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Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Γιώργος ήταν να βεβαιωθεί ότι Μπόμπι θα έχει το 
δικό του άνετο μέρος για να κοιμάται.
Κάθε πρωί ο Γιώργος προετοιμάζει επίσης το πρωινό του Μπόμπι και φροντίζει 
να έχει πάντα άφθονο φρέσκο νερό για να πιει.

Η Μίντα λατρεύει το παιχνίδι, έτσι η Αθηνά κάνει ότι μπορεί για να παίζει με τον 
σκύλο της κάθε ημέρα. Η Μίντα έχει ένα μεγάλο λαστιχένιο κόκκαλο που το 
μασάει και μερικές φορές δεν το αφήνει με τίποτα!

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΙ Ή ΑΘΉΝΑ Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΙ Ή ΑΘΉΝΑ

Αυτός είναι ο Γιώργος. Είναι δέκα ετών και ζει στη μεγάλη πόλη.
Είναι ένα φυσιολογικό παιδί που πηγαίνει στο σχολείο όπως και εσύ, αλλά ένα 
πράγμα κάνει τον ũɘɩɟɔɞ πραγματικά ξεχωριστό. Το πόσο καλά φροντίζει τον 
σκύλο του, τον Μπόμπι.

Αυτή είναι η Αθηνά, η 
ξαδέλφη του ũɘɩɟɔɞɡ.
Η Αθηνά ζει με την οικογένειά 
της σε ένα αγρόκτημα στην 
ύπαιθρο. Αν και αυτή είναι ένα 
συνηθισμένο εννιάχρονο κορίτσι, 
ένα πράγμα την κάνει ιδιαίτερη.

Το πόσο καταπληκτικά φροντίζει 
τον σκύλο της, τη Μίντα.

Η Αθηνά φροντίζει ώστε η Μίντα 
να είναι καθαρή και την πλένει 
όταν λερώνεται. Όταν κάνει 
μπάνιο η Μίντα, τους καταβρέχει 
όλους!
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Ζώντας σε αγρόκτημα, ο σκύλος της ȷɗɖɜɎɠ, η Μίντα, περνά το μεγαλύτερο 
μέρος της ημέρας έξω και έχει μάθει να συμπεριφέρεται καλά με άλλα ζώα.
 Κάποιες φορές η Μίντα ακολουθεί τον πατέρα της ȷɗɖɜɎɠ στα χωράφια, για 
ακόμα πιο υγιή άσκηση. Αυτό το κάνει και η Αθηνά!

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΙ Ή ΑΘΉΝΑ Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΙ Ή ΑΘΉΝΑ

Χρησιμοποιεί πάντα λουρί για 
να βγάζει τον Μπόμπι βόλτα 
στο πάρκο με ασφάλεια, όπου ο 
Μπόμπι λατρεύει να παίζει φρίζμπι 
με τον ũɘɩɟɔɞ.

Μερικές φορές στο δρόμο για το 
σπίτι συναντούν έναν αδέσποτο 
σκύλο. Είναι ολομόναχος και 
φαίνεται πεινασμένος και 
φοβισμένος. Ο Γιώργος λυπάται 
που δεν τον φροντίζει κανείς.

Στην πόλη, ο Γιώργος θέλει ο 
Μπόμπι να είναι ασφαλής. Ο 
Γιώργος έχει εκπαιδεύσει τον 
Μπόμπι να μην τρέχει στους 
δρόμους, καθώς μπορεί να 
τον χτυπήσει αυτοκίνητο.
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Κύκλωσε τα αντικείμενα που θα σε βοηθήσουν να φροντίζεις τον σκύλο σου.

ΒΡΕΣ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΎΙΖ: ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΚΑΛΑ ΤΟΝ ΣΚΎΛΟ ΣΟΎ

Ποιο είναι το καλύτερο μέρος για να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί ένας σκύλος;
 Μπορεί να βρει μόνος του ένα μέρος για να κοιμηθεί οπουδήποτε έξω.
 Θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο μέρος για να ξεκουράζεται, μέσα στο σπίτι.
 Θα πρέπει να κοιμάται σε ένα προστατευμένο μέρος έξω από το σπίτι.

Τι πρέπει να τρώει ένας σκύλος;
 Πρέπει να τρώει ειδική σκυλοτροφή σε επαρκή ποσότητα.
 Πρέπει να τρώει αποφάγια ή/και φαγητό που βρίσκει στους δρόμους.
 Πρέπει να τρώει γεύματα που προετοιμάζονται ειδικά για αυτόν.

Όταν βγάζεις τον σκύλο έξω, ποια είναι η καλύτερη πρακτική;
 Ένας σκύλος πρέπει να φοράει πάντα λουρί.
 Ένας σκύλος πρέπει να πηγαίνει όπου θέλει.
 Ο ιδιοκτήτης πρέπει πάντα να περπατάει δίπλα του.

