
Pedigree: γιατί είναι τόσο σημαντικό; 

Τελευταία συναντούμε ολοένα και περισσότερους ενδιαφερομένους για γατάκια που 

ανήκουν σε κάποια φυλή, αγγελίες για γατάκια φυλής που διαφημίζονται ως 

«ευκαιρία» και ιδιοκτήτες γατών που υιοθετήθηκαν με κάποιο αντίτιμο και την 

υπόσχεση ότι το γατάκι τους ανήκει στη φυλή που πάντα ονειρευόταν, και 

ανακαλύπτουν μεγαλώνοντας ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως τους τα περιέγραψαν. 

Ακούω καθημερινά ανθρώπους να ισχυρίζονται ότι κάποιος ιδιοκτήτης καταστήματος 

τους ζήτησε διπλάσια τιμή για το γατάκι τους σε περίπτωση που ήθελαν και το 

pedigree του, και ότι θεώρησαν περιττό να το ζητήσουν, αφού δεν ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν σε εκθέσεις μορφολογίας. Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως το Pedigree ενός 

ζώου είναι πολλά περισσότερα από ένα έγγραφο που αναφέρει τη γενεαλογία του, και 

είναι απαραίτητο να συνοδεύει το γατάκι με τα υπόλοιπα έγγραφα υιοθεσίας του. 

Aρχικά,είναι το μοναδικό έγγραφο που αποδεικνύει ότι το γατάκι σας όντως ανήκει 

στη φυλή που ισχυρίζεται ο εκτροφέας ότι ανήκει.Δεν έχει σημασία αν μοιάζει στην 

εμφάνιση με κάποια φυλή,πολλά γατάκια που προκύπτουν από διασταυρώσεις 

μοιάζουν,αυτό δε σημαίνει ότι ανήκουν όμως σε αυτή τη φυλή.Ούτε καν οι κριτές 

μορφολογίας,που γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των φυλών σε βάθος,δε μπορούν να 

σας πιστοποιήσουν με σιγουριά ότι το γατάκι σας ανήκει σε συγκεκριμένη φυλή.Δεν 

έχει σημασία αν είδατε τους γονείς,πολλές γατούλες το σκάνε για να 

ζευγαρώσουν,και κάποια από τα γατάκια που προκύπτουν μοιάζουν με τη μαμά 

τους,αυτό δε σημαίνει ότι ανήκουν στη φυλή που ανήκει η μαμά.Δεν έχει σημασία αν 

είδατε τα αδερφάκια του,σε μια γέννα το κάθε γατάκι μπορεί να προέρχεται από 

διαφορετικό μπαμπά,συνήθως λοιπόν τα γατάκια που προκύπτουν από διασταύρωση 

και δε μοιάζουν με τον «καθαρόαιμο» γονιό εγκαταλείπονται,και τα αδερφάκια τους 

που μοιάζουν πωλούνται ως καθαρόαιμα με της σειρά τους.Ακόμη κι αν πρόκειται 

για γατάκια από δυο γονεις που ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει ότι ανήκουν σε 

συγκεκριμένη φυλή,αν δεν έχουν τα χαρτιά τους,δεν ανήκουν σε αυτή. 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να έχει ένα γατάκι pedigree? 

Καταρχήν πρέπει και οι δύο γονείς του να έχουν pedigree,το οποίο επιβεβαιώνει ότι 

ανήκουν στη συγκεκριμένη φυλή,όπως και οι πρόγονοί τους για τουλάχιστον 

τέσσερις γεννεές. Οι γονείς πρέπει να είναι καταχωρημένοι σε κάποια από τις 

Διεθνείς Ομοσπονδίες (FIFe,TICA,WCF,CFA κτλ.) που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης 

τους έχει συμφωνήσει να τηρεί τους κανόνες εκτροφής της εκάστοτε ομοσπονδίας. 

Αυτοί οι κανόνες ρυθμίζουν πόσες γέννες μπορεί να κάνει ετησίως κάθε θηλυκή γάτα 

εκτροφής,ώστε να είναι υγιής εκείνη και τα γατάκια της και να μην ταλαιπωρείται, 

από ποια ηλικία μπορεί να γίνει με ασφάλεια για κάθε θηλυκή γάτα η πρώτη γέννα, τι 

εξετάσεις επιβάλλεται να γίνουν στους γονείς, σε τι ηλικία μπορούν τα γατάκια να 

μετακομίσουν με ασφάλεια στις νέες τους οικογένειες κ.ά. Κανείς ευσυνείδητος 

εκτροφέας δε θα επιτρέψει στο γατάκι του να μετακομίσει στο νέο του σπίτι 

νωρίτερα, χωρίς όλα τα απαραίτητα εμβόλια, ρισκάροντας τη σωματική και ψυχική 

του υγεία. Κανένας εκτροφέας που αγαπά τα ζώα του δε θα δώσει το γατάκι του σε 

κάποιον άγνωστο που απλά του το ζήτησε μέσω διαδικτύου,ή σε μια έκθεση,χωρίς να 

μάθει πρώτα όσα είναι απαραίτητα για να σιγουρευτεί ότι θα μείνει με μια σωστή 

οικογένεια. Κανείς ειλικρινής εκτροφέας δε θα δώσει γατάκι του για υιοθεσία χωρίς 

