
Ο σκύλος ως κατοικίδιο και 

αδέσποτο στις ανθρώπινες 

κοινωνίες 
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ιστορική αναδρομή στη σχέση 

ανθρώπου - σκύλου 

η σχέση του ανθρώπου με τον σκύλο διαχρονικά 

υπήρξε μοναδική σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο 

έμβιο ον 

απάντηση στο ερώτημα : είναι ο σκύλος στη ζωή 

του σύγχρονου ανθρώπου σαν κατοικίδιο ή 

αδέσποτο ,  φαινόμενο της εποχής μας , 

αναγκαίο κακό ή ένα από όλα τα κακώς κείμενα 

γύρω μας ????????    



15.000 πχ 

Χιλιάδες χρόνια πριν και πολύ πριν 

ο άνθρωπος αρχίσει να 

οργανώνεται σε κοινωνίες με 

μόνιμο χώρο κατοικίας φαίνεται ότι 

ο σκύλος υπήρξε κοντά του σε μία 

στενή συμβιωτική  σχέση 

αλληλεξάρτησης 

Από την νεολιθική εποχή ,έχουμε 

σαφείς αποδείξεις ότι ο σκύλος 

ήταν αναπόσπαστος σύντροφος 

και συνεργάτης κυρίως στην 

διαδικασία εύρεσης τροφής 

(κυνήγι) 





6.500 πχ 

Με την οργάνωση 

κοινωνιών σε μόνιμους 

χώρους κατοικίας έχουμε 

αποδείξεις κοινής ταφής 

ανθρώπων και σκύλων . 

Τώρα αποκτά την έννοια 

του κατοικίδιου ενώ η 

συμβίωση παρέχει και 

άλλες σχέσεις 

αλληλεξάρτησης πέραν 

συνεργασίας στο κυνήγι. 





3.000 πχ 

Στην αρχαία Αίγυπτο  έχουμε 

τις πρώτες αναφορές 

εκτροφής σκύλων από τους 

ιερείς , με γενεαλογικούς 

χάρτες αλλά μόνο για τους 

ευγενείς και τους βασιλιάδες 

με σκοπό το εκλεκτό σπορ 

της εποχής, το κυνήγι. 

Ο σκύλος θεοποιείται , 

απεικονίζεται σε ταφικά 

ευρήματα των Φαραώ και 

διαχωρίζεται σε φυλές 

καθαρόαιμες που σώζονται 

ακόμα και στις μέρες μας .  







Μεσοποταμία 

Την ιδία εποχή οι 

πολεμικοί λαοί της 

Μεσοποταμίας ( Πέρσες , 

Σουμέριοι, Χαιτίοι , 

Ασσύριοι , Βαβυλώνιοι ) 

αναπτύσσουν μυώδεις 

φυλές σκύλων ως 

φύλακες, πολεμικούς 

σκύλους και σκύλους 

κυνηγούς μεγάλων 

θηραμάτων. 



Αρχαία Ελλάδα 

από την μυθολογία ακόμη 

στον σκύλο αποδίδονται 

εξαιρετικές αρετές όπως η 

αφοσίωση και η πίστη 

(´Αργος) , αλλά και 

δαιμονικές ιδιότητες 

(Κέρβερος) 

πλέον μπορεί να ανήκει 

σε όλους και όχι μόνο 

στους λίγους . 



Αρχαία Ελλάδα 

γεννιέται η επιστήμη της 

κυνολογίας και η 

κυνοφιλία 

Ο σκύλος γίνεται 

αντικείμενο επιστημονικής 

μελέτης ( Ξενοφώντας 

Αριστοτέλης). 

προσφωνείται με ονόματα 

ανθρώπων. 





Ρωμαϊκή εποχή 

Εμφανίζεται το επάγγελμα 

του εκτροφέα και η 

ανάμειξη των φυλών  

σκύλος θεαμάτων 

(Αρένα). 





Μεσαίωνας 

εποχή σκότους, 

δυσειδαιμονίας με 

αρνητικές επιπτωσεις 

στην εξέλιξη της 

κυνοτεχνίας. 

