
Τι κάνει  
τα σκυλιά 
επιθετικά;
Δεν φταίει ούτε η ράτσα ούτε  
η «κακιά η ώρα». Η συμπεριφορά 
ενός κατοικιδίου είναι αυστηρά υπό-
θεση του αφεντικού του.  
Συμβουλές για λάτρεις σκύλων  
και για... κυνηγημένους

Σε περίπτωση επίθεσης από σκύλο 
θα πρέπει να κουλουριαστούμε 

καλύπτοντας πρόσωπο και ζωτικά όργανα 
και να αποφύγουμε τις απότομες κινήσεις

Π
ριν από λίγες ημέ-
ρες, στη Λάρισα, 
ένας σκύλος επι-
τέθηκε σε ένα 
οκτάχρονο παι-

δί που επέστρεφε με το ποδή-
λατο στο σπίτι του, επιφέροντας 
πολλαπλά τραύματα σε διάφο-
ρα σημεία του σώματός του. Το 
παιδί μεταφέρθηκε στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο όπου 
έκανε πολλά ράμματα και πα-
ρέμεινε για παρακολούθηση. Τι 
ήταν αυτό που πυροδότησε την 
τρομακτική αυτή συμπεριφορά 
του ζώου και πώς θα μπορούσε 
ενδεχομένως αυτή να 
είχε αποτραπεί;

Μιλήσαμε με 
τον κλινικό συ-
μπεριφοριστή 
ζώων και συνερ-
γάτη του Πανε-
πιστημίου Θεσ-
σαλίας Βαγγέλη 
Διαμαντάκο (με 
σπουδές στο Σαου-
θάμπτον της Βρετανίας), 
ο οποίος μας διαφώτισε 
σχετικά με τη «γλώσσα» 
των ζώων και τις ευθύνες των 
ιδιοκτητών τους αλλά και της 
Πολιτείας. «Το θέμα μιας επίθε-
σης είναι γενικά πολυδιάστατο» 
λέει στο «Βήμα» ο κ. Διαμαντά-
κος. «Υπάρχουν τρεις κεντρικοί 
άξονες οι οποίοι παίζουν σημα-
ντικό ρόλο ως προς την επιθε-
τική συμπεριφορά του σκύλου: 
ο σκύλος, ο ιδιοκτήτης και το 
περιβάλλον». Το περιβάλλον, 
όπως μας εξηγεί, μπορεί να είναι 
οτιδήποτε – στην προκειμένη 
περίπτωση, το παιδί που περ-
νούσε με το ποδήλατο. Ο σκύ-
λος ήταν ελληνικός ποιμενικός. 
Συνδετικός κρίκος των δύο είναι 
ο ιδιοκτήτης. «Οι τελευταίοι νό-
μοι για τα ζώα συντροφιάς ανα-
φέρουν ότι υπάρχουν ευθύνες 
για τον ιδιοκτήτη, καθώς τόσο 
ο σκύλος όσο και το περιβάλ-
λον αποτελούν ευμετάβλητους 
παράγοντες» προσθέτει ο ίδιος.  

Από την πλευρά του, ο Μά-
ικλ Σικάσιο, πρόεδρος του 
Διεθνούς Συνδέσμου Συμπερι-
φοριστών Ζώων (IAABC), μας 
σχολίασε το συμβάν λέγοντας: 
«Χωρίς περισσότερες πληροφο-
ρίες είναι αδύνατο να προσδιο-
ρίσει κανείς τους παράγοντες 
που ενδεχομένως να πυροδότη-
σαν την επιθετική συμπεριφορά 
του ζώου. Οι παράγοντες αυτοί 

έχουν άμεση σχέση με την πα-
ρατήρηση του ζώου, τη συλλογή 
δεδομένων και την καταγραφή 
του ιστορικού της συμπεριφοράς 
του, την αξιολόγηση του περι-
βάλλοντος στο οποίο ζει και κι-
νείται, την περιγραφή αυτοπτών 
μαρτύρων, την αξιολόγηση της 
συμπεριφοράς του ζώου, τις λε-
πτομέρειες και τα γεγονότα που 
έλαβαν χώρα πριν από το συμ-
βάν, όπως επίσης με τις κτηνι-
ατρικές εξετάσεις του». 

