


Ο Σκύλος και η Γλώσσα του Σώματος του
Η γλώσσα του σώματος είναι ο τρόπος 
επικοινωνίας των σκύλων. Είναι αγελαία ζώα και με 
τον τρόπο αυτό είναι μία ειρηνική και ήρεμη 
συνύπαρξη δυνατόν. Είναι βασικό στοιχείο για την 
επιβίωση τους , ως αγέλη.Χωρίς αυτήν,  δεν υπάρχει 
συνεννόηση και αυτό θα δημιούργησε  κινδύνους για 
τραυματίες εντός ομάδας με την εξαφάνιση του 
είδος ως αποτέλεσμα. 



Τα σκυλιά παγκοσμίως έχουν μία γλώσσα, την Γλώσσα του Σώματος τους , πράγμα το οποίο διευκολύνει τον τρόπο 
επικοινωνίας ενδιάμεσα από σκυλιά ανεξάρτητο από την προέλευση του.
Υπάρχουν πάνω από 30 διαφορετικά σήματα ηρεμίας τα οποία εκφράζουν τα συναισθήματα,την διάθεση και επιθυμίες 
τους. 
Ο σκύλος περιμένει από μας, τον άνθρωπο, να την καταλαβαίνουμε  αφού είναι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας πού 
υπάρχει για τα σκυλιά. Τα σκυλιά ζούνε και επιβιώνουν με τα αισθητηριακά όργανα, πρώτη η οπτική , μετά η 
οσφυρική και η ακουστική αντίληψη.
Αυτό μας διευκολύνει να διαβάζουμε την γλώσσα του σώματος και τα σήματα ηρεμίας.



Ο άνθρωπος στην εξέλιξη  έχασε την ικανότητα 
να διαβάζει γλώσσα του σώματος του σκύλου. Αν 
κάποιος άνθρωπος δεν ξέρει την γλώσσα του 
σώματος του σκύλου του , δυσκολεύεται να 
διαβάζει και να κατανοεί την διάθεση,τα 
συναισθήματα του σκύλου και τις επιθυμίες του, 
με αποτέλεσμα να σταματήσει σιγά, σιγά να την 
χρησιμοποιεί. Πράγμα το οποίο είναι ανθυγιεινό 
για την ψυχοσωματική υγεία του σκύλου αλλά 
δυσκολεύει επίσης μία αρμονική συνύπαρξη, έναν 
καλύτερο τρόπο ζώης.
Επίσης μπορούμε να αποφύγουμε δυσάρεστες 
καταστάσεις και να προλαβαίνουμε ατυχήματα. 
Γνωρίζοντας την γλώσσα τους.

α) Για παράδειγμα, μπορεί ένας κηδεμόνας να 
έχει ένα σκυλί το οποίο αντιδράει επιθετικά 
προς αλλά σκυλιά του ίδιου φύλου και να μην 
προλαβαίνει  να ειδοποίησει τον άλλον κηδεμόνα 
για αυτό. Αν ξέρει ο κηδεμόνας την γλώσσα του 
σώματος και τα σήματα ηρεμίας του σκύλου 
μπορεί να ελέγχει την κατάσταση και να 
προλαβαίνει κάποιο μάλωμα των σκύλων.



β) Ενα μη κοινωνικοποιημένο σκυλί δίνει σήματα ηρεμίας σε ένα μικρό παιδί 5 ετών, το οποίο τρέχει πέρα 
δώθε  τέσσερα μέτρα μακριά από το  δεμένο σκύλο , μην  ξέροντας ότι αυτός ο τρόπο συμπεριφοράς 
τραβάει την προσοχή του σκύλου. Αποφεύγουμε να πλησιάζουμε  δεμένα σκυλιά , όταν δεν ξέρουμε την 
γλώσσα του σώματος του, διότι   μπορεί να φοβηθεί,να νιώθει άγχος, να δυσαρεστεί το σκυλάκι  , με 
αποτέλεσμα να προσπαθήσει  να προστατευτεί . Αν ξέρει ο γονιός να διαβάζει τα σήματα ηρεμίας μπορεί να 
ελέγχει ,να  αποφύγει εύκολα δυσάρεστες καταστάσεις και να προλαβαίνει επικίνδυνα ατυχήματα.

