Savoir vivre για...επίδοξους γατογονείς
Θέλω ένα γατάκι φυλής από κάποιο εκτροφείο,αλλά δεν ξέρω πως να ρωτήσω πότε θα έχουν
γέννα,και ποια είναι η διαδικασία υιοθεσίας.Είδα ένα γατάκι που ανήκει σε κάποια
φυλή,ξετρελάθηκα,βρήκα τα στοιχεία επικοινωνίας με τον εκτροφέα,αλλά δεν ξέρω πως να κάνω
το πρώτο βήμα.Τι να ρωτήσω και με ποιο τρόπο,ώστε να διασφαλίσω ότι δεν είναι επιτήδειος;Τι να
περιμένω να ακούσω;Πως μπορώ να ρωτήσω ευγενικά για το αντίτιμο υιοθεσίας;Πως μπορώ να
κάνω καλή εντύπωση,για να με προτιμήσει ως μελλοντικό ιδιοκτήτη;
Καταρχήν,σταματήστε να ψάχνετε για γατάκι.Ξέρω,ακούγεται παράξενο,αλλά το πιο κλασικό
λάθος που κάνουν οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για γατάκι φυλής είναι το «ψάχνω γατάκι της Χ
φυλής,του Ψ χρώματος,προς το τέλος του φθινοπώρου», ή κάτι παρόμοιο. Τα γατάκια δεν είναι
αναλώσιμα,κανένα δεν είναι ίδιο με το άλλο. Φυσικά όντας γατάκια της ίδιας φυλής,μπορεί να
μοιάζουν στο χρώμα,τη μορφολογία,ή το χαρακτήρα,αλλά ο κάθε εκτροφέας έχει διαφορετική
οπτική της φυλής και διαμορφώνει τα εκτροφικά του σχέδια ανάλογα. Επόμενο είναι λοιπόν το
ιδανικό γατάκι για τον Α εκτροφεα να μην είναι το ίδιο για τον Β εκτροφέα,όπως και για εσάς.
Καλύτερο θα ήταν λοιπόν να σταματήσετε να ψάχνετε για γατάκι, και να αρχίσετε να ψάχνετε για
εκτροφέα. Κάντε μια προσωπική επαφή με κάποιον εκτροφέα που πληροί τις προϋποθέσεις σας,
εξετάστε το κατά πόσον σας ικανοποιούν οι απαντήσεις του στα ερωτήματά σας,και αν αυτό ισχύει,
περιμένετε ένα γατάκι του.Μπορεί να έχει διαθέσιμα γατάκια τη στιγμή που θέλετε,μπορεί να έχουν
κάποια σχέδια για μελλοντικές γέννες.Αν τα εκτροφικά του σχέδια είναι σε παύση για μεγάλο
χρονικό διάστημα,μπορείτε να του ζητήσετε συστάσεις για κάποιον άλλο εκτροφέα που μοιράζεται
τις ίδιες απόψεις,έχει την ίδια ηθική εκτροφής, και μπορεί να έχει διαθέσιμα γατάκια στο άμεσο
μέλλον. Όπως κι αν έρθουν τα πράγματα,καταλήξτε σε εκτροφέα πριν καταλήξετε σε γατάκι.
Έχετε υπόψιν ότι συνήθως θα πρέπει να περιμένετε για το γατάκι των ονείρων σας. Προσωπικά μου
έχει τύχει να περιμένω για γατάκι από τέσσερις μήνες έως και δύο χρόνια -ακόμη και οι εκτροφείς
μένουμε στη λίστα αναμονής για γατάκια συγκεκριμένων εκτροφείων από συγκεκριμένα
ζευγαρώματα- και φυσικά περνάμε από εξίσου “εξονυχιστικό έλεγχο” πριν αποκτήσουμε τα
γατάκια μας.
