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Σκύλος, ο καλύτερος και παντοτινός φίλος του ανθρώπου. Ο μύθος λέει
πως όταν ο θεός χώριζε τα ζώα από τον άνθρωπο με ένα δυνατό ποτάμι,
ο σκύλος πήδηξε στο ποτάμι και στάθηκε δίπλα στον άνθρωπο. 

Ο σκύλος εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε 
φορά. Έτσι θα βρούμε σκυλιά που είναι:

• πελώρια που φτάνουν και τα 100 κιλά 

• μινιατούρες που δεν ξεπερνούν το ένα κιλό 

• για σαλόνια 

• που σώζουν ανθρώπους από νερό ή χιόνι 

• με μακρύ τρίχωμα, με μεσαίο τρίχωμα, με κοντό τρίχωμα ακόμα 
και άτριχα για αλλεργικούς. 

• σκυλιά περήφανα και υπεύθυνα 

• σκυλιά που μας διασκεδάζουν

• που μας προστατεύουν 

• σκυλιά με απίθανη νοημοσύνη που μας βοηθάνε, όπως τα 
σκυλιά οδηγοί τυφλών
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Το poodle ή κανίς πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του στη Γερμανία, όπου
ήταν γνωστά ως το Pudelhund Pudel που αγγλικά σημαίνει λακκούβα,
που  μπορεί  να  ήθελαν  να  πούν  ότι  πλατσουρίζουν.  Η  φυλή  ήταν
τυποποιημένη στη Γαλλία,  όπου συνήθως χρησιμοποιείται  ως  σκύλος
του νερού ή κυνηγόσκυλο.

Η ηπειρωτική Ευρώπη γνώριζε το κανίς πολύ πριν από το φέρουν στην
Αγγλία. Σχέδια του Γερμανού καλλιτέχνη Albrecht Dürer δημιούργησε
το δημοφιλές εικόνα της φυλής τον 15ο και 16ο αιώνα. Ήταν ο κύριος
κατοικίδιο  σκύλο  του  στα  τέλη  του  18ου  αιώνα στην Ισπανία,  όπως
φαίνεται  από τα έργα ζωγραφικής  του Ισπανού καλλιτέχνη  Francisco
Goya . 

Η Γαλλία είχε το κανίς σαν σκύλο παιχνίδι πως περιποιείτε τον εαυτό
του και πως καμαρώνει για το εξωτερικό παρουσιαστικό του, ακόμα και
σήμερα.  Τα κανίς  ήταν  τα  αγαπημένα  σκυλιά  κατά  τη  διάρκεια  της
βασιλείας του Λουδοβίκου XVI .
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