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ΟΜΙΛΟ ΚΤΛΩΝ ΣΩΝ ΠΤΡΗΝΑΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟ (Ο.ΠΤΡ.ΕΛ.) 

Pyrenees Dogs' Club of Greece 
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ζε ςεθηαθή κνξθή ζηα Μέιε θαη ηνπο Φίινπο ησλ 
θύισλ ησλ Ππξελαίσλ κέζσ ηεο επίζεκεο 
ηζηνζειίδαο ηνπ Οκίινπ: 

pyrclubgr.yolasite.com 

Πεξηερόκελν από αλνηθηέο πεγέο κε Διιεληθή 
πεξίιεςε θα ζρόιηα. 
Official journal of the Pyrenees Dogs' Club of Greece 
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via its website. 

 
ΕΚΔΟΣΗ / EDITOR 
Γαιαηάο Ησάλλεο/Galatas Ioannis 
ηgalatas@yahoo.com 
 

ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ / TEMPORARY EC 
Πξόεδξνο/President 
Μαλσιή Μαξία/Manoli Maria 
Αληηπξόεδξνο/VP 
Παηήξ Καζηξηλόο Νηθόιανο/Fr. Kastrinos Nikolaos 
Γξακκαηέαο/Secretary 
Κνξσληάδεο Διεπζέξηνο/Koroniadis Eleftherios 
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Χαιρεηιζμός Εκδόηη* 
 
Μηαο θαη ν Όκηινο καο είλαη αθόκε ζηα 
ζπάξγαλα από πιεπξάο δξαζηεξηνηήησλ, ηα 
πξώηα ηεύρε ηνπ Newsletter ζα πεξηέρνπλ 
ελεκεξσηηθά ρξεζηηθά άξζξα γηα ηα Μεγάια 
Ππξελαία (ΜΠ) πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ 
ελεκέξσζε ησλ λέσλ ηδηνθηεηώλ ΜΠ ελώ θαη νη 
πεξηζζόηεξν έκπεηξνη ζα βξνπλ πιεξνθνξίεο 
πνπ ίζσο έςαρλαλ. 
Δπηιέμακε ηα θείκελα λα είλαη πξσηίζησο ζηα 
Αγγιηθά κε ζπλνδό πεξίιεςε θαη ζρόιηα ζηα 
Διιεληθά γηα ιόγνπο επθνιίαο θαη από ην 
γεγνλόο όηη δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα θείκελα 
από ηνλ δηθό καο ρώξν. 
Δπειπηζηνύκε ζηε ζπλέρεηα θαη κε ηε ζπλδξνκή 
ζαο, ηα Διιεληθά θείκελα λα έρνπλ απμεκέλε 
παξνπζία θαζώο ε  κεηαθνξά γλώζεο είλαη ην 
θιεηδί γηα ηε βειηίσζε ηεο θπιήο θαη ηελ 
αξκνληθή ζπκβίσζε αλζξώπσλ θαη ΜΠ. 
H έθδνζε ζα είλαη ηξηκεληαία ελώ θαηά 
πεξηόδνπο ζα ζπλνδεύεηαη θαη από εηδηθά 
ζεκαηηθά έλζεηα. 

 
Δθ κέξνπο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ζαο 

θαισζνξίδσ ζην Newsletter θαη ζαο εύρνκαη 
επράξηζηε αλάγλσζε! 

 
Με υιλικούς χαιρετισμούς, 

Γιάννης Γαλαηάς 
 
 
 
 
 

* Ο Δθδόηεο είλαη πξώελ ζηξαηησηηθόο ηαηξόο (Αιιεξγηνιόγνο/ 
\Αλνζνιόγνο) κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηνπο ζθύινπο εξγαζίαο 

θαη επηπρήο ηδηνθηήηεο 4ΜΠ. 
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ΣΙΣΛΟ TITLE ΕΛΙΔΑ 

PAGE 
θύινη εξγαζίαο: Ση αθξηβώο θάλνπλ; 
Ραληεβνύ γηα βόιηα 
Ηδηνξξπζκίεο Μεγάισλ Ππξελαίσλ 
Σα Μεγάια Ππξελαία σο θαηνηθίδηα 
10 ζπκβνπιέο γηα ζπνπδαίεο ζθπιν-
θσηνγξαθίεο 
Σα βαζηθά ηεο θσηνγξάθηζεο ζθύισλ 
Αζπηξίλε θαη ηβνππξνθαίλε: Δίλαη ηα 
αλζξώπηλα αλαιγεηηθά αζθαιή γηα ηνπο 
ζθύινπο; 
Πσο έκαζα λα κηιάσ "ζθπιίζηα"! 
 