Φροντίστε να συστηθείτε όσο πιο σωστά μπορείτε. Η πρώτη σας επαφή με τον εκτροφέα,είτε
γίνεται μέσω τηλεφώνου είτε μέσω e-mail, πρέπει να συμπεριλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία:ότι
είστε σίγουρος ότι θέλετε γατάκι κι ότι είστε έτοιμος για αυτό,ότι είστε σίγουρος ότι θέλετε γατάκι
της συγκεκριμένης φυλής,κι ότι κατανοείτε τη φιλοσοφία εκτροφής του συγκεκριμένου
εκτροφέα,και συμφωνείτε μαζί της.Να είστε ειλικρινής σχετικά με τα μελλοντικά σχέδιά σας
σχετικά με το γατάκι που σας ενδιαφέρει.Αν σας έχει περάσει από το μυαλό να επισκεφθείτε μια
έκθεση μορφολογίας μελλοντικά,ή αν σας φαίνεται γοητευτική η ιδέα να ζευγαρώσετε το γατάκι
σας στο μέλλον,ενημερώστε τον εκτροφέα.Ένα από τα χειρότερα σενάρια υιοθεσίας για έναν
εκτροφέα είναι να δώσει το γατάκι του σε κάποιον που ενώ αρχικά είχε συζητήσει μαζί του κάποια
θέματα,κατέληξε να παραβαίνει τους όρους υιοθεσίας και να μην ξέρει που και πως θα καταλήξει
το γατάκι του,ενώ εσείς από την άλλη πλευρά μπορεί να καταλήξετε με μια γατούλα που δε θα
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.
Το πρώτο ιδανικό e-mail συνήθως μοιάζει με αυτό:
«Γεια σας,ονομάζομαι Χ και σας γράφω σχετικά με τα γατάκια σας.Έχω κάνει αρκετή έρευνα
σχετικά με τη φυλή και πιστεύω πως είναι ιδανική για μένα/τη οικογένειά μου για τους εξής λόγους
(αναφέρετε τους λόγους που σας οδήγησαν στην απόφασή σας)...Γνωρίζω ότι ένα γατάκι και η
απόκτησή του είναι σημαντική δέσμευση και είμαι προετοιμασμένος να ανταπεξέλθω...
(περιγράψτε τις προετοιμασίες που έχετε κάνει σχετικά,όπως περίφραξη
μπαλκονιού,κτλ.)Αποφάσισα να έρθω σε επαφή συγκεκριμένα με το εκτροφείο σας επειδή ... (για
παράδειγμα επειδή έχετε λίγες γέννες το χρόνο/μεριμνάτε για συγκεκριμένες εξετάσεις κτλ.) κάτι

το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα...»
Τέτοιου είδους e-mail παίρνουν άμεση απάντηση από έναν εκτροφέα,σε αντίθεση με μηνύματα του
τύπου: «Έχετε γατάκια;Πόσο κάνουν; » που συνήθως καταλήγουν να διαγραφούν χωρίς να
απαντηθούν καν.
Μπορείτε να αναφερθείτε στο αντίτιμο υιοθεσίας είτε προς το τέλος της πρώτης σας επαφής με τον
εκτροφέα,είτε στο επόμενό σας μήνυμα/τηλεφώνημα,ρωτώντας: «Θα μπορούσατε να με
ενημερώσετε σχετικά με το αντίτιμο υιοθεσίας ενός μικρού σας,ώστε να είμαι προετοιμασμένος
οικονομικά αν αποφασίσω να υιοθετήσω γατάκι σας;»Έχετε υπόψιν ότι το αντίτιμο υιοθεσίας
διαφέρει από φυλή σε φυλή,κι από γατάκι σε γατάκι.Αν δύο γατάκια ίδιας φυλής και
μορφολογίας,από δύο διαφορετικά εκτροφεία,έχουν πολυ διαφορετική τιμή (διπλάσια ή μισή) αυτό
θα πρέπει να σας βάλει σε σκέψεις.