Δεν υπάρχουν  
επικίνδυνες φυλές
Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύ-
ουν ότι κάποιες ράτσες είναι πιο 

επιθετικές από άλλες. Σύμφω-
να με τον κ. Διαμαντά-

κο όμως δεν είναι 
ακριβώς έτσι: 
«Δεν υπάρχουν 
επικίνδυνες 
φυλές. Υπάρ-
χουν φυλές που 
έχουν δημιουρ-

γηθεί μέσω επι-
λεκτικής αναπαρα-

γωγής για κάποιον 
συγκεκριμένο σκοπό – 

όπως π.χ. τα κυνηγετικά, 
οι σκύλοι-φύλακες – και έχουν 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
συμπεριφοράς. Αυτό όμως δεν 
είναι απόλυτο: έχουν αυξημένη 
προδιάθεση να εμφανίσουν μια 
συγκεκριμένη συμπεριφορά. 
Από εκεί και μετά όλοι οι σκύλοι 
μπορεί εν δυνάμει να εμφανί-
σουν επιθετική συμπεριφορά ή 
να είναι ήρεμοι. Το κλειδί είναι 
η εκπαίδευση του σκύλου» υπο-

γραμμί-
ζει. «Το 
να μιλά-
ει κανείς για 
επικίνδυνες φυ-
λές είναι σαν να ανα-
φέρεται σε κάποιον με 
ρατσιστικά σχόλια. Το ότι 
έχει κάποιος μια προδιάθε-
ση δεν σημαίνει απαραίτητα κά-
τι. Για παράδειγμα, το παιδί δύο 
ψηλών γονιών έχει αυξημένες 
πιθανότητες να γίνει ψηλό. Αν 
όμως δεν τρέφεται σωστά, αν 
δεν κοιμάται επαρκώς, δεν θα 
πάρει την αναμενόμενη ανάπτυ-
ξη. Ο σκύλος που δεν έχει λάβει 
εκπαίδευση αφήνεται ουσιαστι-
κά στην τύχη του» υπογραμμίζει 
ο κ. Διαμαντάκος. 

Αναγκαία η εκπαίδευση 
Ο έλληνας συμπεριφοριστής ζώ-
ων υποστηρίζει ότι η εκπαίδευ-
ση, δηλαδή η ενασχόληση του 
ιδιοκτήτη με τον σκύλο προκει-
μένου το ζώο να μάθει βασικούς 
κανόνες συμπεριφοράς, είναι 
απαραίτητη. Κάτι τέτοιο μπορεί 
να γίνει από τον ίδιο ή με την 
καθοδήγηση κάποιου ειδικού. 
Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης 
θα πρέπει να είναι υπομονετικός 
και επίμονος, όπως θα ήταν και 
με ένα μικρό παιδί.

«Η εκπαίδευση ενός σκύλου 
που ζει στην πόλη έχει να κάνει 
τόσο με την εξοικείωση και την 
κοινωνικοποίησή του με τους 
ανθρώπους όσο και με την εξοι-
κείωση και ευαισθητοποίηση με 
ερεθίσματα του περιβάλλοντος – 
αυτοκίνητα, ποδήλατα, μηχανά-
κια, οτιδήποτε μπορεί να συνα-
ντήσει ο σκύλος στο περιβάλλον 
στο οποίο κινείται. Για τον λόγο 
αυτόν θα πρέπει να ξεκινάει σε 
όσο το δυνατόν μικρότερη ηλι-
κία, π.χ. από τη στιγμή του απο-
γαλακτισμού από τη μητέρα – 
δηλαδή περίπου στους πρώτους 
δύο μήνες της ζωής του. Αυτή 
είναι η κρίσιμη περίοδος. Τώρα, 
αν κάποιος δεν είχε το περιθώ-
ριο ή την επιλογή να το ξεκινήσει 
τόσο νωρίς γιατί ο σκύλος δεν 
ήρθε τόσο νωρίς στα χέρια του, 
τότε από τη στιγμή που θα τον 
πάρει θα πρέπει να ασχοληθεί 
με την εκπαίδευσή του». 

