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ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 
Greek Great Pyrenees Lovers' Club 

 
GreatPaws 
Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ 
Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή 
κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ Οκίινπ: 

pyrclubgr.yolasite.com 

Πεξηερόκελν από αλνηθηέο πεγέο κε Διιεληθή πεξίιεςε 
θα ζρόιηα. 
GreatPaws is the official e-magazine of the Greek 
Great Pyrenees Lovers' Club distributed free of 
charge via its website. 
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Χαιρεηιζμός Εκδόηη* 
 
Μεηά ηελ αλεπηηπρή πξνζπάζεηα 
δεκηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ θύισλ ησλ 
Ππξελαίσλ Διιάδνο (Ο.ΠΤΡ.ΔΛ) 
πξνρσξήζακε ζε δηάιπζε ηνπ Οκίινπ (ζε 
ηειηθή θάζε λνκηθήο πινπνίεζεο). Όκσο ε 
εμαηξεηηθά θαιή ππνδνρή ηνπ πξώηνπ 
ηεύρνπο καο νδήγεζε ζηε ζπλέρηζε ηεο 
πξνζπάζεηαο κέζσ ηνπ ΝΔΟΥ Club Φίλων 
Μεγάλων Πσρηναίων Δλλάδος. 
Σν Newsletter κεηαηξέπεηαη πιένλ ζε 
πεξηνδηθό κε ηελ νλνκαζία "GreatPaws" 
πνπ εθηόο από ηηο "κεγάιεο παηνύζεο" ην 
"GP" πεξηγξάθεη θαη ηα αξρηθά ησλ 
Μεγάισλ Ππξελαίσλ (Great Pyrenees)! 
Σα θείκελα ζα είλαη θαηά θύξην ιόγν ζηα 
Αγγιηθά κε Διιεληθή πεξίιεςε θαη 
ζρνιηαζκό (θαηά πεξίζηαζε). 
H έθδνζε ζα είλαη εθεμήο δηκεληαία ελώ 
θαηά πεξηόδνπο ζα ζπλνδεύεηαη θαη από 
εηδηθά ζεκαηηθά έλζεηα. 
Καισζνξίζαηε ζην GreatPaws θαη ζαο 
εύρνκαη επράξηζηε αλάγλσζε! 

 
Με θιλικούς ταιρεηιζμούς, 

Γιάννης Γαλαηάς 
 
 
 
 
 

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

ζηνπο ζθύινπο εξγαζίαο 
θαη επηπρήο ηδηνθηήηεο 4ΜΠ. 
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Σα πην δεκνθηιή απηνθίλεηα γηα ζθύινπο Most popular cars for dogs 5 
Μεηαηξνπή απηνθηλήηνπ ζε θηιηθό γηα 
ζθύινπο 

How to transform any car into the best dog-
friendly car for them 
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Κη αλ έρσ κηθξό απηνθίλεην; What if I have a small car? 10 
Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θαηνηθηδίσλ Pet transportation services 11 
Σν ζπίηη ηνπ ΜΠ The home of GPs 13 
Ξελνδνρεία πνπ δέρνληαη ηνπο ζθύινπο καο Hotels accepting dogs (in Greece) 14 
Κηεληαηξηθή θπζηνζεξαπεία Veterinary physiotherapy 15 
Βιέπνπλ νη ζθύινη ηειεόξαζε; Can dogs watch TV? 15 
Βιέπνπλ νη ζθύινη ρξώκαηα; Can dogs see colors? 16 
Καη ηα θαηνηθίδηα έρνπλ αιιεξγίεο Pets have allergies too! 17 
Η θαγνύξα ζηνπο ζθύινπο κπνξεί λα 
ππνδειώλεη αηνπηθή δεξκαηίηηδα (έθδεκα) 

Dogs' itchiness may indicate atopic 
dermatitis (eczema) 

19 

Γηαηί ξνραιίδεη ν ζθύινο κνπ; Why does my dog snore? 20 
Γηαηί ηξώεη θαθά ν ζθύινο κνπ; Why does my dog eat poop? 22 
Δίλαη ην παγσκέλν λεξό επηθίλδπλν γηα ηνπο 
ζθύινπο καο; 

