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Παιχνίδια    
  επαναφοράς

Πιθανότατα ο σκύλος σας ήδη γνωρίζει και λατρεύει 
τη βασική εντολή Φέρε –εδώ θα δείτε όμως πώς θα 

μετατρέψετε την απλή ενέργεια συλλογής και επαναφο-
ράς σε ολόκληρη ομάδα παιχνιδιών. Επιπλέον, αν το ζω-
άκι σας είναι από αυτά που δεν έχουν κανένα πρόβλημα 
στην επαναφορά αντικειμένων αλλά δεν χαίρονται και 
πολύ να αφήνουν τα λάφυρά τους, έτσι που ολόκληρος 
ο χαρούμενος κύκλος να αρχίζει πάλι από την αρχή, η 
ενότητα αυτή θα σας δείξει τον τρόπο να τον μάθετε να 
αφήνει πρόθυμα ακόμα και το πιο πολύτιμο παιχνίδι του. 
Αν μάλιστα ο σκύλος σας αποδειχθεί ιδιαίτερα προικισμέ-
νος, ίσως μπορέσετε να ορίζετε σε ποιον συμπαίκτη του 
θα δίνει το παιχνίδι. Θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να 
μετατρέψετε ένα σκύλο «μπελά της αλληλογραφίας» σας 
στον καλύτερο διανομέα.
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Επιστροφή στον αποστολέα

Ορισμένες φυλές σκυλιών, όπως τα λαμπραντόρ και 
τα γκόλντεν ριτρίβερ μοιάζουν να γεννιούνται για 

να παίζουν παιχνίδια επαναφοράς. Δεν αρέσει εξίσου σε 
όλους τους σκύλους, αλλά η επαναφορά είναι σπουδαί-
ος τρόπος να διπλασιάσετε την εξάσκηση του σκύλου 
σας (ενώ εσείς απλώς στέκεστε και του πετάτε κάτι!) και 
γι’ αυτό αξίζει να επιμείνετε μέχρι να πιάσει το νόημα. 
Αν δεν τα καταφέρει γρήγορα, μην επιμείνετε πολλή ώρα 
αλλά περάστε σε κάτι άλλο· είναι πολύ σημαντικό να μη 
βαρεθεί ποτέ το ζώο σας όταν παίζει.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Τα σκυλιά που λατρεύουν το νερό και τους αρέσει να πιάνουν 
πράγματα μάλλον θα ενθουσιαστούν αν τα συνδυάσετε και τα δύο. 
Παίξτε στην ακρογιαλιά ή επιλέξτε μια ήσυχη λιμνούλα και πετάξτε 
το αντικείμενο με προσοχή: μην ενοχλείτε άγρια ζώα ή κολυμβητές. 
Είναι εξαιρετικό παιχνίδι για τους πιο ηλικιωμένους σκύλους που 
ίσως έχουν αρχίσει να χάνουν κάπως την ευκαμψία τους: το κολύμπι 
δεν καταπονεί τις αρθρώσεις τους.

ΕΝΑ: Οι περισσότεροι σκύλοι 
θα τρέξουν αμέσως πίσω από μια 
μπάλα (ή άλλο παιχνίδι) που θα 
πετάξετε. Μόλις ο σκύλος σας αρ-
χίσει να τρέχει, πείτε «Φέρε». Μόλις 
φτάσει στο στόχο και σηκώσει την 
μπάλα, επαινέστε τον.
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ΔΥΟ: Μόλις ο σκύλος σας 
πιάσει την μπάλα, πείτε του «Έλα». 
Μόλις γυρίσει για να έρθει κοντά 
σας, ενθαρρύνετέ τον με ενθουσι-
ασμό. Αν εκείνη τη στιγμή αρχίσει 
να περιπλανιέται μακριά σας, 
ξεκινήστε πάλι από την αρχική 
ρίψη μέχρι να πιάσει το νόημα της 
ακολουθίας.

ΤΡΙΑ: Όταν ο σκύλος επιστρέ-
ψει κοντά σας, δώστε την εντολή 
«Κάτσε». Φυσιολογικά, καθώς 
κάθεται θα αφήσει την μπάλα 
να πέσει. Αλλά αν δεν το κάνει, 
σκύψτε και προσφέρετέ του σε 
αντάλλαγμα μια λιχουδιά. Μόλις 
αφήσει την μπάλα, επαινέστε τον 
γενναιόδωρα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές 
για το σκύλο σας να πιάσει αυτό 