ελάχιστες εξαιρέσεις 

διάσωσης μερικών φυλών 



Αναγέννηση 

επανεμφανίζονται οι αξίες 

των Ελληνικών κλασσικών 

χρόνων  

Η κυνοτεχνία ανακάμπτει 

Η λογοτεχνία, ζωγραφική , 

γλυπτική , εμπναίεται από 

τον σκύλο ως θέμα . 

με τα υπερπόντια ταξίδια 

εισάγονται σκύλοι από 

όλο τον κόσμο στην 

Ευρώπη  





Γαλλική επανάσταση 

η αστική ταξη καθιερώνει 

τις δικές της νέες φυλές  

η εκτροφή γίνεται 

επάγγελμα 

οι πρώτες εκθέσεις σκύλων 

(1859 1η διεθνής έκθεση 

στην Αγγλία) 

ταυτόχρονα με την 

καθιέρωση της έννοιας 

έθνος, έχουμε και τις 

πρώτες εθνικές φυλές  



20ος αιώνας  

η βιομηχανική 

επανάσταση και η 

ανάπτυξη των μεγάλων 

αστικών κέντρων 

αλλάζουν τελείως τη ζωή 

των ανθρώπων και τις 

αντιλήψεις περί σκύλου 

Ο σκύλος μπαίνει στην 

ζωή των δυτικών 

κοινωνιών με κάθε μέσο. 



λογοτεχνία  
- “Ο μάγκας” 1935 

Πηνελόπη Δέλτα 

- “Hound of the Baskerville” 

1902 Arthur Conan Doyle  



μουσική  
- “Hound dog” Elvis Prisley 

- “One Eyed Hound” 

Genesis  



Κινηματογράφος 
Ο σκύλος γίνεται αστέρας , 

ήρωας , θρύλος 



ο σκύλος στο 

διάστημα  
Λάικα  1957 



πολιτική  
- Όλοι οι πρόεδροι της 

Αμερικής και όχι μόνο, 

κάνουν πλέον παράδοση, 

την προβολή τους με μία 

φυλή σκύλου  



Στο νέο αστικό καταναλωτικό περιβάλλον, ο 

άνθρωπος πλέον έχει δημιουργήσει νέες 

ανάγκες  

Για ακόμη μία φορά χρησιμοποιεί το σκύλο με 

σκοπό να  καλύψει ένα μέρος από αυτές 

Το νέο περιβάλλον δημιούργησε συνθήκες 

απομόνωσης . Ο σκύλος γίνεται μέλος της 

οικογένειας και καλύπτει το κενό της 

ανθρώπινης επαφής.  



η φροντίδα του πολλές 

φορές αγγίζει τα όρια της 

υπερβολής έως και της  

βάναυσης συμπεριφοράς 



σκύλοι εργασίας 

- Στρατός  

- Αστυνομία 

- Τελωνεία 

- Σκύλοι διάσωσης 

- ΑΜΕΑ 

- Φύλακες 

- Ποιμενικοί  











ωφέλη από την συμβίωση με κατοικίδια για τον 

σύγχρονο άνθρωπο 

Είναι αμέτρητες οι επιστημονικές παρατηρήσεις για τη 

θετική επίδρασή της τόσο στο ψυχολογικό όσο και στο 

σωματικό επίπεδο πάμπολλων, διαφορετικών 

ανθρώπων κάθε ηλικίας 

Pet Therapy : έχει αποδειχθεί πως ευνοούνται εξίσου 

άτομα με κινητικά προβλήματα, νοητική στέρηση, 

σύνδρομα (π.χ. σύνδρομο Down), αυτισμό, χρόνια ή 

σοβαρά νοσήματα, ψυχικές διαταραχές, ανοϊκοί ασθενείς 

(με νόσο Alzheimer ή συναφείς νευρολογικές 

διαταραχές), φορείς του HIV ή άνθρωποι που νοσούν 

λόγω AIDS, καρδιοπαθείς και ένα πλήθος άλλων 

ασθενών με σωματικές ή ψυχικές παθήσεις. 