Τα σκυλιά είναι αξιαγάπητα πλάσματα, τα οποία αγαπάνε τον άνθρωπο χωρίς όρια,ανεξάρτητα εξωτερικής 
εμφάνισης, αγαπάνε σταθερά και θέλουν να είναι δίπλα μας για μια ζωή πάντα και παντού....αφού είμαστε 
μία αγέλη/ μια οικογένεια 
( Εξαιρούνται τα σκυλιά , τα οποία δεν έχουν κοινωνικοποιηθεί σωστά από τους κηδεμόνες τους ) .Πάντα 
ψάχνουν την συντροφιά μας, την αγάπη μας και την συμπάθεια μας.
Χαίρονται, αγαπάνε αναστατώνονται, συμπαθούν, κουράζονται, φοβούνται, νευριάζουν, στεναχωριούνται ,
λυπούνται.



Και δεν μπορούν να αντιπαθούν,γεγονός το οποίο 
ανακαλύφθηκε επιστημονικά!

 Έχουν τα ίδια συναισθήματα όπως ο άνθρωπος.
Αν νιώθουν οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα , θα 

το δείξει με τον τρόπο του , με σήματα ηρεμίας.
Τα σήματα ηρεμίας είναι σημάδια προειδοποιήσεις 
του σκύλου ότι θέλει να βγει από μία συγκεκριμένη 

κατάσταση , την οποία τον κάνει να αισθάνεται 
άβολα. Προσέχοντας τα , μπορούμε να του δώσουμε 

μία ανάλογη ευκαιρία.   
Τα πιο συνηθισμένα σήματα ηρεμίας είναι:

- το σύντομο γλείψιμο της μύτης
- χασμουρητό

- μυρίζει το πάτωμα, χωρίς να υπάρχει κάποια οσμή
- με αργό περπάτημα περιγράφει κύκλους και 

οκτάρια



Τα σήματα ηρεμίας και η γλώσσα του σώματος 
καλύπτουν όλο το σώμα, τρίχωμα και το κεφάλι του 

σκύλου.
Τα αυτιά- ευθεία πίσω: Υποταγή, όρθια και μπροστά: 

εγρήγορση
Τα μάτια- άγχος, φόβος, προειδοποίηση( 

μισοφέγγαρο), σημάδια ηρεμίας. Χρησιμοποιούν 
επίσης τη μύτη, το  στόμα, τα δόντια

Τρίχωμα: Σήκωμα της τρίχας: Αναστάτωση
Σήκωμα μπροστινού ποδιού: Σήμα ηρεμίας, 

αμφιβολία, φόβος
Πάγωμα: Φόβος, εγρήγορση, σήμα ηρεμίας

Ουρά: Αναλόγως με την ταχύτητα ( όχι με το ύψος) 
εκφράζουν χαρά, φόβος, εγρήγορση, περηφάνια.

Τα σκυλιά έχουν μία γλώσσα του σώματος πολλά 
σήματα ηρεμίας εκ γενετής.  Σε περίπτωση που 

νιώθει άβολα, σε συγκεκριμένες καταστάσεις όπως  
το σκύψιμο πάνω από το σκυλί ή η σφιχτή , 

σωματική αγκαλιά ), το σκυλί θα δείξει έναν 
συνδυασμό από τα αναφερόμενα σήματα ηρεμίας.

( Στα σκυλιά ράτσας power breed,όπως: 
cane,corso,doggo argentino,pittbull,bull terrier ... Τα 

σήματα μπορεί να είναι μειωμένα, η προειδοποίηση 
πιο σύντομη, ο χρόνος αντίδρασης πιο γρήγορος).

Αυτά είναι τα απλά σήματα τα οποία είναι εύκολα να 
τα διαβάσουμε.



Υπάρχουν πολλά ακόμα σήματα ηρεμίας και συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό. Τα  σκυλιά " μιλάνε" 
συνεχώς, για την διάθεση τους, τα συναισθήματά τους, τις επιθυμίες . Ήρθε η στιγμή να ακούσουμε, να 
καταλαβαίνουμε και να κατανοήσουμε με σεβασμό και υπευθυνότητα αυτά που θέλουν να μας πούνε. 
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