Βηβιία κε ζέκα ηε ζπκπεξηθνξά ζθύισλ 
Ηζηνζειίδα: "Αο κηιήζνπκε ζθπιίζηα" 
Σν ζπίηη ηνπ Μεγάινπ Ππξελαίνπ 
Πνπιόβεξ από καιιί ζθύινπ 
Φνξώληαο ηηο ηξίρεο ηνπ ζθύινπ ζαο 
Βηβιίν: Πιέμηκν κε ηξίρεο ζθύινπ 
Αληηκεησπίδνληαο ηεο απώιεηα ηνπ ζθύινπ 
Όηαλ θεύγεη έλαο θίινο! 
Ηζηνζειίδα: "Δηαηξεία γηα ηελ Απώιεηα 
Καηνηθίδησλ Εώσλ θαη Πέλζνπο" 
Πεξηπνίεζε ηνπ Μεγάινπ Ππξελαίνπ 
θύινη ζεξαπείαο 
Μεγάινο Ππξελαίνο – Ο λένο Γήκαξρνο! 
Παηγλίδηα γηα Μεγάια Ππξελαία 
Δπηζεηηθόηεηα κεηαμύ Μεγάισλ Ππξελαίσλ 
πνπ δνπλ ζην ίδην ζπίηη 
Ηαπσλία: Κόκηθο κε Μεγάια Ππξελαία 
Γηαδξαζηηθά παηγλίδηα γηα θαηνηθίδηα δώα 
 
Ζ εμππλάδα ησλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ σο 
πξόβιεκα ζπκβίσζεο 
 
Έρεηε παξαηεξήζεηο θάηη αλάινγν; 
Χσξίδνληαο Μεγάια Ππξελαία πνπ 
καιώλνπλ 
Σν Μεγάιν Ππξελαίν έμσ από ηνλ θξάρηε! 
Δξσηήζεηο γηα ηα Μεγάια Ππξελαία! 
Δπίζεκνη θαη πεξηζηαζηαθνί εθηξνθείο 
Σν θνπηάβη πνπ δαγθώλεη! 
Μεγάια Ππξελαία σο θύιαθεο Εσνινγηθνύ 
Κήπνπ ζην Σέμαο 

Working dogs: What is their job? 
Doggy dating 
Great Pyr Quirks 
Pyrs as pets 
10 tips for getting great photos of your dog 
 
The basics of dog photography 
Aspirin and ibuprofen: Are human pain 
meds safe for dogs? 
 
On dogs and body language: How I 
learned to "speak" dog? 
Dog behavior books 
Let's Talk Dog (website) 
Great Pyrenees shelter 
Dog hair sweaters 
Wearing the hair of dogs 
Knitting with dog hair (book) 
Coping with pet loss 
When a friend is gone (in Greek) 
Association for Pet Loss and Bereavement 
 
Grooming the Great Pyrenees 
Therapy dogs and healing 
GP elected Mayor in Minnesota (USA) 
Toys that will keep a Great Pyrenees busy 
Aggression between Great Pyrenees dogs 
in the same household 
Tadakichi-san 
Interactive pet activity toys and treat puzzle 
games 
Great Pyrenees mountain dogs are genius 
and are bored with the tedium of 
homemaker's life 
Have you also noticed this? (in Greek) 
Breaking up a dog fight between GPs 
 
The Dis-a-Pyr 
Everything you always asked about a Pyr 
Professional vs. casual dog breeders 
How to train a puppy that bites 
GP guard dogs keep predators out of 
Texas Zoo 
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Πολύ μεγάλος 

είναι αυτός!!! 

   Πολύ μικρός 

είναι αυτός!!! 