Η βία δεν είναι  
«δάσκαλος»
«Σε καμία περίπτωση ο σκύλος 
δεν πρέπει να εκπαιδεύεται με 

τησ ειρηνησ βενιου
eveniou@tovima.gr

Πότε να  
ανησυχήσουμε;
Ο ιδιοκτήτης ενός σκύλου 
θα πρέπει να ανησυχήσει 
για τη συμπεριφορά  του 
ζώου όταν:
n Δεν μπορεί να τον πάει 
άνετα βόλτα.
n Δεν μπορεί να πάρει αντι-
κείμενα ή παιχνίδια από το 
στόμα του.
n Δεν μπορεί να τον ελέγ-
ξει ή το ζώο δεν του επιτρέ-
πει να τον αγγίζει σε όλα τα 
σημεία του σώματός του.
n Ο σκύλος πηδάει ανεξέ-
λεγκτα επάνω του ή επά-
νω σε άλλους.
n Ο σκύλος του γρυλίζει 
όταν τον πλησιάζει ή πλη-
σιάζει το φαγητό του.

βία, 

π.χ. 
με ξύ-

λο. Κάτι 
τέτοιο μπο-

ρεί να πυρο-
δοτήσει τη βί-
αιη αντίδρασή 
του, στην προ-
σπάθειά του 
να ξεφύγει 
από τη συγκε-
κριμένη κατά-
σταση» υπο-
στηρίζει ο κ. 

Διαμαντάκος. «Ο σκύ-
λος μαθαίνει να ακούει με κίνη-
τρο, π.χ. με την επιβράβευση μιας 
λιχουδιάς. Ωστόσο η ολοκληρω-
μένη προσέγγιση έχει να κάνει 
με τον συνδυασμό του κινήτρου 
και του σωματικού ελέγχου του 
σκύλου. Είναι όμως άλλο, για πα-
ράδειγμα, το να σε πιάσω από το 
χέρι στην προσπάθειά μου να 
αποτρέψω μια πράξη σου και άλλο 
να σου ρίξω χαστούκι. Πιάνοντάς 
σου το χέρι ασκώ μια μορφή βίας, 
καθώς σε κρατάω με το ζόρι. Από 
αυτό όμως ως το χαστούκι υπάρ-
χει τεράστια διαφορά. Αρα ακου-
μπάμε τον σκύλο και του ασκούμε 
σωματικό έλεγχο με πολύ συγκε-
κριμένα όρια. Με τον συνδυασμό 
κινήτρου και σωματικού ελέγχου 
μαθαίνουμε σταδιακά στον σκύλο 
να επιτρέπει τη συγκράτησή του 
από τον ιδιοκτήτη του». 

«Οταν όμως ο ιδιοκτήτης επι-
τρέπει πάρα πολλά στο ζώο, χά-
νεται το μέτρο, με αποτέλεσμα ο 
σκύλος να μην μπορεί να γνωρί-
ζει τι επιτρέπεται να κάνει και τι 
όχι. Κάνει δηλαδή πολύ εύκολα 
γενικεύσεις και θεωρεί ότι επει-
δή το επιτρέπει ο ιδιοκτήτης του 
η πράξη αυτή είναι φυσιολογική». 

Ο αμερικανός ειδικός Μάικλ 
Σικάσιο προσθέτει ότι «μια βα-
σική ενημέρωση γύρω από το 
πώς ένας σκύλος μαθαίνει και 
μεταφράζει την ανθρώπινη γλώσ-
σα του σώματος θα μπορούσε να 
αποτελεί πολύ καλή βάση για κά-
ποιον που ενδιαφέρεται να απο-
κτήσει ένα κατοικίδιο».

Η «γλώσσα» του σκύλου
«Η κατανόηση του πότε ο σκύλος 
εκφράζει στρες, φόβο, ανησυχία, 
πόνο ή κάποια άλλη δυσάρεστη 
κατάσταση είναι σημαντική για 
την αποφυγή επιθετικών συμπε-
ριφορών. Επιπλέον, ο σωστός 
έλεγχος του σκύλου είναι σημα-