που του πετάτε. Αν ενθουσιάζεται με την επαναφορά, 
επενδύστε λίγα χρήματα για να αγοράσετε μια μπάλα 
σε σωστό μέγεθος που θα μπορεί να την πιάνει εύκολα 
και έναν «εκτοξευτήρα» που θα μπορεί να την στέλνει 
πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι η δύναμη του χεριού σας. Κλα-
σικά παραδείγματα αντικειμένων επαναφοράς είναι οι 
μικρές μπάλες και τα παιχνίδια ή κλαδιά (που δεν είναι 
όμως κατάλληλα για να τα πετάτε) –αν ένας σκύλος 
ενθουσιαστεί υπερβολικά μπορεί να καταπιεί ένα πολύ 
μικρό παιχνίδι, ενώ τα κλαδιά μπορεί να του σκίσουν το 
στόμα αν τα αρπάξει πολύ δυνατά.

Παιχνίδια επαναφοράς  |  Επιστροφή στον αποστολέα
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Ας παίξουμε ξανά

Σε ορισμένους σκύλους αρέσει τόσο πολύ να παίζουν 
παιχνίδια επαναφοράς που ενθουσιάζονται υπερ-

βολικά και αρνούνται να εγκαταλείψουν την μπάλα ή 
το παιχνίδι που μόλις έπιασαν. Ο ευκολότερος τρόπος 
για να κόψετε από το σκύλο σας αυτή τη συνήθεια, έτσι 
ώστε το παιχνίδι να παραμείνει διασκεδαστικό, είναι να 
ανταλλάσσετε μαζί του αντικείμενα. Αυτό θα τον βοηθή-
σει επίσης να μην προσκολλάται υπερβολικά σε ένα μόνο 
αντικείμενο και να κατανοήσει την αρχή της ανταλλαγής· 
αν ξέρει ότι μόλις σας δώσει κάτι θα συμβεί κάτι ακόμη 
καλύτερο, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα γίνεται πλέον 
πολύ κτητικός με αντικείμενα που θα θεωρεί «δικά του». 
Επιπλέον, θα βοηθήσει κι εσάς αν το ζωάκι σας κρατάει 
κάποια στιγμή κάτι που δεν θα έπρεπε, όπως ένα παπού-
τσι σας. Αν ξέρει ότι σε αντάλλαγμα θα του δώσετε κάτι 
εξίσου καλό, με χαρά θα σας δίνει τα πράγματα μόλις 
του το ζητάτε.

ΕΝΤΟΛΗ «ΑΣ’ ΤΟ»

Αν ο σκύλος σας είναι 
απρόθυμος να εγκα-
ταλείπει τα παιχνίδια 
του, μάθετέ του την 
εντολή «Άσ’ το». Καθώς 
κρατάει στο στόμα του 
την μπάλα, τοποθετή-
στε το χέρι σας μαλακά 
κάτω από το σαγόνι 
του, πείτε «Άσ’ το», και 
πάρτε του προσεκτι-
κά την μπάλα από το 
στόμα. Μετά δώστε του 
την μπάλα πίσω για να 
καταλάβει ότι δεν θα 
στερηθεί το παιχνίδι του 
απλώς και μόνο επειδή 
σας υπάκουσε.

ΕΝΑ: Αν δείτε ότι ο σκύλος 
σας πάντα ενθουσιάζεται υπερβο-
λικά και δεν θέλει να επιστρέψει 
την μπάλα ή το παιχνίδι που χρησι-
μοποιείτε στα παιχνίδια επαναφο-
ράς, διαλέξτε πριν ξεκινήσετε δύο 
παιχνίδια που του αρέσουν εξίσου. 
Πετάξτε το πρώτο και αφήστε τον 
να τρέξει να το πιάσει.



25

ΤΡΙΑ: Μόλις ο σκύλος σας 
εγκαταλείψει το πρώτο παιχνίδι, 
πετάξτε του το δεύτερο. Αφού 
το πιάσει, πάρτε ξανά το πρώτο 
παιχνίδι, και μόλις σας πλησιάσει, 
επαναλάβετε την ακολουθία.

ΔΥΟ: Μόλις ο σκύλος σας πιάσει το 
πρώτο παιχνίδι, φωνάξτε το όνομά του 
για να τραβήξετε την προσοχή του και 
κουνήστε του το δεύτερο στον αέρα. 
Οι περισσότεροι σκύλοι θα τρέξουν σε 
εσάς και μερικοί θα πετάξουν αμέσως το 
παιχνίδι που κρατάνε για να αρπάξουν 
το καινούργιο. Αν ο σκύλος σας δεν είναι 
από αυτούς, δείτε το πλαίσιο αριστερά.

