
The Argentine Dogo οr Dogo Argentino 

The Argentine Dogo, also known as the Argentinian Mastiff is the only native 
purebred large-game hunting dog developed in Argentina. It has a big skull, ιts 
eyes are deeply set, its nose strongly pigmented in black, its lips taut and its 
ears of triangular shape are well on top of its head. The body is muscular yet 

graceful, giving an 
over-all impression 
of strength. It has 
a long tail and a 
short white coat 
with no undercoat. 
It is said that the 
breed’s developer 
used at least 10 
separate breeds to 
come up with the 
perfect pack hunter 
and guardian that is 
the Argentine Dogo.  

Ντόγκο Αρτζεντίνο  

Ο Αργεντινός Dogo, επίσης γνωστός σαν Αργεντινό Μαστίφ είναι ο μόνος 
καθαρόαιμος κυνηγετικός σκύλος για μεγάλα θηράματα που αναπτύχθηκε στην 
Αργεντινή. Έχει μεγάλο κρανίο,τα μάτια του είναι βαθιά, η μύτη του έχει έντονο 
μαύρο χρώμα , τα χείλη του είναι τεντωμένα και τα αυτιά του έχουν τριγωνικό 
σχήμα. Το σώμα του είναι μυώδες αλλά χαριτωμένο δίνοντας πάνω απ’ όλα την 
εντύπωση δύναμης.Έχει μακριά ουρά και κοντό λευκό τρίχωμα χωρίς υπόστρωμα. 
Λέγεται ότι ο δημιουργός  της φυλής χρησιμοποίησε τουλάχιστον 10 διαφορετικές 
φυλές για να καταλήξει στον τέλειο  κυνηγό και φύλακα που είναι ο Ντόγκο 
Αρτζεντίνο. 

                                                                    

                                                                                     Christina Kaouki 



                                                                                 



The German Shepherd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Characteristics: Its weight is 35-45kg. It lives 9-10 years. 

Personality/skills : Flexibility, loyalty and courage. 

It has great intelligence and for this reason it was used during the First and 

Second World War by the army. Today it is used by the police and the army. It 

is easily integrated in the life of a family and can become a full member. It has 

a very good relationship with children and can be a good guard. 

 

 

 



The Golden Retriever 

The Golden Retriever is a medium-sized breed of dog. They were named 
retriever because of their 
ability to retrieve game 
undamaged. Golden Retrievers 
have an instinctive love of 
water. They have a dense inner 
coat that provides them with 
adequate warmth, and a water 
repellent outer coat. These 
dogs are well suited to 
suburban or country 
environments. Although they 
need substantial outdoor 
exercise, they should be kept in 
a fenced area because of their 
instincts as hunting dogs and 
tendency to roam. 
The Golden Retrievers' 
intelligence makes them 
versatile, allowing them to fill a 
variety of roles, including guide 

dog for the blind, hearing dog for the deaf, hunting dog, illegal-drug 
detector, and search and rescue participant.  
Golden Retrievers are exceptionally tolerant.The Golden Retriever  
possesses a pleasing personality which allows it to get along well with people 
and other dogs. It can be quite active and fun-loving but exhibits outmost 
patience when required to do so. It is an  intelligent and affectionate breed, 
which makes them great pets for young children.  

 

                                                                                     

                                                                                                       Marialena Efstratopoulou 

                                                                                                                                                                            



Golden Retriever 

Είναι σκυλιά μεσαίου 

μεγέθους. Ονομάστηκαν 

έτσι  λόγω της ικανότητας 

τους  να επιστρέφουν  

αντικείμενα απείραχτα. 

Έχουν μία ενστικτώδη αγάπη 

για το νερό. Έχουν πυκνό 

εσωτερικό τρίχωμα το οποίο 

τους παρέχει επαρκή 

ζεστασιά , και εξωτερικό 

τρίχωμα που απωθεί το νερό. Αυτά τα σκυλιά είναι πραγματικά κατάλληλα για 

περιβάλλον πόλης ή εξοχής. Αν και χρειάζονται αρκετή άσκηση θα πρέπει να 

κρατούνται σε περιφραγμένο χώρο λόγω των ενστίκτων  τους σαν κυνηγετικά σκυλιά και 

της τάσης τους να περιπλανώνται. Η νοημοσύνη τους τα κάνει εύστροφα και  επιτρέπει 

να παίρνουν διάφορους ρόλους όπως σκύλος οδηγός για τυφλούς ,σκύλος ακοής για 

κουφούς σκύλος ανιχνευτής παράνομων ουσιών και σκύλος έρευνας και διάσωσης. 

Είναι πολύ ανεκτικά. Διαθέτουν μια ευχάριστη προσωπικότητα που τα επιτρέπει να τα 

πηγαίνουν καλά με τους ανθρώπους αλλά και άλλα σκυλιά. Μπορούν να γίνουν αρκετά 

δραστήρια και τρυφερά και δείχνουν μεγάλη υπομονή για κάτι που είναι απαραίτητο 

να πράξουν. Είναι έξυπνη, στοργική ράτσα πράγμα που τα κάνει υπέροχα ζώα 

συντροφιάς για παιδιά. 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                        Marialena 

 

 

 



 





The Rottweiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Rottweiler is a very smart dog .People say ‘’The Rottweiler is very dangerous!’’ 
but it isn’t. It is a good guard and a very playful dog. It loves people but mostly 
children. 