ντικός τόσο για την ασφάλεια 
των γύρω μας όσο και για την 
ασφάλεια του ίδιου του ζώου. Η 
χρήση λουριού, περιοριστικού 
φράχτη, σκυλόσπιτου, φίμωτρου, 
πορτούλας μωρού κτλ. μπορεί να 
προστατεύσει το ζώο από την έκ-
θεσή του σε ερεθίσματα αποτρέ-
ποντας γεγονότα. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν εύκολα να βρουν 
περισσότερες πληροφορίες γύρω 
από το συγκεκριμένο θέμα από 
εκτροφείς, συλλόγους σκύλων, 
εκπαιδευτές, συμπεριφοριστές ή 
κτηνιάτρους» υπογραμμίζει ο κ. 
Σικάσιο. Προσθέτει ακόμη ότι κά-
ποιες συμπεριφορές που μπορεί 
να μοιάζουν φυσιολογικές ενδε-
χομένως να κρύβουν σημάδια του 
στρες που βιώνει το ζώο. «Για πα-
ράδειγμα, ο σκύλος μπορεί να λα-
χανιάζει και να κουνάει τη γλώσ-
σα του ή να γλείφεται. Μπορεί να 
κουνάει τα μάτια του με τρόπο 
ώστε να φαίνεται το λευκό μέρος 
του οφθαλμού ή να χασμουριέται 
– όχι απαραίτητα επειδή νυστάζει. 
Αυτά αποτελούν μερικά σημάδια 
που μπορεί κανείς να παραλείψει 
γιατί δεν είναι τόσο κραυγαλέα, 
όπως π.χ. το κλάμα, το κούνημα 
της ουράς κτλ. Το σημαντικό εί-
ναι να παρατηρούμε τα ζώα χωρίς 
να τους αποδίδουμε ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά».

Τι είναι «πρόκληση»  
για το ζώο
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 
4039/12 για τα δεσποζόμενα και 
μη δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς, 
«επικίνδυνο είναι το ζώο συντρο-
φιάς που αποδεδειγμένα εκδηλώ-
νει απρόκλητα έντονα επιθετική 
συμπεριφορά προς τον άνθρωπο 
ή τα άλλα ζώα [...]». 

«Το “απρόκλητα” είναι εκείνο 
που εκλαμβάνουμε εμείς» σπεύ-
δει να ξεκαθαρίσει ο κ. Διαμαντά-
κος. «Για τον σκύλο μπορεί να έχει 
υπάρξει πρόκληση. Στην προκειμέ-
νη περίπτωση, το ποδήλατο ενερ-
γοποιεί ένα πολύ ισχυρό ένστικτο 
που υπάρχει στους σκύλους που 
ονομάζεται καταδίωξη του θηρά-
ματος, σύμφωνα με το οποίο το 
ζώο κυνηγάει ό,τι κινείται. Επειδή 
είναι ζώο θηρευτής, εκεί βασίζε-
ται η επιβίωσή του. Ο σκύλος θα 
πρέπει να μάθει να μην εκδηλώνει 
τη συγκεκριμένη συμπεριφορά». 

Για το ζώο η καταδίωξη του 
θηράματος αποτελεί «φυσιολο-
γική» συμπεριφορά, μας εξηγεί 
ο ειδικός. «Βέβαια αυτό σε καμία 
περίπτωση δεν δικαιολογεί το 
περιστατικό, από τη στιγμή που 
υπάρχουν σωματικές βλάβες, και 
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2
μηνών είναι 

η σωστή 
ηλικία για 

να  αρχίσει η 
εκπαίδευση 
του σκύλου

Ν. 4039/12
ο τελευταίος 

νόμος που 
αφορά τα 
δεσποζό-
μενα και 

αδέσποτα 
ζώα  

συντροφιάς

 
Σε κΑΜΙΑ  

περίπτωση ο σκύλος 
δεν πρέπει να εκπαιδεύε-

ται με βία, π.χ. με ξύλο. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να πυροδο-
τήσει τη βίαιη αντίδρασή 

του, στην προσπάθειά 
του να ξεφύγει
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πράγματα θα πρέπει να αλλάζουν 
και να παύει να έχει τον συγκεκρι-
μένο ρόλο, καθώς δεν είναι σε θέ-
ση να γνωρίζει κατά πόσο το άτομο 
που πλησιάζει, π.χ. σε μια πλατεία, 
είναι φίλος ή άγνωστος. Για παρά-
δειγμα, αν εγώ διαρρήξω το σπίτι 
σου, μπορεί να με χτυπήσεις. Αλλά 
σε καμία περίπτωση δεν μπορείς 
να με χτυπάς έξω στον δρόμο στα 
καλά καθούμενα». 

