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We knew it would be difficult but it was said to be impossible… to close an existing animal shelter…
It had never been accomplished before, so chances for success were low. But never underestimate the Cretan Animal
Welfare Group! Thanks to CAWG’s dedicated and devoted hard-core group of volunteers, who all, after years of 
expe rience with hands on work, fully understood the necessity of this action, who discussed (and still discuss) the new
direction thoroughly, who kept talking and supporting each other at difficult times during this change, who patiently kept
explaining to upset/angry/unwilling ‘rescuers’ of animals ‘in need’ our new policy and its necessity for this change, who
all put more effort in CAWG’s other projects achieving more sustainable solutions to the animal welfare problems on
Crete & beyond, we can now say ‘we did it!’
We are now able to put more time, money and effort into our other, for years ‘snowed under’ projects. Maybe with even
more devotion as recent experience has taught us: Nothing is Impossible!

by RebeccaImpossible?

by RebeccaΓνωρίζαμε εκ των προτέρων οτι θα ήταν πολύ δύσκολο
να κλείσουμε το εν λειτουργία καταφύγιο, πολλοί μά -
λιστα υπ οστήριζαν οτι είναι εντελώς ακατόρθωτο….
Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί κάτι ανάλογο και οι
πιθανότητες επ ιτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήματος ήταν
μηδαμινές. Προφανώς όμως όλοι αυτοί υπ οτίμησαν τις
δυνατότητες της Φιλοζωικής Κρήτης!

Χάρη των προσπαθειών της αφοσιωμένης, πιστής και
σκληροπυρηνικής ομάδας εθελοντών της Φιλοζωικής
Κρήτης, μετά από χρόνια σκληρής δουλειάς και αντι -
λαμβανόμενοι πλήρως την αναγκαιότητα μιας τέτοιας
ενέργειας, συζητώντας ακατάπαυστα και λεπτομερώς
την νέα κατεύθυνση αυτής της  προσπάθειας, υποστη -
ρίζοντας ο ένας τον άλλο στις δύσκολες στιγμές αυτού
του εγχειρήματος,   εξηγώντας πάντα υπομονετικά στους
αναστα τωμένους, θυμωμένους και απρόθυμους «διασώ -
στες» την πολιτική και την αναγκαιότητα αυτής της
αλλαγής, κοπιάζοντας ακόμα περισσότερο σε καινούρια
προγράμματα ώστε να επιτευχθούν μονιμότερες και
ουσιαστικότερες λύσεις στα προβλήματα ευημερίας των
ζώων στην Κρήτη και αλλού, μπορούμε επιτέλους να
πούμε με βεβαιότητα ότι ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ!!! 

Τώρα πια είμαστε σε θέση να αφιερώσουμε περισ σότε ρο
χρόνο, χρήμα και προσπάθειες για την υλοποίη ση ση μα -
ντικών σχεδίων που παρέμεναν για χρόνια στο συρτάρι.
Όπως εξάλλου μας δίδαξε η πρόσφατη εμπειρία μας με
επιπλέον αφοσίωση και προσήλωση τίποτα δεν είναι
ακατόρθωτο.

by RebeccaΑκατόρθωτο;

Our "Flowers" are still flowering
and eating like donkeys!!! You
cannot believe how much a 
donkey can eat in a day! 
Okay, little Daphne is famous 
for her appetite, but do not 
underestimate Marigold! She
might be the oldest of them all,
but she is always good second
when food is delivered. Trotting
through the meadow as she
leaves Hebe and Yucca
almost in the dust! 

Yucca is lame so it takes
her a bit longer to get to her
food but as she is the Alpha
donkey of the group the 
ot  hers automatically make
space for her to eat. Now that

she receives stronger painkillers she is thankfully doing better.

Hebe is as always the ‘flexible middle’. She likes to come and
stand with one of the others, like she wants to accompany or
support them. When i.e. we are picking their hooves it is like
she knows that one of the others doesn’t like to get one of their
back hooves done so she stands in front of them, enabling you
to pick them! With a look on her long face pretending she is not
doing anything in particular there… Food wise she just mingles
herself in with the crowd and lets her teeth do the work.