Παιχνίδια επαναφοράς  |  Ας παίξουμε ξανά
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Άντε πάρ’ το

Οι σκύλοι μπορούν να μάθουν τα ονόματα ενός εκ-
πληκτικά μεγάλου πλήθους αντικειμένων. Μόλις 

μάθετε το σκύλο σας να αναγνωρίζει ονόματα, μπορείτε 
να τα συνδυάσετε με την επαναφορά, ώστε να μπορεί να 
σας φέρνει επιλεγμένα αντικείμενα από ένα σύνολο. Μην 
προσπαθήσετε να του μάθετε να ξεχωρίζει τα αντικείμενα 
πριν κατανοήσει πολύ καλά την επαναφορά. Αργότερα, 
μπορείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το κλίκερ για να 
τον βοηθήσετε να ξεχωρίζει τις λεπτομέρειες. Ξεκινήστε 
με κάποιο συγκεκριμένο κοντινό παιχνίδι, ενθαρρύνετε το 
σκύλο σας να το μυρίσει ενώ το ονομάζετε με ενθουσια-
σμό, και μετά, καθώς αυτός γυρίζει προς το μέρος του 
αντικειμένου, επαινέστε τον. Κάθε φορά που ο σκύλος 
μυρίζει το παιχνίδι, επαναλαμβάνετε το όνομα του παι-
χνιδιού. Μόλις βεβαιωθείτε ότι κατάλαβε, μπορείτε με 
τον ίδιο τρόπο να του μάθετε τα ονόματα περισσότερων 
παιχνιδιών.

ΔΥΟ: Όταν τελικά επιλέξει το 
σωστό παιχνίδι, κλικάρετε και αντα-
μείψτε τον με άφθονους επαίνους. 
Κάντε ένα βήμα πίσω και ζητήστε 
να σας φέρει το παιχνίδι: «Έλα».

ΕΝΑ: Όταν ο σκύλος σας   
μάθει τα ονόματα δύο ή τριών 
παιχνιδιών όπως παραπάνω, βάλτε 
στη σειρά τα αγαπημένα του και 
ονομάστε ένα: «Άντε πάρ’ το, μπά-
λα». Ίσως επιλέξει πολλές φορές 
λάθος αντικείμενο πριν το σωστό. 
Εσείς να ξαναλέτε κάθε φορά το 
όνομα του παιχνιδιού.
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ΤΡΙΑ: Καθώς γυρίζει προς το μέρος 
σας κρατώντας το παιχνίδι, φροντίστε 
να τον επαινέσετε πλουσιοπάροχα και, 
μόλις σας φέρει το παιχνίδι, ανταμείψτε 
τον. Αφήστε τον να παίξει για λίγο με 
το βραβείο του, δείχνοντάς του έτσι ότι 
η σωστή απάντηση κάνει να συμβούν 
καλά πράγματα.

ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Τις πρώτες φορές που θα ξεκινήσετε να παίζετε το «Άντε 
πάρ’ το», βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο που επιλέξατε να 
αναγνωρίσει ο σκύλος σας φαίνεται καθαρά. Αν κάποιες 
φορές δείξει να μπερδεύεται, επιστρέψτε στα βασικά και 
ξεκινήστε ξανά: μην συνεχίσετε με ακόμα πιο πολύπλοκες 
οδηγίες.

Παιχνίδια επαναφοράς  |  Άντε πάρ’ το
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Ταχυδρόμος

Μόλις ο σκύλος σας κατανοήσει τα παιχνίδια «Φέρε» 
και «Άντε πάρ’ το», και γίνει αξιόπιστος στην επα-

ναφορά αντικειμένων, μπορείτε να προσθέσετε λίγο με-
γαλύτερη ποικιλία στο παιχνίδι. Το να τον μάθετε να σας 
φέρνει την πρωινή εφημερίδα ή την αλληλογραφία σας 
είναι ένα κόλπο χρήσιμο για σας και διασκεδαστικό για 
εκείνον. Ακόμα κι αν το ενδιαφέρον του για τον ταχυδρό-
μο ή άλλους διανομείς δεν είναι τόσο ευγενικό όσο θα θέ-
λατε, το να του δώσετε να κάνει μια δουλειά που θα του 
αρέσει κατά την άφιξή τους μπορεί να τον αποθαρρύνει 
από το γάβγισμα ή άλλη ανεπιθύμητη συμπεριφορά.

ΕΝΑ: Τοποθετήστε την εφημε-
ρίδα κάπου κοντά σας, σε μέρος 
που να μπορεί να την βλέπει ο 
σκύλος σας καθαρά. Ίσως χρεια-
στεί να δοκιμάσετε αυτό το κόλπο 
στην εξώπορτα, ώστε να μάθει να 
σηκώνει την εφημερίδα από το 
χαλάκι. Δείχνοντας την εφημε-
ρίδα, δώστε την εντολή «Φέρε 
εφημερίδα».