Άνθρωποι σε πένθος ή με ιστορικό 

κακοποίησης, συμπτώματα κατάθλιψης ή 

παθολογικού άγχους, ηλικιωμένοι, εσωστρεφείς 

ή μοναχικοί ενήλικοι, καθώς και φυλακισμένοι, 

είναι λίγοι μόνο από τους ιδανικούς υποψήφιους 

για τη «θεραπεία με τη βοήθεια ζώων». 

ο δεσμός που δημιουργείται ανάμεσα στον 

άνθρωπο και το ζώο, έχει διαπιστωθεί πως 

συμβάλλει στη συναισθηματική ωρίμανση 

αλλά και την κοινωνικοποίηση παιδιών και 

εφήβων που δεν αντιμετωπίζουν κανένα 

πρόβλημα υγείας, ενώ βελτιώνει θεαματικά την 

ποιότητα ζωής σε οποιονδήποτε υγιή ενήλικο. 





πολυεθνικές εταιρίες επιτρέπουν τα τελευταία 

χρόνια στους υπαλλήλους τους, να 

προσέρχονται στο χώρο της εργασίας τους, 

συνοδευόμενοι από τα κατοικίδιά τους, 

προκειμένου να μειώνεται το στρες που 

προκαλεί το εξαντλητικό ωράριο και οι υψηλές 

εργασιακές απαιτήσεις. 



βιολογικοί κίνδυνοι - μύθοι και 

αλήθειες 

Έχει επικρατήσει και εξακολουθεί να υπάρχει 

ακόμα και σήμερα , αδικαιολόγητα μια ανεξήγητη 

φοβία απέναντι στα κατοικίδια και ειδικότερα στο 

σκύλο, αναφορικά με τους βιολογικούς 

κινδύνους που μπορεί να προέρχονται από 

αυτά. 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η μετάδοση ασθενειών 

και οι βιολογικοί κίνδυνοι αφορούν κυρίως 

οργανισμούς που ανήκουν στο ίδιο είδος .  



Μετάδοση ασθενειών από τα ζώα στον 

άνθρωπο ( ζωοανθρωπονόσοι ) όπως και το 

αντίστροφο είναι σπάνια , ιδιαίτερα σήμερα με 

την πρόοδο στο τομέα της πρόληψης μέσω της 

εξέλιξης της κτηνιατρικής επιστήμης. 



Ασθένειες ΜΥΘΟΙ μπορεί 

να χαρακτηριστούν : 

Εχινόκοκκος (τρίχες σκύλων - γάτας ) 

Λεϊσμανίωση ( Καλαζάρ) 

Τοξοπλάσμωση (σκύλος !!!!) 

ΛΥΣΣΑ : εδώ έχουμε μία ασθένεια θρύλο και όχι 

πλέον μύθο 



Εχινόκοκκος 
echinococcus granulosus 



Τοξοπλάσμωση 
toxoplasma gondii 



Λεϊσμανίωση 
leishmania spp 



Λύσσα  
Νόσος των χωρών του τρίτου κόσμου !!!!!!!!!!! 



- Η Λύσσα είναι θανατηφόρος νόσος και για τα ζώα και για τον 

άνθρωπο 

- Εμβολιάστε τα κατοικίδιά σας 

- Να είστε προσεκτικοί με άγρια ή άγνωστα κατοικίδια ζώα 

- Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με εμβόλια δολώματα 

- Σε περίπτωση επαφής με αυτά επικοινωνήστε αμέσως με το 

γιατρό σας. 

- Ειδοποιήστε τις τοπικές κτηνιατρικές ή δασικές αρχές αν βρείτε 

κάποιο ζώο νεκρό 

- Σε περίπτωση δαγκώματος ή γρατζουνιάς πρέπει αμέσως να 

πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι και να επικοινωνήσετε 

αμέσως με το γιατρό σας. 

- Η πρόληψη της λύσσας επιτυγχάνεται με την έγκαιρη αντιλυσσική 

θεραπεία 



Κίνδυνος από ατύχημα 
Πρόληψη ατυχημάτων από ζώα δεν σημαίνει:¨ 

Φοβάμαι τα ζώα¨ 

Πρέπει απλά να μάθουμε στα παιδιά από μικρή 

ηλικία να σέβονται τα ζώα και να μην τα 

προκαλούν . 