Not All Flowers Wither In Crete

Daphne & Larry the Lamb
Just food isn’t enough of course to make a donkey flower. They
need daily fresh water, a good brush and their hooves need to
be picked regularly. Little Daphne needs a little extra because
of her companion ‘lamb’, Larry. When our time and their health
allows they are taken for a walk, which they appreciate very
much! Maybe you wish to help us feed these donkeys - it is
even possible to sponsor one of them! If you live on Crete and
would like to help taking care of our "Flowers" please do 
contact us as they love to meet new people.

‘All the problems concerning animal welfare on Crete are

certainly not yet solved, but they are considerably fewer

thanks to the pioneering work of CAWG. Your efforts

have inspired many locals, both native Cretans and 

foreign residents, to be more thoughtful in their 

treatment and care of animals. Keep up the good work.

Our newspaper is honoured to support your efforts’

Lou Duro, Editor - The Khronicles
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‘Bloody hard work ...’
And all this not just for a few weeks… no! Like mentioned
above… year in year out… It has been, quoting an ex-volun-
teer "Bloody hard work for no money!" And even now that the
Vlastos home & premises has been closed as a rescue 
centre, they still care 24/7 for the ‘left-overs’ from 15 years of
rescue work … Which still means feeding, watering, cleaning

and caring for CAWG’s
Golden Oldies & four big 

hungry ‘Flowers’! Volunteers
have stopped coming as, quote

"there isn’t enough work to come
for" but forgetting that the Vlastos

family aren’t able to do the same!
Hopefully soon, homes will be

found for the last residents so that
Gayner & Michael can enjoy their

well deserved, unfortunately unpaid,
early (according to new Greek Laws!)

retirement!

... To use our 15-year celebration as an opportunity to say a
big, big, BIG Thank You to the Vlastos family!!!
They have been very generous in letting CAWG use their
premises and house for carrying out the necessary rescue
work, with its peak in the wet winter of 2005, housing a total
of 120 dogs & over 40 cats!
Thousands of different animals (cats, dogs, goats, donkeys,
sheep, hedgehogs, tortoises, birds, etc.) have passed
through their gate over the years and received the necessary
help, care and love! Day & night, week after week, year in and
year out! 

Ever experienced the ‘joy’ of a puppy growing up? Imagine
20 at the same time! Ever worried about your sick dog or cat?
Image having 10 at the same time, needing medicines twice
a day for 2 weeks! Ever seen dogs fighting? Not a nice 
picture is it?! Imagine making sure 100 dogs are kept apart so
accidents like that don’t happen! Or that a dog will get hold of
a cat, to "play" with or just brutally kill it! 

Vet visits, sometimes up to 5 times a week to get animals 
vaccinated or neutered to avoid animals getting sick or 
pregnant, to finally get them ready to go to their new home.
Ever had the experience of not having any water for a 
couple of hours? Imagine that happening in the middle of the
summer with temperatures of 35C and having 80 animals to
care for!

CAWG WISHES ...

«πολύ σκληρή
δουλειά για να

την κάνεις
χωρίς

πληρωμή!»

... να χρησιμοποιήσει αυτόν τον εορτασμό των 15 ετών ως
ευκαιρία για να ειπωθεί ένα μεγάλο, μεγάλο, ΜΕΓΑΛΟ
ευχαριστώ στην οικογένεια Βλαστού!!! Είναι πολύ γενναιό -
δωροι αφήνοντας την Φιλοζωική Κρήτης να χρησιμοποιήσει
τις εγκαταστάσεις και το σπίτι τους για την απαραίτητη
εργασία διάσωσης, που έφτασε στην αιχμή της τον βροχερό
χειμώνα του 2005, όταν στεγάζονταν συνολικά 120 σκυλιά &
πάνω από 40 γάτες! 