Τι να κάνουμε  
αν δεχθούμε επίθεση
Σε περίπτωση επίθεσης, κατά τον 
ειδικό, το άτομο που τη δέχεται θα 
πρέπει να διατηρήσει την ψυχραι-
μία του – όσο αυτό είναι δυνατόν. 
«Θα πρέπει να αποφύγει απότομες 
κινήσεις, να πέσει στο έδαφος και 

να κουλουριαστεί προκειμένου να 
καλύψει το πρόσωπο και τα ζωτικά 
του όργανα. Οσο περισσότερο κι-
νείται τόσο περισσότερο εξιτάρει 
τον σκύλο. Αρα όσο πιο αδρανής 
μένει τόσο λιγότερες απώλειες θα 
έχει. Ο σκύλος από τη φύση του 
όταν δει ότι κάποιος μένει ακίνη-
τος το εκλαμβάνει ως υποχώρηση, 
οπότε και σταματάει» εξηγεί ο κ. 
Διαμαντάκος. 

«Το θέμα είναι να μη φθάσουμε 
ως αυτό το σημείο. Αρα το μυστικό 
είναι η πρόληψη. Θα πρέπει ο ιδιο-
κτήτης να μπει στη διαδικασία να 
προλάβει κάποιες συμπεριφορές 
του ζώου του και όχι να περιμέ-
νει ώσπου να συμβεί κάποιο ατύ-
χημα ώστε να αναλάβει δράση» 
καταλήγει.

ιδιαίτερα σε παιδί. Αλλος ένας 
παράγοντας που μπορεί να συ-
νέβαλε στην έκφραση επιθε-
τικής συμπεριφοράς ενάντια 
στο παιδί είναι η κυριαρχία 
του χώρου – η απαγόρευση 
εισόδου ενός ξένου δηλαδή 
σε έναν χώρο ή σε μια περιο-
χή. Δεν μπορούμε να απομο-
νώνουμε μια συγκεκριμένη 
συμπεριφορά χωρίς να εξε-
τάζουμε μια σειρά από άλλα 
πράγματα» αναφέρει.

Συνοδεία και έλεγχος
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Ν. 4039/12, «ο ιδιοκτήτης σκύ-
λου: α) μεριμνά για να γίνεται 
ο περίπατος σκύλων πάντα με 
συνοδό, β) οφείλει να παίρ-
νει τα κατάλληλα μέτρα ώστε 
να μην εξέρχεται ελεύθερα ο 
σκύλος του από τον χώρο της 
ιδιοκτησίας του και εισέρχεται 
σε χώρους άλλων ιδιοκτησι-
ών ή σε κοινόχρηστους χώ-
ρους». «Η αλήθεια είναι ότι 
δεν υπάρχει αναφορά στη χρή-
ση λουριού ή αλυσίδας όσο ο 
σκύλος βρίσκεται στον δρό-
μο» επισημαίνει ο κ. Διαμα-
ντάκος. «Ωστόσο αναφέρεται 
ότι θα πρέπει να συνοδεύεται 
και να ελέγχεται από τον ιδι-
οκτήτη του».

Εκτός από την ανάγκη για την 
εκπαίδευση του ζώου, εγείρεται 
και το ζήτημα της εκπαίδευσης 
και υπευθυνότητας του ίδιου 
του ιδιοκτήτη. «Πώς μπορούν 
να πιστοποιήσουν οι αρμόδιοι 

