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Ο Μποντ είναι ένας αρσενικός γάτος 3 ετών, βρετα-
νικός κοντότριχος με τον χρωματισμό black silver
tabby που έχει φτάσει πλέον στην πλήρη του ανά-
πτυξη. Τα αρσενικά βρετανικά κοντότριχα φτά-
νουν στην πλήρη τους ανάπτυξη σε αυτή την ηλι-
κία των 3 ετών και συνήθως δεν ξεπερνούν τα 7 κι-

λά. Ο συγκεκριμένος είναι 5,5 κιλά και είναι ένα πολύ χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα της φυλής, με στρογγυλό πρόσωπο, στρογγυλά
μάτια, αυτιά σε απόσταση μεταξύ τους, κοντό λαιμό, πολύ στιβα-
ρό σώμα με κοντά πέλματα και χοντρές πατούσες, ενώ η ουρά κα-
ταλήγει σε στρογγυλεμένη άκρη. 
Τα θηλυκά είναι πάντοτε πιο μικρόσωμα από τα αρσενικά, με τα
ίδια γενικότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Εκτός από τον
συγκεκριμένο χρωματισμό, οι βρετανικές κοντότριχες συναντών-
ται και σε μονόχρωμες αποχρώσεις, με πιο γνωστό χρωματισμό
τον μπλε. 
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Μια ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης
φυλής είναι ότι τα γατάκια γεννιούνται
με μπλε μάτια τα οποία διατηρούν
μέχρι τον τρίτο μήνα, οπότε και
ξεκινούν να γίνονται κίτρινα και για να
καταλήξουν στο πράσινο σμαραγδί
χρώμα που έχουν οι ενήλικες γάτες. 

Ανάμεσα στις διαφορετικές
φυλές γάτας, η βρετανική

κοντότριχη είναι σίγουρα από
αυτές που ξεχωρίζουν με την

πρώτη ματιά.. Η Βασιλική
Μεϊντάνη, πρόεδρος του

Ελληνικού Όμιλου Γάτας, μας
παρουσιάζει μια πανέμορφη

γάτα με ιδιαίτερο χαρακτήρα και
εξίσου εντυπωσιακή εμφάνιση. 



Οι βρετανικές κοντότριχες εισέβαλαν στην Αγγλία μαζί με τους
Ρωμαίους. Η εξωτερική τους εμφάνιση έχει αλλάξει ελάχιστα από
τότε.
Με το πέρασμα των χρόνων έγιναν κάποιες προσμίξεις με τις περ-
σικές γάτες, την περίοδο 1914 με 1918 οπότε πέρασε το μακρύτρι-
χο γονίδιο στη συγκεκριμένη φυλή. 
Μέχρι πρότινος, όμως, οι μακρύτριχες βρετανικές δεν αναγνωρί-
ζονταν επίσημα, όμως σιγά σιγά οι ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο
έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν και τις μακρύτριχες. 
Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η συγκεκριμένη φυλή είχε εκλεί-
ψει, οπότε οι εκτροφείς έκαναν διάφορες προσμίξεις για να κατα-
φέρουν να τη διατηρήσουν, κυρίως με ρώσικη μπλε και με οικόσι-
τη γάτα. Από τότε και μετά, η συγκεκριμένη φυλή έχει γίνει πολύ
διαδεδομένη στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, φτάνον-
τας σήμερα να ανήκει στις 5 δημοφιλέστερες φυλές γάτας παγκο-
σμίως. 
Με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, προτιμάμε τη βρετανική κοντότρι-
χη γιατί είναι μια γάτα καλόβολη, με πολύ ευπροσάρμοστο χαρα-
κτήρα που τα πηγαίνει πολύ καλά με τα παιδιά, αλλά και με σκύ-
λους ή κάθε άλλο κατοικίδιο που μπορεί να ζει στο ίδιο σπίτι. 
Είναι μια φυλή που της αρέσει πολύ η ανθρώπινη παρουσία, χω-
ρίς όμως να την απαιτεί. 
Περνάει και μόνη της καλά και περιμένει να γυρίσει το αφεντικό
της στο σπίτι χωρίς όμως να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Τα αρ-
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Η συγκεκριμένη φυλή ενδείκνυται για
ανθρώπους με έντονη καθημερινότητα
και  περιορισμένο χρόνο, γιατί είναι μια
φυλή που περνά και μόνη της καλά,
χωρίς όμως να είναι μοναχική. 
Επίσης, ενδείκνυται για οικογένειες με
παιδιά και άλλα κατοικίδια ζώα, γιατί
συμβιώνει εντελώς απροβλημάτιστα με
οποιονδήποτε στο ίδιο σπίτι. 