έγγραφη απόδειξη ότι το γατάκι του είναι όντως αυτό που ισχυρίζεται,και η απόδειξη 

αυτή είναι το pedigree του. Το pedigree κοστίζει το πολύ 20 ευρώ, οπότε ο 



ισχυρισμός ότι το αντίτιμο υιοθεσίας θα εκτιναχθεί αν πάρετε το γατάκι με τα χαρτιά 

του,δεν ισχύει. Φανταστείτε, αν ο υποτιθέμενος εκτροφέας σας λέει ψέμματα για κάτι 

τόσο απλό, σας λέει αλήθεια άραγε για τις συνθήκες διαβίωσης των γονέων του 

μικρού σας,για την υγεία του,ή για την προέλευσή τους; Μήπως πίσω από αυτό το 

έγγραφο που κοστίζει 20 ευρώ κρύβονται πολλά;  

Πολλοί δήθεν εκτροφείς προσελκύουν επίδοξους ιδιοκτήτες με χαμηλό αντίτιμο 

υιοθεσίας για τα μικρά τους,μερικές φορές ακόμη και το μισό από αυτό στο οποίο 

δίνονται τα γατάκια εκτροφείων. Παρόλα αυτά, κάθε άλλο παρά ευκαιρία είναι.Τα 

μικρά φεύγουν πολύ νωρίς για τις νέες τους οικογένειες,ώστε ο «εκτροφέας» να 

γλιτώσει έξοδα από τροφή,άμμο και εμβόλια,με αποτέλεσμα τα γατάκια του να μην 

είναι κοινωνικοποιημένα σωστά και το ανοσοποιητικό τους να μην είναι ακόμη σε 

θέση να ανταπεξέλθει σε ότι ιούς θα συναντήσει στο νέο περιβάλλον.Δεν έουν γίνει 

εξετάσεις ούτε στους γονείς ούτε στα ίδια,σπάνια έχουν ελεγχθεί από κτηνίατρο,με 

κίνδυνο να ασθενήσουν τα ίδια ή να μεταδώσουν ασθένειες στα ήδη υπάρχοντα ζώα 

της οικογένειας.Αρκετά από αυτά δεν τα καταφέρνουν και χάνονται μερικούς μόλις 

μήνες αργότερα,επειδή είχαν κάποιον ιο,δεν είχαν αναπτυχθεί σωστά,υπέφεραν από 

κάποιο κληρονομικό νόσημα, κι αυτά των οποίων ο οργανισμός ανταπεξέρχεται στην 

αλλαγή περιβάλλοντος,χρειάζονται μήνες για να ξεπεράσουν τις φοβίες τους και να 

απολαύσουν τις νέες τους οικογένειες. Είστε έτοιμοι να βάλετε τον εαυτό σας,την 

οικογένειά σας,και ένα άτυχο ζωάκι σε αυτή τη διαδικασία,επειδή γλιτώσατε κάποια 

χρήματα και πιστέψατε τα λεγόμενα κάποιου που βρήκατε μέσω αγγελίας; 

Φυσικά δε γίνεται ούτε λόγος για μορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς οι 

συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν πηγαίνουν ποτέ σε εκθέσεις μορφολογίας, κι ακόμη κι 

αν έχουν πάρει τους γονείς από κάποιο «εκτροφείο» το κύριο μέλημά τους είναι να 

εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή. Αφού λοιπόν θα προσπαθήσουν να 

πάρουν τα χρήματά σας για ένα γατάκι που μπορεί να είναι εξίσου όμορφο με ένα 

αδέσποτο γατάκι που χαρίζεται από το φιλοζωικό σωματείο της γειτονιάς σας,γιατί να 

μην προτιμήσετε το δεύτερο,και να σώσετε μια ζωή που κινδυνεύει;Σε περίπτωση 

που επιμένετε να υιοθετήσετε ένα γατάκι φυλής,υγιές,κοινωνικοποιημένο,κι όπως το 

έχετε ονειρευτεί,απευθυνθείτε σε έναν υπεύθυνο,αναγνωρισμένο εκτροφέα.Μιλήστε 

μαζί του,επισκεφθείτε το εκτροφείο,δείτε πως ζουν οι γονείς,κάντε ερωτήσεις σχετικά 

με τις γέννες του,και εμπιστευθείτε το ένστικτό σας,όχι την τσέπη σας.  

 

 