Να είστε έτοιμοι να δεχτείτε αρνητική απάντηση. Δεν ταιριάζουν όλες οι οικογένειες ή οι
ιδιοκτήτες με όλες τις φυλές,αυτό είναι γεγονός.Επίσης μπορεί το γατάκι που διαλέξατε να μην
είναι το ιδανικό για τον τρόπο ζωής σας ή για την ιδιοσυγκρασία σας.Αν συμβεί κάτι τέτοιο,ζητήστε
από τον εκτροφέα να σας εξηγήσει το σκεπτικό πίσω από την απόφασή του.Αν τα επιχειρήματά του
στέκουν,μην αρχίσετε να καλείτε όλους τους άλλους εκτροφείς της ίδιας φυλής για να αποκτήσετε
οπωσδήποτε γατάκι.Επιστρέψτε στην αρχική σας σκέψη για απόκτηση μιας γάτας,αλλά
επανεξετάστε τις φυλές ώστε να βρείτε μία που να ταιριάζει στην οικογένειά σας και να έχει
πιθανότητες να ζήσει κι εκείνη κι εσείς χαρούμενα χρόνια μαζί σας.
Μη μπαίνετε σε περισσότερες από μία λίστες αναμονής ταυτόχρονα,εκτός αν είστε πλήρως
ειλικρινής σχετικά με αυτό. Ένας εκτροφέας περιμένει ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι το ίδιο
ερωτευμένος με τα γατάκια του όσο κι ο ίδιος. Βγάζουμε φωτογραφίες,τραβάμε βίντεο,μελετάμε
γραμμές και γενεαλογικούς χάρτες,μαθαίνουμε τα πάντα για τη υγεία και την ανατροφή τους,την
περιποίησή τους,τη διατροφή τους,ώστε να μπορούμε να παραδώσουμε στα χέρια σας αυτό το
μικρό πλάσμα,μια θαυμάσια χνουδωτή μπάλα χαράς,με τις μέγιστες πιθανότητες να ζήσει μια
υπέροχη ζωή μαζί σας.Το να ανακαλύπτει ένας εκτροφέας ότι έχετε μπει στη λίστα αναμονής τριών
διαφορετικών εκτροφείων του δείχνει ότι δεν κατανοείτε ότι τα γατάκια δεν είναι παιχνίδια,τα
οποία αν δε μπορείτε να βρείτε σε ένα κατάστημα,παραγγέλνετε από το άλλο. Επίσης, αν το όνομά
σας είναι στη λίστα αναμονής ενός εκτροφέα, αυτό σημαίνει ότι απορρίπτονται άλλοι πιθανοί
ιδιοκτήτες για τα γατάκια του,οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ευγενικό όταν έχει τη γέννα που
ισχυριζόσασταν ότι περιμένατε,να του πείτε ότι αποκτήσατε γατάκι από αλλού. Καλύτερα να είστε
ειλικρινείς και αν χρειαστεί να μπείτε και σε μια δεύτερη λίστα αναμονής να ενημερώσετε και τους
δύο εκτροφείς για το λόγο που σας ώθησε να το κάνετε,παρά να τους αφήσετε στα κρύα του
λουτρού ενώ σας είχαν κρατήσει γατάκι.
Η προτεραιότητα του εκτροφέα δεν είναι να σας κάνει χαρούμενο. Μπορεί αυτό να μη σας
αρέσει,μπορεί να είναι κάτι που δεν περιμένατε να διαβάσετε,αλλά είναι αλήθεια. Η προτεραιότητα
του εκτροφέα είναι να διατηρήσει και να εξελίξει τη φυλή που εκτρέφει,και να φροντίσει να φέρνει
στον κόσμο άρτια μορφολογικά,υγιή και σωστά κοινωνικοποιημένα γατάκια,που θα ζήσουν μια
χαρούμενη ζωή και με τη σειρά τους θα φροντίσουν να διατηρηθεί και να εξελιχθεί η φυλή.Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο,φυσικά και έχει νόημα και σημασία και η δική σας προσωπικότητα,το
περιβάλλον που θα προσφέρετε στο γατάκι,και το ιδανικό του ταίριασμα με εσάς και την
οικογένειά σας,αλλά μην περιμένετε ο εκτροφέας να σας δώσει οποιοδήποτε γατάκι θέλετε,να μην
έχει καμία απαίτηση από εσάς,να σας προτιμήσει γιατί ζητήσατε γατάκι πρώτος,ή γιατί θα δώσετε
χρήματα για το γατάκι που θα πάρετε.Θα λάβει υπόψιν τις επιθυμίες και τις απόψεις σας,αλλά δεν
είναι οι μοναδικές που θα τον κάνουν να αποφασίσει.Ακόμη κι αν το γατάκι που σας προτείνει δεν
είναι αυτό που είχατε επιλέξει αρχικά,σκεφτείτε την πρότασή του.Ένας εκτροφέας έχει ταιριάξει
πολλά γατάκια του με τους σωστούς ιδιοκτήτες,και ίσως βλέπει πιο μακροπρόθεσμα από εσάς που
βλέπετε ένα καλάθι γεμάτο χαριτωμένα γατάκια και διαλέγετε για παράδειγμα με βάση το
χρωματισμό που σας αρέσει.