ΔΥΟ: Ίσως χρειαστούν αρκε-
τές επαναλήψεις, αλλά συνεχίστε 
να ενθαρρύνετε το σκύλο σας και 
να δείχνετε προς την εφημερίδα. 
Όταν τελικά την πιάσει, πείτε 
«Έλα». 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

Μην ξεκινήσετε να μαθαίνετε στο σκύλο σας τον «Τα-
χυδρόμο» πριν βεβαιωθείτε ότι έχει κατανοήσει πολύ 
καλά τις εντολές «Φέρε», «Έλα», και «Άσ’ το». Επίσης, 
μην φοβάστε να ξεκινήσετε οποιοδήποτε παιχνίδι από 
την αρχή αν ο σκύλος σας δείχνει να μπερδεύεται. Ακό-
μα και η απλή εντολή «Κάτσε» θα αποδειχθεί σωτήρια 
αν είναι αναστατωμένος: το να μπορεί να ακολουθεί 
εύκολα οδηγίες τις οποίες είναι σίγουρος ότι γνωρίζει 
καλά αναπτύσσει την εμπιστοσύνη του, τόσο προς 
εσάς όσο και προς τις ικανότητές του.

ΤΡΙΑ: Όταν ο σκύλος σας φέρει την 
εφημερίδα, πείτε «Άσ’ το», και τοποθε-
τήστε το χέρι σας μαλακά κάτω από το 
στόμα του για να την πάρετε. Σκύψτε 
στο ύψος του και επαινέστε τον άφθονα. 
Ανταμείψτε τον με μια λιχουδιά ή το 
αγαπημένο του παιχνίδι.

Παιχνίδια επαναφοράς  |  Ταχυδρόμος
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Βολτούλες
Οι περισσότεροι σκύλοι έτσι κι αλλιώς ενθουσιάζονται 

όταν διαισθάνονται ότι ήρθε η ώρα για βόλτα, όμως 
μπορείτε να δημιουργήσετε τον ίδιο ενθουσιασμό δίνο-
ντάς τους να κάνουν μια δουλειά όσο εσείς ετοιμάζεστε. 
Εσείς ίσως χρειαστεί να φορέσετε το πανωφόρι σας, να 
πάρετε το φουλάρι σας, και να φορέσετε παπούτσια για 
βόλτα. Ο σκύλος από την πλευρά του, το μόνο που χρει-
άζεται είναι το λουρί του, αλλά μπορείτε να τον εκπαιδεύ-
σετε να το πιάνει και να σας το φέρνει για να του το φο-
ρέσετε. Μπορείτε εύκολα να τραβήξετε την προσοχή του 
καθώς εστιάζεται στη βόλτα του, και να χρησιμοποιήσετε 
ως κύρια εντολή είτε το «Βόλτα», είτε το «Φέρε λουρί». Αν 
ο σκύλος σας είναι ήδη αξιόπιστος στα παιχνίδια επανα-
φοράς, μπορείτε ως επιπρόσθετο βήμα να τροποποιήσε-
τε λίγο τα πράγματα κρύβοντας το λουρί του.

ΒΡΗΚΕΣ ΤΟ…;

Μπορείτε να εκπαιδεύσε-
τε το σκύλο σας να σας 
φέρνει διάφορα πράγμα-
τα πριν τον περίπατό σας. 
Αφού μάθει να φέρνει 
το λουρί του, εξασκήστε 
τον στο «Πού είναι το 
φουλάρι μου;» ή «Πού 
είναι το καπέλο μου;» 
και παρακολουθήστε τον 
ενθουσιασμό του να με-
γαλώνει καθώς θα βρίσκει 
κάθε αντικείμενο.

ΕΝΑ: Δέστε στο λουρί του 
σκύλου σας έναν χαλαρό κόμπο· 
έτσι θα μπορεί να το μεταφέρει 
πιο εύκολα. Αν σκοπεύετε να το 
κρύψετε για να κάνετε ακόμα πιο 
συναρπαστικό το παιχνίδι, δώστε 
του πρώτα να το μυρίσει.
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ΔΥΟ: Αφού βεβαιωθείτε ότι ο σκύλος 
σας σάς βλέπει, είτε κρεμάστε το λουρί 
στη συνηθισμένη θέση του, είτε κρύψτε 
το σε μέρος όπου θα έχει όμως εύκολη 
πρόσβαση. Δείχνοντας προς το λουρί ή το 
μέρος που το έχετε κρύψει, δώστε την 
εντολή «Βόλτα». Επαναλάβετε την 
εντολή με επιτακτικό τόνο έως 
ότου ο σκύλος πάει να φέρει 
το λουρί του.

