Οι γάτες Αβησσυνίας είναι κομψές μεσαίου μεγέθους γάτες με δυνατά λυγερά σώματα και μακριά
λεπτά πόδια. Έχουν στρογγυλά κεφάλια με μεγάλα αυτιά με διακριτές μικρές τούφες στις άκρες και
μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια. Το κοντό τρίχωμα μιας γάτας της ράτσας Αβησσυνίας έχει μια ξεχωριστή
εμφάνιση που οφείλεται στις διαφορετικές χρωματικές ανταύγειες σε κάθε τρίχα. Το πιο γνωστό
χρώμα είναι το κόκκινο, αλλά συναντώνται και πολλά άλλα..
Τις έβρισκες παντού χωμένες στα πιο απόκρυφα μέρη... κάτω από τα κρεβάτια μας , ταπετα, πίσω
από ντουλάπες... ξεπεταγονταν όταν τις φωνάζαμε ΟΥΡΟ δεν είχαν άλλο όνομα... η λέξη ήταν
αιθιοπική που είχε σχέση με τον ήχο που έβγαζαν όταν σιγο κοιμούνται.
Η γάτα της ράτσας Αβησσυνίας μοιάζει με την Aφρικανική αγριόγατα, απόγονος της οικόσιτης γάτας
και είναι μία από τις παλαιότερες ράτσες που υπάρχουν στον κόσμο.
Η γάτα Αβησσυνίας είναι ήσυχη, έξυπνη, περίεργη και απολαμβάνει πολύ την ανθρώπινη συντροφιά,
τόσο που προσκολλάται στην οικογένεια που ανήκει. Απολαμβάνει τον ανοιχτό χώρο και τις
δραστηριότητες, είναι καλός αναρριχητής και θα της άρεσε ένας κήπος γεμάτος από δεντρα και ψηλά
σημεία.
Όσοι από εμάς ζήσαμε στην Αιθιοπία, τα παλιά τα χρόνια, είχαμε κι από μία γάτα σπίτι μας.. τις
είχαμε συνήθως για να διώχνουν τα ποντίκια αλλά τις αγάπουσαμε κι ας μας λέρωναν κάπου κάπου
τους καναπέδες κ τα ταπέτα
Είχαν δε ένα όνομα όπως και προανέφερα μόνο.. ουρο ή "ουρουγιε"..
The Abyssinian is a breed of domestic short-haired cat with a distinctive "ticked" tabby coat, in which
individual hairs are banded with different colors. The breed is named for Abyssinia (now called Ethiopia), where it is believed to have originated.
In terms of the domestication of cats, analysis has found the Abyssinian to be one of the oldest types
of the animal in existence, with mummified cats in Egyptian tombs studied by archaeologists appearing similar to the modern breed's standards. The Abyssinian currently ranks among the top five most
popular breeds worldwide.
I've read that the breed's distinctive appearance, seeming long, lean, and finely colored compared to
other cats, has been analogized to that of human fashion models. Personality-wise, the cats traditionally display active, curious attitudes in which they frequently follow owners around and encourage
play. Their dog-like characteristics also involve a particular sense of affection and desire for interaction.
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