Χιλιάδες διαφορετικά ζώα (γάτες, σκύλοι, κατσίκες, γάιδα ροι,
πρόβατα, σκαντζόχοιροι, χελώνες, πουλιά, κ.λ.π.) έχουν περάσει
από την πύλη τους κατά τη διάρκεια των ετών και έχουν
λάβει την απαραίτητη βοήθεια, φροντίδα και αγάπη! Μέρα
& νύχτα, εβδομάδα μετά από εβδομάδα, έτος ανά έτος! 
Έχετε δοκιμάσει ποτέ την γλύκα ενός κουταβιού που
μεγαλώνει; Φανταστείτε 20 συγχρόνως! Έχετε ανησυχήσει
ποτέ για τον άρρωστο σκύλο ή τη γάτα σας; Φανταστείτε
να το κάνετε για 10 συγχρόνως, που χρειάζονται φάρμακα
δύο φορές την ημέρα για 2 εβδομάδες! Έχετε δει ποτέ
σκύ λους να μαλώνουν; Δεν αποτελεί όμορφο θέαμα! Φαν -
τα σ τείτε να πρέπει να σιγουρευτείτε ότι 100 σκυλιά είναι
χωρισμένα έτσι ώστε να αποφευχθούν τέτοια ατυχήματα!

H ότι ένας σκυλος θα πιάσει μια γάτα, για «να παίξει» μαζί
της ή για να την σκοτώσει! Επισκέψεις στον κτηνίατρο,
μερικές φορές και 5 φορές εβδομαδιαίως για να
εμβολιαστούν τα ζώα ή για να αποφευχθούν εγκυμοσύνες
και αρρώστιες, για να είναι τελικά έτοιμα να πάνε στο νέο
σπίτι τους. Είχατε ποτέ την εμπειρία έλλειψης νερού για
μερικές ώρες; Φανταστείτε αυτό να συμβαίνει το καλοκαίρι
με θερμοκρασίες 35C και να έχεις 80 ζώα να φροντίσεις! 

Και όλο αυτό όχι μόνο για μερικές εβδομάδες… όχι! Όπως
είπαμε παραπάνω… έτος ανά έτος… Ήταν, μιλώντας με τα
λόγια μιας πρώην εθελόντριας «πολύ σκληρή δουλειά για
να την κάνεις χωρίς πληρωμή!» Και ακόμη και τώρα που το
σπίτι έχει κλείσει ως ανάδοχη οικογένεια για ζώα,
φροντίζουν ακόμα 24/7 όσα έμειναν από τα 15 χρόνια.… Το
οποίο σημαίνει ακόμα τάισμα, πότισμα, καθάρισμα, και
φροντίδα για τα γέρικα ζώα και τα 4 Λουλούδια μας!
Εθελοντές έχουν σταματήσει να έρχονται επειδή «δεν
υπάρχει αρκετή εργασία για να αξίζει» αλλά ξεχνώντας ότι
η οικογένεια Βλαστού δεν μπορεί να κάνει το ίδιο! 

by Rebecca

Η Φιλοζωική Κρήτης επιθυμεί...
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15 Years Of CAWG ... by Gayner

1. Some of our early residents.
2. The harsh reality of animal welfare -
four bums on a muddy morning!
3. Three abandoned and very frightened
puppies, thrown over our wall and left.
Sadly, a not uncommon sight.
4. Bonzo during treatment.
5. You’re never alone on a sofa! Gayner
and friends take a well deserved nap (in
Gayner’s case at least!)

It Takes More Than Sunshine:
At work through the years

Ελπίζουμε σύντομα, να βρεθούν οικογένειες για τους τελευταίους κατοίκους έτσι
ώστε η Γκέινερ και ο Μιχάλης να απολαύσουν άξιά τους, την δυστυχώς απλήρωτη,
και (σύμφωνα με τους νέους ελληνικούς νόμους!) σύντομη συνταξιοδότηση τους!

From modest beginnings CAWG has progressed to become a dynamic, forward
thinking society working towards sustainable changes to help improve welfare for 
animals on Crete and beyond.

When the society was founded in 1995, it was working very much in the shadow of
the Greek Animal Welfare Fund, distributing their newsletters and assisting them with
their work. In January of 1998 a fresh committee took over with great enthusiasm and
during the early years rescue was the main focus of our work with more than 3500
needy animals helped. However, it became increasingly evident that whilst rescue is
an important part of animal welfare work it does not bring about long term changes.
Laws do not change, peoples attitudes remain the same and root causes are not
solved.

With the new animal protection law voted in 2003 CAWG decided the time was 
right for important changes in strategy. The onus was now on municipalities to take
responsibility for stray/unwanted dogs and for 6 years CAWG brought pressure upon
the mayor and council of Malia until in 2009 they began to fulfill their legal duty with
assistance from CAWG volunteers.

