
 

ΟΧΙ «ΑΓΡΑΦΟ» ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ 

Ο Γερμανικός Ποιμενικός σήμερα ίσως είναι η πιο αναγνωρίσιμη και δημοφιλής ράτσα σκύλου στον κόσμο.  Η 

πολυμορφικότητα  αυτού του ζώου το καθιστά ως τον αδιαμφισβήτητο «Βασιλιά» αφού  από το έτος 1899 όπου 

και εγγράφηκε ως ράτσα υπηρετεί τον άνθρωπο ως Τσοπάνης, Φύλακας, Στρατιώτης, Ιχνηλάτης, Αστυνομικός, 

Διασώστης, Οδηγός τυφλών αλλά κυρίως ως φίλος. 

Αυτή όμως η αναγνώριση οδήγησε δυστυχώς σε ανεξέλεγκτη 

αναπαραγωγή, όπου η ανθρώπινη άγνοια και ανευθυνότητα 

προκάλεσαν στην ράτσα  προβλήματα σωματικής και 

πνευματικής υγείας.  

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνετε μια τεράστια προσπάθεια από 

την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γερμανικού Ποιμενικού για την 

εξυγίανση της φυλής θεσπίζοντας αυστηρούς κανονισμούς  

αναπαραγωγής. Οι πιο βασικοί από αυτούς τους κανονισμούς υιοθετήθηκαν και στην Κύπρο από τον Κυπριακό 

Όμιλο Γερμανικού Ποιμενικού ούτος ώστε να συμβάλουμε και εμείς στην θετική εξέλιξη αυτής της υπέροχης της 

φυλής. 

Είναι εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι το πιστοποιητικό καθαροαιμίας είναι απαραίτητο μόνο για όσα σκυλιά 

θα λαμβάνουν μέρος σε αγώνες επίδειξης.  

Το πιστοποιητικό καθαροαιμίας είναι: 

 Η επιβεβαίωση της ταυτότητας και ποιότητας των γονέων του υποψήφιου 
σκυλιού που θέλετε να αγοράσετε 

 Η επιβεβαίωση ότι οι γονείς του είναι κατάλληλοι για αναπαραγωγή 

 Η επιβεβαίωση ότι οι γονείς έχουν ελεγχθεί για προβλήματα χαρακτήρα όπως 
επιθετικοί ή φοβικοί  (κληρονομικό) 

 Ότι οι γονείς έχουν κατάλληλη ανατομία ισχίων και αγκώνων προς αποφυγή 
κινητικών προβλημάτων (κληρονομικό) 

 Ότι δεν υπάρχει θέμα αιμομιξίας.   

Σήμερα η Παγκόσμια Ομοσπονδία Γερμανικού Ποιμενικού υποχρεώνει τους 

ιδιοκτήτες να προβαίνουν σε ταυτοποίηση DNA των σκυλιών τους ούτος ώστε να 

εξαλειφθούν οποιεσδήποτε υπόνοιες για την ταυτότητα του σκυλιού, κάτι που σταδιακά θα εφαρμοστεί και στην 

Κύπρο. 

Είναι αναμενόμενο ότι όποιος θέλει να αποκτήσει ένα Λυκοσκυλάκι το κάνει για αυτό που πρεσβεύει αυτή η 

ράτσα, οπόταν θα πρέπει όλοι να συμβάλουμε στην βελτίωση αυτής την υπέροχης φυλής απωθώντας όσους  

αναπαράγουν ακατάλληλα σκυλιά. 

Προτού αγοράσετε ένα άγραφο σκυλάκι σκεφτείτε μόνο ότι δεν θα ήταν άγραφο αν οι γονείς του ήταν 

κατάλληλοι για αναπαραγωγή. 
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