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Ο Ελληνικός Ομιλος Γάτας φροντίζει, εδώ και είκοσι 
χρόνια, για τη βελτίωση και τη διατήρηση των φυλών, αλλά 
ταυτόχρονα ενημερώνει το κοινό για θέματα υγείας, διατροφής 
και συμπεριφοράς των αγαπημένων μας αιλουροειδών.

Σφυνξ, Περσική 
ή Νορβηγικού Δάσους;

Η γάτα αρχίζει να παίρνει τη θέση που 
της αξίζει στην ελληνική κοινωνία. 
Δεν είναι πια ο κυνηγός ποντικιών που 
ζει στην αυλή, ούτε το εξιδανικευμένο 
αδέσποτο των τουριστικών καρτ πο-
στάλ. Τα μέλη του Ελληνικού Ομίλου 
Γάτας κάνουν μεγάλη και συντονισμέ-
νη προσπάθεια να καταρρίψουν αυτά 
τα στερεότυπα. Ο ΕΟΓ ιδρύθηκε πριν 
από 20 χρόνια από εκτροφείς και από 
το 1990 έχει γίνει επίσημο μέλος της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Γάτας (FIFe). 
Είναι ουσιαστικά το εξουσιοδοτημέ-
νο όργανο στη χώρα μας για την έκδο-
ση του πιστοποιητικού καθαροαιμί-
ας της γάτας (Pedigree). «Καταγράφου-
με τα καθαρόαιμα, ελέγχουμε το γενε-
αλογικό τους δέντρο, φροντίζουμε να 

Η
μην υπάρχουν παράνομα εκτροφεία», 
υπογραμμίζει η Βασιλική Μεϊντάνη, 
εκτροφέας (εκτρέφει τη Βρετανική κο-
ντότριχη) και αντιπρόεδρος του Ελλη-
νικού Ομίλου Γάτας.  Σύμφωνα με την 
ίδια, ο ΕΟΓ φροντίζει τα εκτροφεία που 
βρίσκονται υπό τη σκέπη του να ακο-
λουθούν τους ίδιους κανόνες με εκεί-
νους που τηρούν όλα τα μέλη της FIFe, 
σε σχέση με μορφολογικά πρότυπα 
της φυλής και την παρουσίαση των γα-
τών τους σε εκθέσεις.

Αυτό επιβεβαιώθηκε για άλλη μια 
φορά στην 28η & 29η Διεθνή Εκθεση 
Μορφολογίας που διοργάνωσε ο όμιλος 
στο Helexpo Αμαρουσίου, το διήμερο 
23 και 24 Ιανουαρίου. Kύριος χορηγός 
της διοργάνωσης ήταν η Purina Pro 
Plan. «Χωρίς την εταιρεία δεν θα μπο-
ρούσαμε να κάνουμε την έκθεση, κα-
θότι είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός. Η Purina θέλει να υπο-
στηρίζει εκδηλώσεις που φέρνουν κο-
ντά τους ανθρώπους με τα κατοικίδια. 
Εδωσε σε όλους τους νικητές συσκευ-
ασίες δώρου με την τροφή της Purina 
Pro Plan και στήριξε τις φιλοζωικές ορ-
γανώσεις. Στο μέλλον θα οργανώσουμε 
από κοινού σεμινάρια που θα ενημερώ-
νουν τους ιδιοκτήτες γατών για τα οφέ-
λη της σωστής διατροφής», πληροφο-
ρεί η κ. Μεϊντάνη.
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Η  φετινή διοργάνωση σημείωσε με-
γάλη επιτυχία. Προσέλκυσε σημαντι-
κό αριθμό επισκεπτών, επιβεβαιώνο-
ντας την αγάπη που έχουν οι Ελλη-
νες για τη γάτα. Το κοινό είχε την ευ-
καιρία να θαυμάσει από κοντά σπά-
νιες φυλές γάτας, όπως την Burmese, 
τη Σφυνξ, την Ιερή Γάτα Βιρμανίας, 
την Περσική, τη Νορβηγικού Δάσους 
ή τη γάτα Αιγαίου (είναι μια αυτόχθο-
νη φυλή, για την οποία γίνονται προ-
σπάθειες ώστε να αναγνωριστεί διε-
θνώς). Την τιμητική τους είχαν επίσης 
και οι γάτες σπιτιού. Στο χώρο της έκ-
θεσης φιλοξενήθηκαν φιλοζωικά σω-
ματεία τα οποία ενημέρωσαν το κοινό 
για τις δράσεις τους, ενώ πρώην αδέ-
σποτες γατούλες υιοθετήθηκαν. Κτη-
νίατροι ήταν διαθέσιμοι να απαντή-
σουν σε όλες τις απορίες των γατόφι-
λων και επαγγελματίες groomer έκα-
ναν επίδειξη ολοκληρωμένης περιποί-
ησης γάτας. Το κοινό μπόρεσε επίσης 
να ενημερωθεί σχετικά με τη σωστή 
διατροφή αλλά και για τα νέα προϊό-
ντα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Ο ΕΟΓ φροντίζει 
τα εκτροφεία που 
βρίσκονται υπό 
τη σκέπη του να 

ακολουθούν τους ίδιους 
κανόνες με εκείνους 
που τηρούν όλα τα 

μέλη της διεθνούς FIFe.

Μέσα από εκδηλώσεις σαν αυτές, ο 
Ελληνικός Ομιλος Γάτας προσπαθεί να 
βοηθήσει την εξάπλωση της ιδέας της 
στείρωσης, του εμβολιασμού, της φρο-
ντίδας και γενικώς της βελτίωσης των 
συνθηκών διαβίωσης της γάτας. «Συ-
νεργαζόμαστε με φιλοζωικές οργανώ-
σεις, όπως η “Scars” και οι “Γάτες Φλοί-
σβου”, και προάγουμε την υπεύθυνη 
ιδιοκτησία. Φροντίζουμε ο άνθρωπος 
να ενημερώνεται σωστά πριν αναλά-
βει την υιοθεσία μιας γάτας. Ξέρετε, εί-
ναι σύνηθες οι ιδιοκτήτες να μη στει-
ρώνουν τα ζώα τους γιατί πιστεύουν 
ότι παρεμβαίνουν στη φύση τους. Η μη 
στείρωση όμως προκαλεί προβλήματα 
υγείας ή μπορεί να οδηγήσει ακόμη και 
στο θάνατο της γάτας. Επίσης, υπάρχει 
παραπληροφόρηση σχετικά με το το-
ξόπλασμα. Πολλές έγκυοι έχουν παρα-
τήσει στο δρόμο το ζωάκι τους γι’ αυ-
τόν το λόγο», καταλήγει η κ. Μειντά-
νη, ιδιοκτήτρια πέντε όμορφων γάτων 
η ίδια. «Γενικώς, η γάτα πρέπει να μέ-
νει στο σπίτι. Οταν ζει στο δρόμο, έχει 
προσδόκιμο ζωής 5 χρόνια». drakoulaki