With the pressure of rescue work removed CAWG has been able to concentrate on
many other aspects of animal welfare work. Our subsidized neutering project has
been very successful and is about to be ‘re-launched’ with a stronger 
emphasis on responsible pet ownership, always aiming to prevent abandoned dogs
and puppies.

‘The terrible treatment of farm animals’
In the humane education field we
began with sporadic school visits and
training other NGOs on the island to
creating our own leaflets for children
and in 2010 launching our Respect
pilot project! This area, particularly
important to the future of millions of 
animals, aims to create a deeper sense
of empathy in youngsters and teach
them respect towards humans, animals
and the environment. We were 
therefore very happy when a child from
a school in Hania, remembered one of
our visits that took place 3 years back
and… also remembered the story of
Irma, the little puppy hastily bought
from a pet shop and later abandoned.

However, I would like to take you a 
little further back into our history but as
my memory is sometimes slow I need a
little help from one of our older 
residents to remember some of the
events of past years.

Baker (left) was with us from the very
start ...

CAWG is now bringing about 
awareness of the terrible treatment 
billions of farm animals receive every
year. Not only in Greece, but through-
out the world, their suffering is so
great but largely hidden from sight
and therefore not deemed important
to those who like a steak on their plate
at a cheap price or enjoy eggs for
breakfast even if other sentient beings
have to pay for it.

We have been active in working
against circuses which use animals,
keeping them in terrible conditions
and dealing out cruel treatment during
the course of training. GAWF, ADI 
and CAWG among other NGOs are
working towards achieving a national
ban on circuses with animals but no
circus has come to Malia since 2007

when we protested and the
police arrested the

manager of the cir-
cus and in Crete

since 2008!

1

2

3

4

5
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‘a man was keeping
some cats in small cages
and cutting their tails 
off ...’

Everyone who came to the Haven had a name. Pasca,
named because she was found in Heraklion at Easter time
had gone to a lovely home in Malia. Sadly, while out 
walking in Hersonissos she found some tasty treat by a bin.
It must have been laced with really strong poison because
in a few moments she was dead, I heard her bosses telling
Gayner. I was glad that she had at least had two very happy
years with them in a real home.

Also in 2000, Fern, our first donkey,
taken in when a business in Elounda
folded, unfortunately died due to 
kidney failure. In her two years at 
the Haven, sometimes soaking up the
sunshine but often in the shade of 
the palm trees, she would tell us 
stories of the difficult lives most 
donkeys lead. 

She was so happy to be at the
Haven and even survived a bad

case of colic when 6 volunteers had to hold her up for
hours while the vet came from Heraklion and worked on her. It is
so sad that donkeys have to work hard all their lives, often in pain
because their feet and teeth are never treated and when they get
too old to be of use, they are abandoned, unwanted and unloved
– most of them never even have a name, just imagine…

The Haven 2000

... picked up as an emaciated pup on the steps of the bakery in Hersonissos at the end of a week of neutering stray cats. He
went on to become a handsome alpha dog, taking charge of the thousands who passed through the Haven and steering them
on to become wonderful characters who now live in 15 countries throughout Europe, great ambassadors for Cretan pets.
Unfortunately Baker died recently after a short illness but before he left us he told us a few of his memories for all to enjoy and
learn from.

Baker’s tale ...

Enter the monkey !!

‘I can’t remember much about my early months, (nature has 
a wonderful way of blotting out the terrible memories) but I know that I
was so very, very hungry. It was March and there were no tourists to feed
me, no tavernas or hotels open and so I wandered to a place where there
were wonderful smells of fresh baking coming out the door. 
I couldn’t get in so I waited  patiently with my big eyes on everyone 
coming out, hoping someone would give me a crumb to eat. 

Sure enough, after a little wait I got lucky and two English ladies 
spotted me. Boy, was I lucky. One of the ladies was Gayner, who lived
in Malia in a house with a big garden which became my home in March
1998. Before the garden was fenced, we dogs had to be kept on 
running chains so we could get exercise but couldn’t run off. I heard them
saying this was to stop any of us dogs going off and maybe killing chickens which
would have meant trouble for Gayner and for us. 