Προσπαθήστε να είστε ξεκάθαροι και ευγενικοί με τον κάθε εκτροφέα με τον οποίο έρχεστε σε

επαφή.Αν ζητήσατε πληροφορίες ,και τις πήρατε,ευχαριστείστε τον ευγενικά και ενημερώστε τον
ότι θα έρθετε σε επαφή αν αποφασίσετε να πάρετε τελικά γατάκι του.Μην εξαφανίζεστε μόλις
πάρετε τις πληροφορίες που θέλετε,κάνετε πολύ κακή εντύπωση.Αν μιλήσατε μαζί του και για
οποιοδήποτε λόγο δε σας έκανε καλή εντύπωση,μην κλείσετε λέγοντας «...θα το συζητήσω με τη/το
σύζυγο/σύντροφο/οικογένεια και θα ξαναμιλήσουμε»,αν δεν έχετε σκοπό να το κάνετε.Αν σας
άρεσε ένα γατάκι από τις φωτογραφίες και τελικά μιλώντας με τον εκτροφέα ανακαλύψατε ότι δεν
είναι το ιδανικό γατάκι για εσάς,ή ότι προτιμάτε τελικά να αποκτήσετε γατάκι άλλης
φυλής,ενημερώστε τον,ώστε να μην περιμένει.Αν είστε στη λίστα αναμονής του και για κάποιο
λόγο (οικονομικό,συναισθηματικό κτλ.) δεν ενδιαφέρεστε πια για γατάκι,ενημερώστε τον εκτροφέα
όσο πιο νωρίς γίνεται.Μην ξεχνάτε ότι ο κύκλος των εκτροφέων είναι μικρός,και είναι τουλάχιστον
αγενές και αναξιόπιστο να αφήνετε την εντύπωση σε κάποιον ότι ενδιαφέρεστε σοβαρά για ένα
γατάκι του,και να μαθαίνει ότι την επόμενη μέρα συζητάτε για κάποιο άλλο γατάκι με άλλο
εκτροφέα κ.ο.κ. Επίσης το πιο συνηθισμένο είναι το όνομά σας και η άσχημη εντύπωση που κάνατε
να αναφερθεί άμεσα και τελικά να μην αποκτήσετε γατάκι από κανέναν εκτροφέα της ίδιας ή και
άλλης φυλής.
Τέλος,αν θέλετε να είστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι ότι κάνετε σωστές κινήσεις,φερθείτε όπως
θα φερόσασταν σε κάποιον καινούριο φίλο σας,κι όχι σε κάποιον πωλητή. Ο εκτροφέας είναι ο
άνθρωπος με τον οποίο αν όλα πάνε καλά,θα μοιραστείτε τα επόμενα 15 χρόνια
χαράς,υπερηφάνειας,αγωνίας,και μερικές φορές λύπης,που θα σας φέρει ένα πλασματάκι που
γεννήθηκε στα χέρια του και θα μεγαλώσει στα δικά σας.Και εκείνος και εσείς επιθυμείτε το “και
ζήσαν αυτοί καλά,κι εμείς καλύτερα”.
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