Ο σκύλος σου χρειάζεται φροντίδα και προσοχή. Το να είσαι καλός 
ιδιοκτήτης σκύλου σημαίνει ότι πρέπει να του δώσεις ένα άνετο μέρος 
για να κοιμάται, να τον ταΐζεις σωστά και να τον πηγαίνεις βόλτα τακτικά, 
αλλά χωρίς να τον αφήνεις να περιπλανιέται.
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Πάρε ένα τετράγωνο φύλλο χαρτί και ακολούθησε τις οδηγίες για να φτιάξεις τον 
δικό σου σκύλο οριγκάμι!

ΣΎΝΕΔΕΣΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ ΟΡΙΓΚΑΜΙ

Συνέδεσε τις τελείες μεταξύ τους για να ανακαλύψεις το κρυμμένο σχέδιο!
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Σημείωσε τις 
πτυχώσεις

Δίπλωσε τις γωνίες 
προς τα μέσα

Άνοιξε μία από τις 
γωνίες

Δίπλωσε στη μέση

Δίπλωσε τη γωνία Δίπλωσε τις γωνίες

Δίπλωσε τις γωνίες 
προς τα μέσα

Ζωγράφισε τα μάτια
Δώσε στον σκύλο σου 

ένα όνομα!

Δίπλωσε τη γωνία ξανά

Δίπλωσε διαγωνίως Άνοιξε το επάνω μέρος 
και πάτησέ το για να 

γίνει επίπεδο
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Και να ποιος είναι ο λόγος!
Ο κτηνίατρος μπορεί να βεβαιώσει ότι ο σκύλος σας έχει τσιπάκι (ηλεκτρονική 
σήμανση). Αν ο Μπόμπι χαθεί, ŰȌ τσιπάκι (ɖɚŮəŰɟɞɜɘəɐ ůɐɛŬɜůɖ) θα βοηθήσει 
να βρεθεί ο ιδιοκτήτης του. Αυτό σημαίνει ότι θα επιστραφεί με ασφάλεια στα 
άτομα που αγαπά.

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΙ Ή ΑΘΉΝΑ

Ύπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να κάνουν η Αθηνά και ο Γιώργος για να γίνουν 
πραγματικοί ήρωες για τους σκύλους τους;
Ναι! Η Αθηνά και ο Γιώργος πρέπει να πάνε τους σκύλους τους στον κτηνίατρο.
Το ίδιο και εσύ!

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΙ Ή ΑΘΉΝΑ
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Ο κτηνίατρος πραγματοποίησε ηλεκτρονική σήμανση και ůŰɞ ůəɨɚɞ της 
Αθηνάς. Τώρα η Μίντα μπορεί να κάνει τα εμβόλιά της για προστασία από τη 
λύσσα και να πάρει όλα τα μέτρα πρόληψης για τα δυσάρεστα τσιμπήματα από 
τσιμπούρια.
 Αν οι γονείς της Αθηνάς θελήσουν να πάνε όλοι διακοπές σε άλλη χώρα, αυτό 
σημαίνει ότι μπορεί να πάει και η Μίντα!
Και στην περίπτωση που κάποια αλεπού ή άλλο ζώο δαγκώσει τη Μίντα, θα 
είναι προστατευμένη από τη λύσσα και δεν θα πεθάνει, ούτε θα μεταδώσει την 
ασθένεια στην Αθηνά ή στην οικογένειά της.

Θυμήσου.  
Ο σκύλος σου σε 
αγαπάει. Και θα είναι 
πολύ λυπημένος αν σε 
αποχωριστεί.

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΙ Ή ΑΘΉΝΑ Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΙ Ή ΑΘΉΝΑ
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ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣΚΟΎΙΖ: ΠΏΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ΤΉΝ ΎΓΕΙΑ ΤΟΎ ΣΚΎΛΟΎ ΣΟΎ;

Πόσο συχνά θα πρέπει να επισκέπτεται ο σκύλος τον κτηνίατρο;
 Ποτέ.
 Μία φορά το χρόνο.
 Περισσότερες από μία φορές το χρόνο.

Θεωρείς ότι ένας σκύλος θα πρέπει να έχει τσιπάκι (ηλεκτρονική σήμανση);
 Ναι.
 Όχι.

Πώς μπορείς να προστατεύσεις τον σκύλο σου  
από ασθένειες;
 Με εμβολιασμό και αποπαρασίτωση.
 Με πολλές αγκαλιές.