ΤΡΙΑ: Αν είναι απαραί-
τητο, πηγαίνετε μαζί με 
το σκύλο σας να φέρετε 
το λουρί του, επαναλαμ-
βάνοντας «Βόλτα» καθώς 
του το δίνετε. Μετά από 
μερικές προσπάθειες, θα 
είναι σε θέση να το παίρνει 
(ή να το ανακαλύπτει με την 
όσφρηση) μόνος του. Μόλις 
τα καταφέρει, επαινέστε τον 
άφθονα. Όταν σας φέρνει το 
λουρί του, φροντίστε να τον 
βγάζετε αμέσως έξω, ώστε 
να ξέρει ότι η επιτυχία του 
ανταμείβεται με την έξοδο.
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Δώσε

Για να μπορέσετε να παίξετε αυτό το παιχνίδι με το 
σκύλο σας θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την εντο-

λή «Άσ’ το». Αν δεν συμβαίνει αυτό, ρίξτε μια ματιά στο 
πλαίσιο της σελίδας 24 πριν συνεχίσετε το διάβασμα. Η 
εντολή «Δώσε» σάς οδηγεί ένα βήμα παραπέρα: ενθαρ-
ρύνει το σκύλο σας να σας δίνει κάτι όταν απλώνετε το 
χέρι σας για να το πάρετε. Επαναλαμβάνουμε ότι ο σκύ-
λος σας δεν πρέπει να αισθανθεί ποτέ ότι βγαίνει ζημιω-
μένος υπακούοντας οποιαδήποτε από τις εντολές σας: 
μέσα από τον έπαινο, μια λιχουδιά, ή μια απλή ανταλλαγή 
πραγμάτων (για παράδειγμα, μια λιχουδιά για ένα παι-
χνίδι), πρέπει να αισθάνεται πάντα ότι αξίζει να σας υπα-
κούει. Επίσης, όταν ζητάτε από το σκύλο να αφήσει κάτι, 
προσέξτε τον τρόπο της έκφρασής σας: θα πρέπει να 
είναι χαρούμενος, ενθουσιώδης, και γεμάτος προσμονή 
–ποτέ επιθετικός ή εχθρικός.

ΜΕ ΤΟ ΜΑΛΑΚΟ

Αν ο σκύλος σας αρνεί-
ται σθεναρά να αφήσει 
το παιχνίδι από το 
στόμα του και γρυλλίζει 
απειλητικά, μην υψώνε-
τε τον τόνο της φωνής 
σας. Αντί γι’ αυτό, βγάλ-
τε μια κραυγή έντονης 
«έκπληξης». Αυτό θα 
εμπεριέχει το στοιχείο 
της έκπληξης χωρίς να 
τον πανικοβάλλει και θα 
δείτε ότι το πιθανότερο 
είναι να τον κάνει να 
αφήσει το παιχνίδι.
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ΕΝΑ: Όταν ο σκύλος σας αρ-
πάξει ένα παιχνίδι και το περιφέρει 
χαρούμενα τριγύρω, πείτε του 
«Έλα». Καθώς το φέρνει κοντά 
σας, κάντε τον να ηρεμήσει ζητώ-
ντας του να καθίσει ή λέγοντας 
«Μπράβο». Το επόμενο που θέλετε 
να κάνει είναι μόλις απλώσετε το 
χέρι σας να σας δώσει υπάκουα το 
παιχνίδι χωρίς εξαναγκασμό.

ΔΥΟ: Απλώστε το χέρι σας, όπως 
στο «Άσ’ το», αλλά τώρα, αντί να το βά-
λετε κάτω από το πηγούνι του, κρατή-
στε το κοντά στο παιχνίδι. Πείτε ήρεμα 
«Δώσε» και, πολύ μαλακά, τραβήξτε το 
παιχνίδι για να τον κάνετε να το αφήσει. 
Αν τραβηχτεί πίσω, αφήστε το παιχνίδι, 
ξαναφέρτε το χέρι σας κοντά στο αντι-
κείμενο, και επαναλάβετε την εντολή. 
Ίσως χρειαστούν μερικές προσπάθειες, 
αλλά μόλις αφήσει το παιχνίδι, επαι-
νέστε τον, και ανταμείψτε τον. Μετά, 
δώστε του πίσω το παιχνίδι του.
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