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Η κοινωνικοποίηση επιτυγχάνεται όταν το κουτά-
βι αποκτά σταδιακά ένα πλήθος εμπειριών κα-
θώς επισκέπτεται διαφορετικούς χώρους και έρ-
χεται σε επαφή με ποικίλες καταστάσεις. Οσο πε-

ρισσότερα ερεθίσματα αποκτήσει τους πρώτους έξι μήνες της 
ζωής του, τόσο πιο εύκολα θα κινείται με ηρεμία και σιγουριά 
οπουδήποτε.

Αυτό το ξέρατε;
y Στην Ελλάδα έχει λανθασμένα ταυτιστεί μόνο με τις βόλ-
τες στο πάρκο και την επαφή με άλλα κουτάβια ή και με μεγα-
λύτερα σε ηλικία ζώα. Γενικά, η συναναστροφή πρέπει να γί-
νεται με σκύλους του αντίθετου φύλου και παρόμοιας ηλικί-
ας. Αν έχουν διαφορετική ηλικία, το μεγαλύτερο θα προσπα-
θήσει να κυριαρχήσει στο μικρότερο, με αποτέλεσμα αυτό να 

καταπιεστεί και να εκδηλώσει φοβίες ή επιθετικότητα όταν 
μεγαλώσει.
y Ενα σκυλί που γίνεται ανήσυχο και επιθετικό μόλις απομα-
κρύνεται από τον οικείο χώρο του πιθανότατα δεν έχει κοινω-
νικοποιηθεί σωστά.
y Η κοινωνικοποίηση -και συγκεκριμένα το 20% αυτής- ξεκι-
νά από τον εκτροφέα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ζώο, πριν απο-
μακρυνθεί από τη μητέρα του, έχει έρθει σε επαφή με ανθρώ-
πους και έχει παίξει σε ελεγχόμενο χώρο με διαφορετικά παι-
χνίδια. Συνήθειες όπως το βούρτσισμα γίνονται αποδεκτές α-
πό το ζώο με ευκολία, αν ξεκινήσουν νωρίς. Το υπόλοιπο 60% 
της κοινωνικοποίησης του ζώου -ένα ακόμη 20% εξαρτάται α-
πό αστάθμητους παράγοντες- είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη.
y Από την πρώτη ημέρα που θα πάρετε το κουτάβι, πρέπει να 
ξεκινήσετε τη διαδικασία κοινωνικοποίησής του, πάντα υπό 
την εποπτεία σας και ενώ φοράει το λουρί του, ώστε να μην α-
πομακρυνθεί και να μη φάει τίποτε από κάτω, ιδιαίτερα μέχρι 
να ολοκληρώσει τον κύκλο των εμβολίων του. 
y Χώροι ιδανικοί για την κοινωνικοποίηση του ζώου μπορεί 
να είναι οι εξής:
α) Εξωτερικοί χώροι, όπου υπάρχει θόρυβος και κίνηση, όπως 
είναι το λιμάνι ή η λαϊκή αγορά.
β) Εσωτερικοί χώροι, όπως εμπορικά κέντρα ή καφετέριες, ό-
που επιτρέπονται τα σκυλιά.
y Ο εκπαιδευτής μπορεί να σας βοηθήσει να διαμορφώσετε έ-
να σωστό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης του κουταβιού σας, δί-
νοντάς σας συμβουλές σχετικά με τα μέρη που μπορείτε να επι-
σκεφτείτε, τη συχνότητα των επισκέψεων και τη διάρκεια αυ-
τών. Φροντίστε, λοιπόν, να εκμεταλλευτείτε τους πρώτους μή-
νες της κοινωνικοποίησης του σκύλου σας, ώστε να έχετε έναν 
ισορροπημένο σύντροφο σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. X

Κοινωνικοποίηση: 
φτιάχνοντας 
χαρακτήρα
Οι εκπαιδευτές επιμένουν πως είναι το άλφα και το ωμέγα 
για την αρμονική συμβίωση του σκύλου μας με δίποδους 
και τετράποδους. Στην πραγματικότητα, παρότι 
χρησιμοποιούμε τον όρο σαν καραμέλα, είναι πολλά που 
δεν γνωρίζουμε.
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