ΘΕΛΕΙΣ ΣΚΥΛΟ;

Το να έχεις έναν σκύλο είναι μεγάλο προνόμιο αλλά και ευθύνη. Πριν βάλεις έναν σκύλο στη ζωή σου
πρέπει να σκεφτείς εάν είσαι σε θέση να του παρέχεις ότι χρειάζεται για να είναι χαρούμενος και
ισορροπημένος. Δεν είναι μόνο το φαΐ και χάδια. Οι σκύλοι καταλήγουν σε καταφύγια ή αδέσποτοι στο
δρόμο επειδή ο ιδιοκτήτης τους δεν είχε σκεφτεί το μέγεθος της ευθύνης ή είχε διαλέξει μία φυλή που δεν
ταίριαζε με τον τρόπο ζωής του. Μην ξεχνάς πως ο σκύλος ζει 10+ χρόνια. Το ερώτημα "θέλω σκύλο.
Μπορώ;;" είναι πολύ σημαντικό.
Σκέψου τις επιπτώσεις που θα έχει ο σκύλος εάν εσύ κάποια στιγμή δεν τον θέλεις στην ζωή σου(!).
Υπάρχουν ανεύθυνοι ιδιοκτήτες που τα πετούν στο δρόμο ή τα αφήνουν σε κάποιο βουνό και επιστρέφουν
σπίτι τους σαν να μην έχει γίνει τίποτε. Στην καλύτερη περίπτωση θα τα δώσουν σε κάποιο καταφύγιο. Δεν
μας φταίνε σε τίποτα οι σκύλοι που τελικά θανατώνονται επειδή δεν βρέθηκε κάποιος να τα υιοθετήσει. Και
το μεγάλο ερώτημα. Αυτός που θα το υιοθετήσει είναι ο κατάλληλος ή ο σκύλος θα υποστεί και νέα
ταλαιπωρία;;
Έχεις χρόνο;;
Οι σκύλοι χρειάζονται πολλά περισσότερα από ένα πιάτο φαΐ. Είναι κοινωνικά θηλαστικά. Εάν δεν έχεις
χρόνο και θες έναν σκύλο που θα τον έχεις μόνο του στο διαμέρισμα, δεμένο όλη μέρα σε κάποιο μπαλκόνι,
ταράτσα ή πιλοτή καλύτερα να το ξανασκεφτείς. Η απομόνωση του σκύλου οδηγεί σε "ανεπιθύμητες
συμπεριφορές" όπως καταστροφή επίπλων, συνεχόμενο γάβγισμα, επιθετικότητα κ.α. Ένας σκύλος που
ζει υπό τέτοιες συνθήκες είναι δυστυχισμένος και ψυχικά ανισόρροπος. Οι σκύλοι δεν πρέπει να μένουν
μόνοι τους για πολλές ώρες, είναι ζώα κοινωνικά. Πρέπει να είναι κομμάτι της οικογενειακής σου ζωής.

Ποιος θα έχει την ευθύνη;;
Θα πρέπει να υπάρχει ένα μέλος της οικογένειας που θα έχει την ευθύνη του σκύλου για τις βασικές του
ανάγκες. Δύο βόλτες την ημέρα, εκπαίδευση, σωστή διατροφή, παιχνίδι, κτηνίατρο, grooming. Μην
αποκτήσεις σκύλο επειδή "τον θέλουν τα παιδιά" για δώρο Χριστουγέννων. Ο σκύλος δεν είναι παιχνίδι.
Στο τέλος είναι πολύ πιθανό πως όλη η ευθύνη να πέσει πάνω σου. Εσύ θέλεις σκύλο;
Έχεις υπομονή;; Πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς με το σκύλο σου.
Ο σκύλος θέλει υπομονή. Κυρίως την εποχή που είναι κουτάβι. Το κουτάβι θέλει εκπαίδευση από πολύ
νωρίς για μάθει τι "πρέπει" και τι "δεν πρέπει". Μην ξεχνάς ποτέ πως πίσω από το όνομα που θα του δώσεις
ο σκύλος είναι ζώο. Ζώο που πρέπει να γνωρίζει "όρια" και "κανόνες" - όπως γίνεται και τα ανθρώπινα μέλη
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Δυστυχώς οι σκύλοι δεν μιλούν τη γλώσσα μας. Πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε μαζί τους ώστε να
γνωρίζουν τι ζητάμε από αυτούς και αντίστροφα.
Όπως αναφέρει και η Patricia McConnell Ph.D., μία από τις κορυφαίες στην συμπεριφορά και εκπαίδευση
παγκοσμίως, στο βιβλίο της "Leader of the pack":
"Ξέρω ότι αγαπάς τον σκύλο σου, αλλά το να του δίνεις τα πάντα χωρίς όρια δεν του προσφέρεις κάτι καλό
για την ανάπτυξή του. Ο σκύλος για να νιώθει πραγματικά χαρούμενος πρέπει να νιώθει ασφάλεια. Πρέπει
να νιώθει ότι μπορεί να στηρίζεται πάνω σου ότι και αν συμβεί. Οι καλοί γονείς και δάσκαλοι γνωρίζουν
πως τα παιδιά τους κατά την ανάπτυξη χρειάζονται κατευθύνσεις και οι καλοί εκπαιδευτές σκύλων
γνωρίζουν το ίδιο. Όπως τα παιδιά έτσι και οι σκύλοι χρειάζονται αγάπη, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά
από το να δίνεις αγάπη από το να κακομαθαίνεις. Δεν κάνεις καλό στον σκύλο σου όταν τον έχεις μάθει
πως θα έχει αυτό που θέλει, όποτε το θέλει. Εάν μπορέσεις να είσαι ένας αποτελεσματικός δάσκαλος φίλος κατά την ανάπτυξή του, ο σκύλος σου μπορεί να είναι χαλαρός και θα σε αγαπάει όλο και πιο πολύ
γι αυτό."
Προσοχή! Δεν χτυπάμε ποτέ τον σκύλο, φωνάζουμε ή ουρλιάζουμε. Η σωστή εκπαίδευση του σκύλου
απαιτεί υπομονή, κατανόηση και θετική προσέγγιση. Εάν εσύ δεν μπορείς, ζήτα τις υπηρεσίες κάποιου
επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων.
Εκπαιδευμένος σκύλος = Ευτυχισμένος σκύλος
Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια;
Σκέψου τα μελλοντικά σου σχέδια. Μήπως ο σκύλος δεν "χωράει" σε αυτά; Μήπως σκέφτεσαι να αλλάξεις
το ωράριο εργασίας σου και δεν έχεις πολύ χρόνο; Μήπως σκέφτεσαι να μετακομίσεις στο εξωτερικό και
δεν μπορείς να πάρεις το σκύλο μαζί σου;.
Έχεις σκεφτεί τα έξοδα;
Ο σκύλος έχει έξοδα. Μπορεί να μην χρειάζεται να δαπανήσεις μία περιουσία αλλά, κάθε μήνα, του αναλογεί
ένα συγκεκριμένο ποσό για σωστή διατροφή, περιποίηση, επισκέψεις στο γιατρό, παιχνίδια κ.τ.λ.
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