σενικά είναι πολύ επιβλητικά στον χώρο, θέλουν την προσοχή αλ-
λά δεν την απαιτούν. Συνήθως προτιμούν να κάθονται δίπλα στα
αφεντικά τους και να απολαμβάνουν το χάδι, ενώ είναι γάτες που
δεν τους αρέσουν τα ακροβατικά και τα ύψη, δεν τους αρέσει ιδι-
αίτερα να τις κρατάς ψηλά στην αγκαλιά σου, ενώ προτιμούν να
πατούν με τα πόδια τους στο έδαφος. Όμως, είναι αρκετά παιχνι-
διάρες και μετατρέπονται εύκολα στον κλόουν του σπιτιού εάν
βρουν ανταπόκριση. 
Ο χαρακτήρας τους είναι ιδιαίτερα υπομονετικός και γι' αυτό τα
πάνε και πολύ καλά με τα μικρά παιδιά, ενώ είναι πολύ έξυπνες
γάτες που είναι και οι αγαπημένες των εκπαιδευτών σε ολόκληρο
τον κόσμο. Αυτός είναι και ο λόγος που η συγκεκριμένη φυλή έχει
πρωταγωνιστήσει σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες και τηλεο-
πτικές διαφημίσεις, αφού πέρα από τον βολικό και ευπροσάρμο-
στο χαρακτήρα, μπορεί εύκολα να εκπαιδευτεί και να υπακούσει
σε εντολές. 
Ο συγκεκριμένος γάτος στον φυσικό του χώρο έχει μάθει να υπα-
κούει βασικές εντολές όπως “κάτσε”, “ξάπλωσε”, “γύρισε”, “έλα
εδώ”, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για γάτα. 
Κατά τα άλλα, όπως και σε όλες τις κοντότριχες γάτες, ο καλλωπι-
σμός είναι αρκετά εύκολη υπόθεση, απαιτώντας μόνο ένα βούρ-
τσισμα μια φορά την εβδομάδα και ένα μπάνιο μια φορά κάθε 30-
40 μέρες. Μια ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης φυλής είναι ότι
τα γατάκια γεννιούνται με μπλε μάτια τα οποία διατηρούν μέχρι
τον τρίτο μήνα, οπότε και ξεκινούν να γίνονται κίτρινα και για να
καταλήξουν στο πράσινο σμαραγδί χρώμα που έχουν οι ενήλικες
γάτες. 
Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη φυλή έγινε περισσότερο γνωστή
από όταν πρωταγωνίστησε σε σποτ γνωστής εταιρείας ζωοτρο-
φών και εξακολουθεί να ανεβαίνει σε δημοφιλία. 
Πάντως, είναι σημαντικό να ενημερωνόμαστε και να γνωρίζουμε
τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των διαφόρων φυλών, έτσι ώστε
να επιλέγουμε γάτα όχι μόνο με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστι-
κά, αλλά κυρίως με βάση τον χαρακτήρα και τον τρόπο που θα
προσαρμοστεί στον τρόπο ζωής και τις απαιτήσεις μας. 
Η συγκεκριμένη φυλή ενδείκνυται για ανθρώπους με έντονη κα-
θημερινότητα και  περιορισμένο χρόνο, γιατί είναι μια φυλή που
περνά και μόνη της καλά, χωρίς όμως να είναι μοναχική. 
Επίσης, ενδείκνυται για οικογένειες με παιδιά και άλλα κατοικί-
δια ζώα, γιατί συμβιώνει εντελώς απροβλημάτιστα με οποιονδή-
ποτε στο ίδιο σπίτι. 
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Είναι μια φυλή που της αρέσει πολύ 
η ανθρώπινη παρουσία, χωρίς όμως 
να την απαιτεί. 
Περνάει και μόνη της καλά 
και περιμένει να γυρίσει το αφεντικό
της στο σπίτι χωρίς όμως να
δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. 
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Ταυτότητα Ράτσας