Then Gayner and Michael (her alpha man), built some kennels with an enclosed
grassy area so that we could be free, what a luxury. Already dogs and cats were 
coming in and going out and I did my best to guide them to become great Cretan 
characters. 

I even remember, almost a year after I arrived when there was much talk about Timo, a
baboon (not sure what it was but Gayner and the others said it couldn’t come into the 
kennels with us), which was kept in a cage, in a village close to Ierapetra. I heard that the 
problem was solved when Timo was found a nice home in a small private zoo here on Crete with
some others of his own kind.

There was also an incident in Hersonissos, where I came from, when it was discovered that a man was
keeping some cats in small cages and was cutting the tails off many of the cats in his neighborhood. When CAWG
sent the police to check, the man was taken to court and found guilty and since then there have been no more reports of tail
docking from there.

In 2000, the millennium year, we had a very special visit. It was the first of three visits the British Ambassador, Sir David Madden
and his wife Anthea made to the Haven. They came and met us residents, learned about the work of CAWG and then after a
special meal, they continued their journey. The Maddens, as we affectionately know them, are still very much involved in animal
welfare and are always ready to help pressurize authorities who drag their feet.

TIMO
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Bonzo wheels in! Baker’s tale continues ...

‘I guess we never did get around
to thanking all those kind 

volunteers. Maybe I can say now
how much their efforts were 

really appreciated’

At this point I suppose I should also mention The Vet… although I
never really got on with him very well (and I could see the 
feelings were mutual) he did help CAWG and all the thousands of
animals as best he could, offering them the help they were much 
in need of with patience (most times), humour (always) and good
bedside manner (never!). We (myself included) will therefore
always be grateful to Andreas
Badouvas. At one time animals of all
types from Shi Tzu to Great Dane, from
hedgehogs to donkeys and everything
between found their Haven in Malia.

Beethoven was found wandering on
the road, as emaciated as me but
CAWG soon sorted him out and he was
found a home in a cooler climate. We all wished him well as he left
for the airport in his huge box and a few hours later we could not
believe our eyes ... our lovely giant was returning! Unfortunately the
door on the plane was not big enough for his cage to enter…he had
to wait until a bigger plane came down before he could join his new
family and go with their cows up the mountains to their summer
pastures with their other St Bernard as companion. Eventually
CAWG’s new strategy began working and with less animals to care
for the humans found more time for other projects. 

I hope these work so that in the future there will be less animals
like Fern, Bonzo and all the others and the future will look better
for the generations to come.’

Beethoven, Hedgehogs and
some final thoughts ...

There was also great excitement in 2002 when WSPA
donated a mobile clinic to CAWG. We were honored and
over the moon but everyone soon realized that it was
not going to be easy to get it on the road. It took the
humans until 2004 to clear it through customs and 
in 2005 they finally got the license plates but 
unfortunately, no license to work. It is so sad that with so
many animals out there needing help, CAWG are
unable to operate a clinic for its true purpose. 

CAWG are a member society of WSPA and worked
with them checking riding stables on Crete and 
then doing an anti-hobbling campaign to help working
donkeys. I guess that is how Gayner first got the idea for
CAWG’s equine outreach work and I understand that
they assisted GAWF with theirs but since 2009 CAWG
have organized twice yearly visits, taking a farrier and
equine dentist around the more remote villages to treat
the hooves and teeth of the donkeys (mainly).

The Haven ...
Gradually the Haven began to get very crowded and it
wasn’t at all pleasant for us residents. During the Winter
of 2005 I had 120 dogs and pups for company and more
than 40 cats kept in a separate area. We were always
afraid that a new arrival would bring in the dreaded
Parvo Virus which would spread through the kennels
killing with impunity. It was also a very wet winter and we
all had to squeeze up to make room in the kennels for
all the newcomers. It didn’t look to us as if CAWG’s new
strategy was working very well.

It also put a terrible strain on the humans. They all 
volunteer to help and sometimes they wondered just
why. We didn’t help because we were always so

pleased to see them, (especially at food time) that we would jump
up and around them, leaving them splattered in smelly mud! I
guess we never did get around to thanking all those kind 
volunteers properly for all they did for us. Maybe I can say now how
much their efforts were really appreciated. 

Bonzo and Vesna!