φορείς της Πολιτείας ότι κά-
ποιος είναι αρκετά υπεύθυνος 
ώστε να πάρει έναν σκύλο ή ότι 
μπορεί να τον ελέγχει, ώστε το 
ζώο να μπορεί να κυκλοφορεί 
έξω στον δρόμο με ασφάλεια; 
Οπως ακριβώς ο ιδιοκτήτης 
πρέπει να γνωρίζει ότι οφεί-
λει να “τσιπάρει” το ζώο του, 
έτσι πρέπει να ξέρει ότι όταν 
βγαίνει έξω θα πρέπει εκείνο 
να ακολουθεί κάποιους κανόνες 
συμπεριφοράς – δεν μπορεί να 
κινδυνεύει το παιδί κανενός. 
Σύμφωνα μάλιστα με τον νό-
μο (άρθρο 18), το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης με τους 
κατά τόπους φορείς και δήμους 
οφείλει να πραγματοποιεί σεμι-
νάρια ενημέρωσης γύρω από 
την κατοχή ενός κατοικιδίου. 
Μάλιστα προβλέπονται και κον-
δύλια για τη χρηματοδότηση 
των εν λόγω δράσεων που πλη-
ρούν συγκεκριμένους όρους 
και προϋποθέσεις» υποστηρίζει 
ο κ. Διαμαντάκος. 

«Σαβουάρ βιβρ»  
για σκύλους
«Ενας εκπαιδευμένος σκύλος, 
θα πρέπει να δέχεται το χάδι 
κάποιου. Αυτό θα πει ότι είναι 
απευαισθητοποιημένος στην 
όλη διαδικασία και δεν φοβά-
ται. Θα πρέπει να επιτρέπει να 
τον ταΐζεις. Οταν βάζεις στον 
σκύλο το φαγητό και φεύγεις, 
τότε με το πέρας του χρόνου 
αν πας να του πειράξεις το φα-
γητό δεν σε αφήνει. Αν από 

την αρχή όμως έχεις βάλει το 
χέρι σου μέσα στο φαγητό, 
τον έχεις ταΐσει μέσα από το 
μπολ, σταματάει να εκφράζει 
επιθετική συμπεριφορά γιατί 
αντιλαμβάνεται ότι η διαδικα-
σία του φαγητού βασίζεται στη 
συνεργασία» περιγράφει.

Τι γίνεται όμως αν ο σκύλος 
έχει ακολουθήσει εκπαίδευση 
φύλακα; «Σε πρώτη φάση ένας 
τέτοιος σκύλος θα πρέπει να 
προειδοποιεί μέσω γαβγίσμα-
τος και όχι να δαγκώνει. Αν ο 
σκύλος μάθει να δαγκώνει, τότε 
θα ψάχνεται για να δαγκώσει. 
Αν έχει μάθει να διώχνει, μένει 
σε αυτό. Ο σκύλος-φύλακας έχει 
μάθει να φυλάει το σπίτι του, 
όταν βγαίνει έξω στον κόσμο τα 

n ΣΑν ΜΙκΡΟ πΑΙΔΙ

Παρόμοια συμπεριφορά με ένα μικρό 
παιδί έχουν οι σκύλοι, υποστηρίζει μελέ-
τη ψυχολόγων από το Πανεπιστήμιο του 
Μιλάνου στην Ιταλία. Συγκεκριμένα οι 
ερευνητές παρατήρησαν ότι ο «καλύτερος 
φίλος του ανθρώπου» τείνει να βασίζει 
τη συμπεριφορά του στον κοινωνικό του 
περίγυρο αναζητώντας την αποδοχή ή την 
απόρριψη μιας κατάστασης στα μάτια του 
ιδιοκτήτη του, όπως ακριβώς κάνει και 
ένα μικρό παιδί με τους κηδεμόνες του. 
 
n ΟΔΗγΟΣ Ο... πΟνΟΣ
Μελέτη ομάδας ισπανών ερευνητών από 
το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκε-
λώνης είχε δείξει ότι η επιθετικότητα πη-
γάζει πολλές φορές από τον πόνο που βι-
ώνει ένα ζώο. Συγκεκριμένα, αναλύοντας 
τις περιπτώσεις 12 σκύλων με προβλή-
ματα επιθετικότητας, οι ειδικοί διαπίστω-
σαν ότι όλα τα ζώα εκδήλωναν παρόμοια 
συμπεριφορά λόγω σωματικού πόνου. 
Από τους 12 οι οκτώ σκύλοι βρέθηκε ότι 
έπασχαν από δυσπλασία ισχίου. Οπως 
εξηγούσαν με δημοσίευσή τους στο επι-
στημονικό έντυπο «Journal of Veterinary 
Behavior», ο σωματικός πόνος μπορεί 
να πυροδοτήσει επιθετική συμπεριφορά 
ακόμη και σε μέχρι πρότινος ήρεμα ζώα, 
ενώ μπορεί να ενισχύσει την τάση για επι-
θετικά ξεσπάσματα σε ήδη νευρικά ζώα. 
Για τον λόγο αυτόν, υπογράμμιζαν, είναι 
σημαντικό μόλις ο ιδιοκτήτης ενός σκύ-
λου παρατηρήσει αλλαγή συμπεριφοράς 
στο ζώο του – και ιδιαίτερα αν αυτό είναι 
προχωρημένης ηλικίας – να συμβουλευ-
θεί άμεσα τον κτηνίατρό του.
 