Ατυχήματα από ζώα συμβαίνουν σπάνια και 

ακόμα σπανιότερα είναι θανατηφόρα ,είναι όμως 

δυσάρεστα γιατί στις παιδικές και όχι μόνο, 

ηλικίες συνοδεύονται από φοβίες που μας 

ακολουθούν στο υπόλοιπο της ζωής. 



Οι σκύλοι και κυρίως οι μεγαλόσωμοι είναι γενικά αρκετά 

ανεκτικοί με τα μικρά παιδιά .  

Μικρόσωμοι σκύλοι είναι κατάλληλοι για παιδιά 

μεγαλύτερα των 8 ετών.  

Μπορούν να γίνουν επιθετικοί κάτω από ειδικές 

συνθήκες . 

-  προστατεύουν την τροφή τους 

-  έχουν μικρά  

- είναι άρρωστα ή τραυματισμένα  

- προστατεύουν το χώρο τους  

- είναι σε περίοδο αναπαραγωγής . 



Όταν βρεθούμε μπροστά σε ένα επιτιθέμενο σκύλο ο 

οποίος μας πλησιάζει με άγριες διαθέσεις, τι πρέπει να 

γνωρίζουμε: 

Δεν τρέχουμε γυρνώντας την 

πλάτη μας . 

Δεν κάνουμε κινήσεις απειλής 

με αντικείμενα ή με τα χέρια 

μας .  

Δεν τον κοιτάμε στα μάτια .  

Απομακρυνόμαστε με αργές 

κινήσεις όσο μπορούμε ήρεμα .  

Αν μας δαγκώσει καλύτερα να 

μείνουμε ακίνητοι , να 

χαμηλώσουμε το σώμα ώστε 

να μην θεωρούμαστε απειλή . 



Αδέσποτα  
Είδος των αστικών οικοσυστημάτων ?  

Υποπροϊόν του σύνγχρονου τρόπου ζωής ? 



Αδέσποτα 

Ενημέρωση των παιδιών μας για την ευθύνη της 

φροντίδας ενός σκύλου .  

Δεν πρέπει να το βλέπουν σας παιχνίδι το οποίο 

παρατάμε όταν το βαρεθούμε , αν και οι κύριοι 

υπεύθυνοι είναι οι ενήλικες γονείς που υποκύπτουν στις 

απαιτήσεις των παιδιών χωρίς να προϋπολογίζουν τις 

μελλοντικές ευθύνες και υποχρεώσεις που συνεπάγεται 

η απόκτηση ενός κατοικίδιου .  

Ενημέρωση για την στείρωση για να γίνει συνείδηση των 

παιδιών ότι η ανεύθυνη αναπαραγωγή εντείνει τι 

πρόβλημα . 



Σε γενικές γραμμές είναι πολύ φιλικά ιδιαίτερα με 

τα παιδιά 

Αναζητούν και επιδιώκουν την ανθρώπινη 

επαφή 

σχηματίζουν αγέλες σε περιοχές αστικές στις 

οποίες εξασφαλίζουν τροφή και κατάλυμα  

Μπορεί να εκδηλώσουν επιθετική συμπεριφορά 

σπάνια και για τους λόγους που προαναφέραμε 

καθώς θεωρούν κάποιους δημόσιους χώρους 

ως περιοχές κυριαρχίας τους. 





Συμπέρασμα 

Άνθρωπος και σκύλος εξελίχθηκαν ταυτόχρονα 

υπήρξε σχέση με ακραίες αντιφάσεις, που 

συνοψίζονται στις παρακάτω φράσεις : (ο 

καλύτερος φίλος του ανθρώπου ) ( σκύλα ) ( γιε 

της σκύλας ) 

τον χρησιμοποίησε για τις ανάγκες του 

σχεδόν ποτέ δεν το θεώρησε συμβιωτικό ον, αλλά 

στάθηκε αλαζονικά απέναντί του, όπως εξάλλου 

και συνολικά στην φύση  



–Αγαθαγγελίδης Κυριάκος 

Σας ευχαριστώ !!! 