Η στρουμπουλή Βρετανική Κοντότριχη με τα φουσκωτά της μάγουλα και το αδιόρατο χαμόγελό της, έγινε διάσημη ως η Γά�
τα του Cheshire στο βιβλίο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» του Lewis Carroll. Αυτό το στιβαρό αρκουδάκι συνδυάζει ένα
καλοκάγαθο πρόσωπο και μια λούτρινη γούνα με έναν αξιολάτρευτο χαρακτήρα, που το κάνουν ιδανικό κατοικίδιο για κάθε
οικογένεια. Έχουν την πρώτη θέση στην καρδιά των εκπαιδευτών, ενώ έχουν πρωταγωνιστήσει και σε πολλές ταινίες ή δια�
φημίσεις. Είναι πολύ συνεργάσιμες και μαθαίνουν εύκολα κόλπα και εντολές. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΚΕΦΑΛΙ: Στρογγυλό και γεμάτο, με πολύ φαρδύ, γερο�
δεμένο κρανίο, με πλατύ και στρογγυλεμένο
μέτωπο και γεμάτα μάγουλα.  

ΜΥΤΗ: Η μύτη είναι κοντή, φαρδιά, με μια μικρή
κλίση προς τα μέσα, δεν καταλήγει σε από�
τομο τελείωμα.

ΣΑΓΟΝΙ: -υνατό και φαρδύ σαγόνι.

ΑΥΤΙΑ: Μικρά σε μέγεθος, με στρογγυλεμένες άκρες,
τοποθετημένα σε μεγάλη απόσταση μεταξύ
τους και σχετικά χαμηλά στο κεφάλι. 

ΜΑΤΙΑ: Μεγάλα, στρογγυλά, πολύ ανοιχτά και σε με�
γάλη απόσταση μεταξύ τους. Τα συναντούμε
σε χάλκινο, βαθύ πορτοκαλί, μπλε (στις
γάτες χρωματισμού Point), παράταιρα (ένα
πράσινο κι ένα μπλε) και πράσινο χρώμα.

ΛΑΙΜΟΣ: Κοντός και γεροδεμένος. 

ΣΩΜΑ: Μυώδες, κοντό σε μήκος, συμπαγές, με
φαρδύ στέρνο, δυνατούς και δεμένους
ώμους και πλάτη.

ΠΟ�ΙΑ: Κοντά και στιβαρά, με στρογγυλές και σταθε�
ρές πατούσες.

ΟΥΡΑ: Κοντή και πυκνή, κυλινδρική με στρογγυλή
απόληξη.

ΤΡΙΧΩΜΑ: Κοντό και πυκνό, όχι κολλημένο στο δέρμα,
με πλούσιο υπόστρωμα. Βελούδινη υφή, γυα�
λιστερό στην αφή. Κάθε τρίχα πρέπει να έχει
ομοιόμορφο χρώμα από τη ρίζα έως την
άκρη, με εξαίρεση τις ραβδωτές και τις αση�
μένιες ποικιλίες. Συναντάται σχεδόν σε όλα
τα χρώματα και όλες τις ποικιλίες χρωματι�
σμών.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Ηνωμένο Βασίλειο

ΜΕΓΕΘΟΣ: Θηλυκά από 3 έως 5 κιλά σε πλήρη ωριμό�
τητα, αρσενικά από 4 έως 7 κιλά.

ΦΡΟΝΤΙ�Α: Βούρτσισμα μια φορά την εβδομάδα, πιο τα�
κτικά την άνοιξη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: Νόσος Πολυκυστικών Νεφρών,
Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια.