n ΜΗν πυΡΟβΟλεΙΤε ΤΙΣ ΡΑΤΣεΣ
Η επιθετικότητα δεν πάει με τη ράτσα, 
ανέφεραν με δημοσίευσή τους στο επι-
στημονικό έντυπο «Journal of Animal 
and Veterinary Advances» ισπανοί ερευ-
νητές από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα. 

Συγκεκριμένα, σκύλοι όπως τα πιτ μπουλ, 
οι γερμανικοί ποιμενικοί και τα ροτβά-
ιλερ δεν είναι επιθετικοί από τη φύση 
τους. Το μεγαλύτερο μερίδιο ως προς τη 
συμπεριφορά του ζώου, υποστηρίζουν οι 
επιστήμονες, το έχει τελικά ο ιδιοκτήτης. 
Το 40% της επιθετικότητας που εκφρά-
ζουν τα ζώα με στόχο την επιβολή τους 
στον χώρο οφείλεται στην αδυναμία των 
«γονιών» τους να προσφέρουν στα κατοι-
κίδιά τους επαρκή εκπαίδευση βασικών 
κανόνων συμπεριφοράς.
 
n Η βΙΑ φεΡνεΙ βΙΑ
Σύμφωνα με μελέτη αμερικανών ερευνη-
τών από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβά-
νια, η χρήση βίας κατά την εκπαίδευση 
ενός ζώου οδηγεί στα βίαια ξεσπάσματά 
του. Οπως ανέφεραν στο επιστημονι-
κό έντυπο «Applied Animal Behaviour 
Science», οι ιδιοκτήτες που είχαν χρησι-
μοποιήσει βίαιες μεθόδους – έδερναν το 
ζώο τους, του γρύλιζαν κ.ά. – συχνά δέ-
χονταν επιθετική συμπεριφορά από την 
πλευρά του σκύλου τους. 
 
n ΟΜΟΙΟΣ ΟΜΟΙω ΑεΙ πελΑζεΙ
Βρετανοί ψυχολόγοι από το Πανεπιστή-
μιο Κουίνς στο Μπέλφαστ μέσα από με-
λέτη τους είδαν ότι οι ιδιοκτήτες τείνουν 
να επιλέγουν ζώα με προσωπικότητα πα-
ρόμοια με τη δική τους. Ατομα, δηλαδή, 
με επιθετική συμπεριφορά έτειναν να επι-
λέγουν ζώα με εξίσου επιθετική συμπε-
ριφορά, ενώ πιο ήρεμοι τύποι έπαιρναν 
πιο υπάκουα και ήσυχα ζώα. Στο πλαίσιο 
της μελέτης οι ειδικοί εξέτασαν τις περι-
πτώσεις 147 ιδιοκτητών σκύλων ροτβάι-
λερ, λαμπραντόρ, γκόλντεν ριτρίβερ και 
γερμανικών ποιμενικών. Οι γερμανικοί 
ποιμενικοί και τα ροτβάιλερ εμφάνιζαν 
πιο επιθετική συμπεριφορά συγκριτικά με 
τα λαμπραντόρ και τα γκόλντεν ριτρίβερ, 
ενώ και οι ιδιοκτήτες των πρώτων εμφά-
νιζαν επιθετικές τάσεις.

Αποκαλυπτικές μελέτες

Μαθήματα 
«καλής 

συμπεριφο-
ράς» οφείλει 

να κάνει στον 
σκύλο του ο 

ιδιοκτήτης, 
υποστηρίζουν 

οι ειδικοί
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