80% of their coat is black and 20% is brown. They have small ears and a small tail. 
Their eyes are black , pale brown or dark brown. 

 

Το Ροτβόιλερ είναι ένας πολύ έξυπνος σκύλος. Οι άνθρωποι λένε ‘το Ροτβόιλερ είναι πολύ 

επικίνδυνο!’, αλλά δεν είναι. Είναι ένας καλός φύλακας και είναι και παιχνιδιάρης. 

Αγαπάει τους ανθρώπους και περισσότερο τα παιδιά. 

Το 80% του τριχώματος τους είναι μαύρο και το 20% είναι καφέ. Έχουν μικρά αυτιά και 

μικρή ουρά .Τα μάτια τους είναι μαύρα ,ανοιχτό καφέ ή σκούρο καφέ.  

                                                                                                           Athanasia Galliou 

 

 



The Siberian Husky. 

The Siberian Husky is a very 
strong and muscular dog 
that is used for hard labor. 
The breed comes in a wide 
variety of colors from solid 
black to pure white. The 
markings on its head also 
vary in color combinations. 
Some of the more common 
combinations are Red and 
White, Gray and White and 
Sable and White. However, 
these combinations still have 
further variations, making 
the breed’s coat very 
interesting to look at. This 
impressive coat consists of a 
thick undercoat and a soft 
outer coat that can 
withstand temperatures as 
low as -50 to – 60 degrees 

Celsius. The feet of this dog have hair between the toes to provide it with 
better traction on snow and ice surfaces. The eyes of the Siberian Husky 
are equally fascinating. Just like their coat, the eyes of this breed vary in 
color and even in combination. Their eyes can be blue,brown or amber, or 
even a combination of all three. In 1925, the Siberian Husky became famous 
because of its speed and efficiency in bringing much-needed medicine to 
the diphtheria-stricken city of Nome, Alaska. They have also become known 
as good companion dogs. 

 

 

                                                                           Michaela Koratzopoulou 



Το Σιβηρικό Χάσκι 
Το Σιβηρικό Χάσκι είναι πολύ δυνατό και μυώδες σκυλί 
που χρησιμοποιείται για σκληρή εργασία. Η φυλή έχει 
μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων από συμπαγές μαύρο 
σε καθαρό λευκό. Τα σημάδια στο κεφάλι του επίσης 
ποικίλουν σε χρωματικούς συνδυασμούς. Μερικοί από 
τους πιο κοινούς συνδυασμούς είναι κόκκινο και λευκό, 
γκρι και λευκό, και μαύρο και λευκό. Ωστόσο αυτοί οι 
συνδυασμοί έχουν κι άλλες διαφορές καθιστώντας το 
τρίχωμα τους πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το εντυπωσιακό 
τρίχωμα αποτελείται από ένα παχύ υπόστρωμα και ένα 
εξωτερικό τρίχωμα που μπορεί να αντέξει 
θερμοκρασίες τόσο χαμηλές όσο – 50 έως – 60 
βαθμούς Κελσίου. Τα πόδια του έχουν μαλλιά ανάμεσα 

στα δάχτυλα το οποίο παρέχει καλύτερη πρόσφυση στο χιόνι και τις επιφάνειες πάγου. Τα 
μάτια του Σιβηρικού Χάσκι είναι επίσης συναρπαστικά . Ακριβώς όπως το τρίχωμα τους 
τα μάτια αυτής της φυλής διαφέρουν σε χρώμα και σε συνδυασμό. Μπορεί να είναι μπλε, 
καφέ ,στο χρώμα του κεχριμπαριού ή συνδυασμοί και των τριών. Το 1925 το Χάσκι έγινε 
διάσημο λόγω της ταχύτητας και ικανότητας  του να φέρει την απαραίτητη ιατρική 
βοήθεια στην πόλη Nome  στην Αλάσκα η οποία είχε πληγεί από διφθερίτιδα.  
Επίσης τα Χάσκι έχουν γίνει γνωστά σαν καλά σκυλιά συντροφιάς. 
 

 

                                                                                                     Michaela 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                        Michaela 



  The West Highland White Terrier 

 

The West Highland White Terrier, 

commonly known as the Westie is a 

Scottish Breed of dog with a 

distinctive white coat. West Highland 

White Terriers have a lively  

disposition, which makes them ideal 

family dogs. This breed is very 

intelligent, highly trainable, faithful, 

and courageous. It is good with 

children and very devoted to its 

owner. 

 

 

 

 

 

 

 

To West Highland Terrier γνωστό σαν « Westie » είναι μια Σκωτσέζικη ράτσα σκύλου με 

χαρακτηριστικό λευκό τρίχωμα. Τα West Highland Terriers έχουν ζωηρή διάθεση που τα 

καθιστά ιδανικά σκυλιά για οικογένεια . Αυτή η ράτσα είναι πολύ έξυπνη , εκπαιδεύσιμη, 

πιστή και θαρραλέα. Τα West Highland Terrier είναι καλά με τα παιδιά και πολύ 

αφοσιωμένα στον ιδιοκτήτη τους. 

 

 

                                                                                                                          Marios Pothitos 

 

 



THE WESTIE DOG 

Characteristics: It is a tiny and active dog. 

lt is very playful too.lt has dark eyes and 

small ears.lt can learn lots of things very 

easily! It is a really good choice for people 

with dog allergies. But they need love and 

care like all dogs. 
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