Bonzo

Bonzo became my pal in 2000 when he was recovering from serious surgery. He had had his back legs cut and was found
lying in a pool of blood after he dragged himself off the road in Koutouloufari. His tendons were cut and I could see him trying to
walk on his two front legs, holding his back ones up, tucking them under him to balance. Fortunately a lady with a very big heart,
Vesna Jones recognized Bonzo’s fantastic character and will to live. She runs GAR, a charity in the UK helping all us Greek ani-
mals and arranged for Bonzo to go to England. Mind you, he had to stay 6 months in a kennel, something he called 
quarantine and while there he had operations on both his back legs so he could walk again. After all that, Vesna decided to keep
him so I guess he was one very lucky boy after all. In later years Vesna took another dog from the Haven that needed special
treatment, Mala, part of whose face had been blown away with a shotgun. She had reconstructive surgery and now also lives
with Vesna and Bonzo.

CAWG and the WSPA - 
working together
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Από ένα ταπεινό ξεκίνημα η Φιλοζωική Κρήτης (ΦΚ) έγινε ένα δυναμικό, προοδευτικό σωματείο
που εργάζεται για βιώσιμες αλλαγές για την βελτίωση της ευημερίας των ζώων της Κρήτης κι όχι

μόνο. 
Όταν το σωματείο ιδρύθηκε το 1995, εργαζόταν περισσότερο στην σκιά του Ελληνικού Τα μείου
Μέριμνας Ζώων (GAWF), διανέμοντας υλικό τους και βοηθώντας με το έργο τους. Τον
Ιανουάριο του 2008 ένα νέο διοικητικό συμβούλιο ανέλαβε με ενθουσιασμό και στα επόμενα
χρόνια η διάσωση αποτελούσε κύριο στόχο της εργασίας μας προσφέροντας βοήθεια σε πε ρισ -

σότερα από 3500 ζώα. Ωστόσο, γινόταν όλο και πιό εμφανές ότι, παρ’όλο που η διάσωση αποτελεί
σημαντικό κομμάτι της προστασίας των ζώων, δεν επιφέρει μακροπρόθεσμες αλλαγές. Οι νόμοι

δεν αλλάζουν, η συμπεριφορά των ανθρώπων παραμένει ίδια και τα βασικά αίτια δεν έχουν επιλυθεί. 

by Gayner15 Χρόνια Φιλοζωική Κρήτης - 1995 - 2010

Με τον νέο νόμο για την προστασία των ζώων που ψηφίστηκε το

2003 ...

Τα τσίρκο ...
Δραστηριοποιηθήκαμε κατά των τσίρκων με ζώα που διατη -
ρούνται υπό άθλιες συνθήκες και εκπαιδεύονται μέσω της
κακομεταχείρησης τους. Η GAWF, ADI και η ΦΚ μεταξύ άλ -
λων σωματείων επιδιώκουν την ψήφιση νόμου σε εθνικό
επίπεδο που να απαγορεύει τα τσίρκο με ζώα. Στα Μάλια δεν
έχει έρθει τσίρκο από το 2007 όταν διαμαρτυρηθήκαμε και η
αστυνομία συνέλαβε τον υπεύθυνο του τσίρκου και στην
Κρήτη από το 2008! 

Ο Baker (φούρναρης) ήταν
μαζί μας από την αρχή,
όταν βρέθηκε ως υποσιτι -
σμέ  νο κουτάβι στα σκαλο -
πάτια του αρτοποιείου στην Χερσόνησσο
κα τά το τέλος μιας εβδομάδας στερώσεων γατών. Έγινε
ένας γοητευτικός ‘αρχηγός’, αναλαμβάνοντας ευθύνη για τα
χιλιά δες ζώα που πέρασαν από τα χέρια μας και καθοδη -
γώντας τα να γίνουν πανέμορφοι χαρακτήρες που ζουν σε 15
χώρες στην Ευρώπη, μεγάλοι πρεσβευτές των Κρητικών
κατοικι δίων. 

The Haven - 1999

‘Ο Baker (φούρναρης)

ήταν μαζί μας από την

αρχή ...’