Ποιο είναι το σωστό πράγμα που πρέπει  
να κάνεις όταν ο σκύλος φαίνεται να είναι  
άρρωστος;
  Να του δώσεις χαπάκια για ζώα ή  
ανθρώπους που έχετε ήδη στο σπίτι.
  Να επισκεφθείς τον κτηνίατρο ή  
τουλάχιστον να του τηλεφωνήσεις  
για συμβουλές

Ο σκύλος σου πρέπει να επισκέπτεται τον κτηνίατρο τακτικά, τουλάχιστον 
μία φορά το χρόνο, και θα πρέπει να έχει τσιπάκι (ηλεκτρονική σήμανση), να 
είναι εμβολιασμένος και να έχει αποπαρασιτωθεί. Όταν ένας σκύλος είναι 
άρρωστος, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να του δώσεις φάρμακο χωρίς να 
έχεις ρωτήσει τον κτηνίατρο για συμβουλές, καθώς ορισμένα φάρμακα για 
ανθρώπινη χρήση μπορεί να είναι άκρως δηλητηριώδη για τους σκύλους.
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Η Αθηνά και ο Γιώργος είναι ξεχωριστά παιδιά επειδή αγαπούν τους σκύλους 
τους και τους φροντίζουν πολύ. Βεβαιώνονται ότι έχουν ένα ασφαλές μέρος για 
να κοιμούνται, αρκετό φαγητό και νερό, και ότι είναι καθαροί. Επίσης παίζουν 
μαζί τους και τους πηγαίνουν βόλτα.
Τους πηγαίνουν στον κτηνίατρο, ώστε ο Μπόμπι και η Μίντα να είναι ακόμα πιο 
ασφαλείς για να χαρούν μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή.
Και αυτός είναι ο λόγος που η Αθηνά και ο Γιώργος θα είναι ήρωες για τους 
σκύλους τους για πολλά ακόμα χρόνια.

Θέλεις να γίνεις ήρωας για τον σκύλο σου; 
Πήγαινε τον σκύλο σου στον κτηνίατρο για περισσότερη προστασία και 
ασφάλεια
Εμπρός λοιπόν... Γίνε ήρωας για τον σκύλο σου!

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΙ Ή ΑΘΉΝΑ Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΙ Ή ΑΘΉΝΑ
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ΧΡΏΜΑΤΙΖΏ ΦΤΙΑΞΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΎ ΜΑΝΔΎΑ ΎΠΕΡΉΡΏΑ

Θα χρειαστείς ένα τετράγωνο κομμάτι υφάσματος μήκους περίπου 1,5 μέτρων.

1.  Δίπλωσε το ύφασμα στη μέση και 
κόψε το όπως φαίνεται σε αυτό το 
σχέδιο:

Ο μανδύας σου είναι έτοιμος, τώρα μπορείς να τον δέσεις γύρω από τον 
λαιμό σου!

2.  Ξεδίπλωσε το ύφασμα και κόψε το 
όπως φαίνεται σε αυτό το σχέδιο:

Μανδύας

Δέσιμο
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ΚΟΎΙΖ: ΤΟ ΚΟΎΙΖ ΤΟΎ ΎΠΕΡΉΡΏΑ ΕΣΎ ΚΑΙ Ο ΣΚΎΛΟΣ ΣΟΎ

Βάλε εδώ μια εικόνα ή μια ζωγραφιά με εσένα και τον σκύλο σου ή, αν δεν έχεις 
σκύλο, με εσένα και τον αγαπημένο σου σκύλο.

Επέλεξε τα σωστά πράγματα που πρέπει να κάνεις για να γίνεις ήρωας!

  Να ταΐζεις σωστά 
τον σκύλο σου

  Να επισκέπτεσαι 
τον κτηνίατρο 
τακτικά

  Να αφήνεις τον 
σκύλο σου τα 
βράδια στο δρόμο

  Να αφήνεις τον 
σκύλο σου να 
περιπλανιέται 
ελεύθερα

  Να 
εμβολιάζεις 
τον σκύλο 
σου

  Να δίνεις στον 
σκύλο σου ένα 
άνετο μέρος για να 
κοιμηθεί

  Να φροντίζεις τον 
σκύλο του γείτονα ή 
του φίλου σου όταν 
είναι διακοπές.

  Να βάζεις τσιπάκι 
(ηλεκτρονική 
σήμανση) στον σκύλο 
σου

  Να βγάζεις έξω τον 
σκύλο σου δεμένο 
με λουρί

  Να μην αφήνεις 
ποτέ τον σκύλο 
σου έξω

  Να παίζεις με τον 
σκύλο σου

Να θυμάσαι ότι μπορείς να είσαι υπερήρωας ακόμα και αν 
δεν έχεις σκύλο!



ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΠΕΊΤΕ  
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΚΎΛΟ ΣΑΣ...

... ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΟ.

Αν είστε ιδιοκτήτης σκύλου, πρέπει να τον 
φροντίζετε και να τον προσέχετε για όλη του τη ζωή.

Γίνε ο ήρωάς του - Ελλάδα

Αυτό είναι ένα μήνυμα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων - OIE / www.oie.int
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