σας υποστηρίζουμε στην φροντίδα του
σκύλου σας

Ο σύλλογος Animal Help Chalki προσπαθεί να βοηθήσει τους κατόχους σκυλιών με συμβουλές αλλά

και με πράξεις, με φάρμακα, με την καταπολέμηση
παρασίτων, με λουριά και περιλαίμια. Εκμεταλευ-

τείτε την ευκαιρία να έρθετε στην κτηνίατρο όσο θα
βρίσκεται στη Χάλκη η ομάδα των εθελοντών το
φθινόπωρο.

Στείρωση

Για ένα μικρό νησί όπως η Χάλκη είναι απαραίτητο
να κρατηθεί ο αριθμός των σκυλιών υπό έλεγχο.

Στην Ελλάδα υπάρχουν παντού σκύλοι που έχουν

διωχτεί από το σπίτι και έχουν γίνει επιθετικοί.

όλων των κατοίκων εν τέλει.

Οι όμορφες γάτες της Χάλκης

Οι επισκέπτες του νησιού έχουν απαθανατίσει τις

όμορφες γάτες της Χάλκης σε πολυάριθμα υπέροχα
ημερολόγια κατά τη διάρκεια των περασμένων

ετών, πολλές από τις οποίες γάτες δεν υπάρχουν
πια. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να δηλητηριάζουν

γάτες την εποχή του Πάσχα, αμελλώντας εντελώς

τη χριστιανική διδασκαλία, καθώς και τους νόμους

της χώρας, που ισχύουν και στην Χάλκη. Εντωμε-

ταξύ όμως έχουν στειρωθεί τα 90% των γατιών.

Και τα γατιά αυτά τα ταΐζουν τακτικά οι εθελοντές

του συλλόγου Animal Help Chalki. Ποιός λοιπόν ο
λόγος να σκοτώσει κανείς ακόμη και μία μόνο

γάτα; Θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν κακό

στο ίδιο τους το νησί; Ποιός θέλει να υπάρχουν περισσότεροι ποντικοί και αρουραίοι που να φοβί-

ζουν τους κατοίκους και τους τουρίστες; Η

στείρωση μιας γάτας κοστίζει γύρω στα 120 ευρώ.
Ο φιλοζωικός σύλλογος καλύπτει αυτό το κόστος
μέσα από δωρεές. Η εθελόντρια κτηνίατρος όπως

και οι βοηθοί της πληρώνουν οι ίδιοι τα έξοδα της

Μια τέτοια εξέλιξη θα έκανε τη ζωή στη Χάλκη

μετάβασης και της διαμονής τους.

πολύ να γίνουν πιο ήρεμα.

επειδή είναι σημαντικό για τους κατοίκους του νη-

ανυποφόρητη. Ο χαρακτήρας ενός σκύλου εξάλλου
δεν αλλάζει μετά τη στείρωση. Τα αρσενικά το

Δ

υστυχώς λόγω έλλειψης προσοχής εκ μέρους

των κατόχων τους, τον περασμένο χρόνο γεν-

νήθηκαν πολυάριθμα κουτάβια, και μάλιστα σε τέ-

τοιο βαθμό που να μην μπορεί ο μικρός πληθυσμός

της Χάλκης να τα αφομοιώσει. Προβλέπονται τεράστια προβλήματα στη Χάλκη. Για αυτό επικαλούμαστε όλους τους κατόχους σκυλιών να

Ο σύλλογος δεν θα στειρώσει άλλες γάτες το 2013,
θα τους προσφέρει όμως κτηνιατρική περίθαλψη

σιού να ζουν στο νησί υγιείς γάτες. Μέχρις εώτου

συνέλθει ο γατοπληθυσμός της Χάλκης και μέχρις

εώτου αποκατασταθεί η οικολογική ισορροπία στο
νησί δεν θα λάβουν χώρα άλλες στειρώσεις

Αγαπητοί κάτοικοι της Χάλκης,

ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στην Χάλκη,

ολοένα και περισσότερα παιδιά αγαπάνε τα

στειρώσουν τα σκυλιά τους, είτε αυτά είναι αρσε-

ζώα και τα μεταχειρίζονται καλά και όπως αρ-

ξεκάθαρο. Για αυτό και σχεδιάζει ο δήμος της Χάλ-

εθελοντική της εργασία και είναι σε θέση να

νικά είτε θηλυκά. Πως αυτό είναι δύσκολο και

ακριβό εξαιτίας της κατάστασης στη Χάλκη είναι
κης να φέρει έναν κτηνίατρο από τη Ρόδο για ένα

με δύο σαββατοκύριακα, ο οποίος θα στειρώνει σε

ειδική τιμή σε ένα πρόχειρο ιατρείο, σε χώρους που
θα διατεθούν για το σκοπό αυτό. Αυτή θα ήταν η
μόνη και η καλύτερη λύση, όχι μόνο για τους αν-

θρώπους του νησιού και για τα ίδια τα ζώα, αλλά
ειδικά και για τους τουρίστες – πράγμα το οποίο

θα πρέπει σ’αυτόν τον καιρό της κρίσης να λαμβάνουμε ιδιαίτερα υπόψην μας. Οι τουρίστες υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την προστασία των

ζώων, εκτός των άλλων επειδή αντιλαμβάνονται

το νησί ως έναν τόπο στον οποίο να μπορούν επι-

μόζει στο είδος τους. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι βοηθούν την Animal Help Χάλκης στην

απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τη φροντίδα των ζώων. Για όλα αυτά θέλουμε να σας

ευχαριστήσουμε μέσ’από την καρδιά μας. Η ανάπτυξη προχωρεί ολοένα και περισσότερο. Η

Χάλκη είναι ένα πανέμορφο νησί και θέλουμε να
υποστηρίξουμε τους κατοίκους της στη διατή-

ρηση και στην ανάπτυξη του νησιού με τις ομορφιές και τη χάρη του και ένα μέρος τους

αποτελούν και τα ζώα του νησιού.
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