Με τον νέο νόμο για την προστασία των ζώων που
ψηφίστηκε το 2003, η ΦΚ αποφάσισε ότι ήταν η σωστή
χρονική στιγμή για σημαντικές αλλαγές στην στρατηγική.
Η ευθύνη των αδέσποτων/ανεπιθύμητων σκύλων ανήκε
πλέον στους Δήμους και για 6 χρόνια η ΦΚ ασκούσε πίεση
στον Δήμο και το ΔΣ Μαλίων μέχρι που το 2009 ξεκίνησαν
να τηρούν το νομικό τους καθήκον με την βοήθεια των
εθελοντών της ΦΚ.
Με την αφαίρεση της πίεσης που επιφέρει η διάσωση, η ΦΚ
μπορούσε τώρα να επικεντρωθεί σε άλλες πτυχές της
προστασίας των ζώων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτούμενων
στειρώσεων έχει αποδειχτεί επιτυχία και εφέτος ανανε ώ -
νεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει μηνύματα σχετικά με την
υπεύθυνη ιδιοκτησία σκύλων, πάντα με σκοπό την πρόληψη
ανεπιθύμητων σκύλων και κουταβιών. 

Η ΦΚ επιφέρει ευαισθητοποίηση για την απάνθρωπη μετα -
χείρηση δισεκατομμυρίων παραγωγικών ζώων κάθε χρόνο.
Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, τα
βάσανά τους είναι τόσο μεγάλα αλλά και σε μεγάλο βαθμό
κρυμμένα από τα μάτια μας και γι’αυτό το λόγο δεν
θεωρούνται σημαντικά για όσους θέλουν μία μπριτζόλα στο
πιάτο τους σε οικονομική τιμή ή αυγά για πρωινό ακόμα κι
αν άλλα αισθητήρια όντα πρέπει να πληρώσουν γι’αυτό.

Στην διαπαιδαγώγηση των νέων ξεκινήσαμε με σποραδικές
επισκέψεις σε σχολεία και την εκπαίδευση άλλων σωμα -
τείων του νησιού και φτάσαμε στην δημιουργία φυλλαδίων
για παιδιά και το 2010 ξεκινάμε το πρόγραμμα Respect! Ο
τομέας αυτός, ιδιαίτερα σημαντικός για το μέλλον εκατομ -
μυρίων ζώων, έχει ως στόχο να οδηγήσει σε μια βαθύτερη
αίσθηση  συμπόνοιας σε νέους και να τους διδάξει σεβασμό
προς τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. 

Χαρήκαμε λοιπόν πολύ όταν ένα παιδάκι από σχολείο στα
Χανιά θυμήθηκε μία επίσκεψη μας που έγινε 3 χρόνια πίσω...
και θυμήθηκε και την ιστορία της Ήρμας, του κουταβιού
που υιοθετήθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη αλλά κατέληξε να
εγκαταλείπεται.

Ωστόσο, θα ήθελα να σας πάω λίγο πιό πίσω στην ιστορία
αλλά μιας και η μνήμη μου είναι πλέον αργή, χρειάζομαι λίγη
βοήθεια από έναν παλαιό μας κάτοικο για να θυμηθώ τα
γεγονότα του παρελθόντος.
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Δυστυχώς, ο Baker πέθανε πρόσφατα μετά από σύντομη ασ -
θέ νεια αλλά πριν μας αφήσει μοιράστηκε μαζί μας μερικές
αναμνήσεις του για να διασκεδάσουμε και να μάθουμε από
αυτές.

‘Δεν θυμάμαι και πολλά από τους πρώτους μήνες μου, (η φύση
έχει έναν ωραίο τρόπο να σβήνει τις άσχημες ανα μνήσεις) αλλά
ξέρω ότι πεινούσα πάρα πολύ. Ήταν Μάρτιος και δεν υπήρχαν
τουρίστες για να με ταίσουν, ούτε εστιατόρια και ξενοδοχεία
ανοιχτά κι έτσι βρήκα τον δρόμο για ένα μέρος απ’όπου
έρχονταν θαυμάσιες μυρωδιές. Δεν μπορούσα να μπω οπότε
περίμενα υπομονετικά και κοιτούσα με τα μεγάλα μάτια μου
όλους όσους έβγαιναν, μήπως κάποιος μου δώσει δυο ψίχουλα. 