Is ice water really dangerous for dogs? 23 

Ση ηξώλε νη ζθύινη; ΣΑ ΠΑΝΣΑ! What do dogs eat? EVERYTHING! 24 
Πξνζνρή ζηα ζαιηγθάξηα!  Beware of snails (lungwarms)! 26 
Υαιάξσζε γόλαηνο Patellar luxation  28 
Δηεξόπιεπξε ραιάξσζε γόλαηνο ζε 
κεγάιεο θαη γηγαληηαίεο θπιέο 

Lateral luxations in large and giant breeds 32 

Πξνβιήκαηα ζπξενεηδνύο αδέλα Thyroid problems 33 
Οζθπν-ηεξά δπζιεηηνπξγία Understanding lumbar-sacral dysfunction  36 
Δλδηαθέξνπζα ηζηνζειίδα γηα εθηξνθείο θαη 
ηδηνθηήηεο 

Interesting website for breeders and dog 
owners 

43 

Μηα θαιή ιύζε γηα ειηθησκέλνπο ΜΠ A solution for aged GPs 43 
Καθνπνίεζε δώσλ από παηδηά Children molesting pets 44 
θύινη, άλζξσπνη θαη ΜΠ Dogs, humans and GPs 46 
Δηδηθέο παξαιίεο γηα θαηνηθίδηα δώα Special beaches for pets (in Greece)  46 
ε Αηηηθή θαη Κξήηε ηα πεξηζζόηεξα 
θξνύζκαηα θαθνπνίεζεο δώσλ 

In Attica and Crete the most notable 
incidents of animal molesting  

47 

Πξόζηηκν-κακνύζ ζε 67ρξνλν πνπ 
ζαλάησζε 8 θνπηάβηα 

Huge penalty to a 67yo man who killed 8 
puppies 

48 

Μπνξεί ν ηόο Δκπνια λα πξνζβάιιεη 
ζθύινπο θαη γάηεο; 

Can the Ebola virus infect our pet dogs and 
cats? 

49 

Έμππλε ζπζθεπή επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία Clever application allows communication 50 
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θύινη θαηά ηνπ ζηξεο ζηα ζρνιεία Dogs fighting school stress 51 
Αληη-αιιεξγηνγόλα ηα θαηνηθίδηα Anti-allergic properties of pets 53 
Πεξηνδηθά γηα ζθύινπο Dog journals 55 
Δηδηθό πεξηνδηθό γηα θαηαγξαθή ηεο δσήο 
ηνπ ΜΠ ζαο 

A dog journal to record your GP's life as it 
happens 

57 

Γηα ηε δύζθνιε εθείλε ζηηγκή … When the end comes… 58 
Ιζηνξίεο δσήο κε ΜΠ Life stories with GPs 60 
Online γελλήηξηα πηζηνπνηεηηθώλ 
κνξθνινγίαο ζθύισλ 

Online dog pedigree chart generator 65 

Δκπόξην ζθύισλ θαη γαηώλ – Σα Διιεληθά 
puppy mills 

Greek puppy mills 65 

Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
εγθαηαζηάζεσλ εθηξνθήο θαη 
αλαπαξαγσγήο  ζθύισλ 

Prerequisites to establish and operate a  
kennel in Greece 

69 

Νένο λόκνο γηα ηα θαηνηθίδηα New legislation for pets (in Greece) 72 
Ηιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε ζθύισλ Electronic dog marking 73 
Αλαηζζεζία θαη ΜΠ Anesthesia for GPs 75 
Πώο λα γίλεηε έλαο ππεύζπλνο εθηξνθέαο 
ζθύισλ 

How to become a reliable dog breeder 75 

Πσο ε εθηξνθή θαζαξόαηκσλ ζθύισλ 
νδήγεζε ζε κεηάιιαμε ησλ θπιώλ θαη ζηηο 
ζνβαξέο αζζέλεηεο ησλ ζύγρξνλσλ ζθύισλ 

How pure breed breeding resulted in breed 
mutations and brought severe diseases in 
modern dogs 

79 

Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο θξάθηε θαη 
εμώπνξηαο γηα ΜΠ 

Warning GP signs for gates and fences 83 

Η δηάζσζε ηνπ ζθύινπ ηεο, ηεο θόζηηζε 
10.000€ 

She paid 10,000€ to save her dog! 84 

Γηεζλήο έθζεζε CACIB International CACIB show (in Greece) 85 
Φηλιαλδηθή κειέηε ζπκπεξηθνξάο ΜΠ Finnish GP behavioral study 86 
Γξαζηεξηόηεηεο Club Club's activities 89 
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