Η ιστορία του Baker ...
Μετά από λίγο στάθηκα τυχερός και δύο Αγγλίδες κυρίες με
είδαν. Τι τύχη και αυτή! Η μία κυρία ήταν η Gayner, που έμενε
στα Μάλια σε ένα σπίτι με μεγάλο κήπο το οποίο έγινε και
δικό μου σπίτι τον Μάρτιο του 1998. Πριν την περίφραξη του
κήπου, εμείς οι σκύλοι ήμασταν δεμένοι σε αλυσίδες σε
σχοινί έτσι ώστε να τρέχουμε πάνω κάτω αλλά να μη
φεύγουμε. Τους άκουσα να λένε ότι αν φεύγαμε και σκοτώ -
ναμε κότες, θα είχαμε κι εμείς και η Gayner προβλήματα.
Έπειτα, η Gayner και ο Μιχάλης (ο δικός της αρχηγός),
έφτιαξαν σπιτάκια με περιφραγμένο χώρο για να είμαστε
ελεύθεροι, τι πολυτέλεια. Ήδη σκύλοι και γάτες έρχονταν κι
έφευγαν κι εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα να τους
καθοδηγήσω για να γίνουν καλοί Κρητικοί χαρακτήρες ... 

Ο Bonzo έγινε φιλαράκος μου το 2000 όταν προσπαθούσε να
αναρρώσει από σοβαρό χειρουργείο. Κάποιος του έκοψε τα πίσω πόδια
και βρέθηκε ξαπλωμένος σε μια λίμνη αίματος αφού σύρθηκε στον
δρόμο στο Κουτουλουφάρι. Οι τένοντες του είχαν κοπεί και τον έβλεπα
να προσπαθεί να περπατήσει με τα δύο μπροστινά πόδια του,
σηκώνοντας τα πίσω και βάζοντας τα από κάτω του για να ισορροπήσει.

Ευτυχώς μία κυρία με μεγάλη καρδιά, η Vesna Jones αναγνώρισε τον
φοβερό χαρακτήρα του και την ισχυρή θέληση του για επιβίωση. Είναι
υπεύθυνη της GAR, σωματείο στην Αγγλία που βοηθάει ζώα από την
Ελλάδα και κανόνισε να πάει στην Αγγλία ο Bonzο. Βέβαια, έπρεπε να
μείνει 6 μήνες σε γκαραντίνα κι ενώ βρισκόταν εκεί υπέστη χειρουργεία
και στα δύο πίσω πόδια του για να περπατήσει ξανά. Μετά από όλα αυτά,
η Vesna αποφάσισε να τον κρατήσει οπότε υποθέτω πως ήταν τελικά
τυχερός. 

Αργότερα η Vesna πήρε άλλο έναν σκύλο από την ΦΚ που χρειαζόταν
ειδική μεταχείρηση, την Mala, της οποίας μέρος του προσώπου έλειπε
εξαιτίας πυροβολισμού με καραμπίνα. Υπέστη αναπλαστικό χειρουργείο
και τώρα μένει κι εκείνη με την Vesna και τον Bonzo.

Ο Bonzo έγινε φιλαράκος μου

Υπήρξε επίσης μεγάλη συγκίνηση το
2002 όταν η WSPA δώρησε μια κινητή
κλινική στην ΦΚ. Νιώθαμε μεγάλη
τιμή αλλά σύντομα καταλάβαμε οτι
θα ήταν δύσκολο να την θέσουμε σε
λει τουργία. Οι άνθρωποι έκαναν μέ -
χρι το 2004 να περάσουν το τελωνείο
και έλαβαν τις πινακίδες το 2005
αλλά δυστυχώς ποτέ την άδεια λει -
τουργίας της. Είναι τόσο λυπητερό
με τόσα ζώα που χρειάζονται βοήθεια
εκεί έξω, η ΦΚ να μην μπορεί να
λειτουργήσει την κινητή κλινική για
τον λόγο που υπάρχει.

Η ΦΚ είναι σωματείο μέλος της
WSPA και δούλεψε μαζί τους ελέγ -
χοντας στάβλους ιππασίας στην
Κρή τη και αργότερα σε εκστρατεία
ενημέρωσης για τα γαϊδουράκια.
Υποθέτω ότι έτσι είχε την ιδέα η
Gayner για το πρόγραμμα Φροντίδας
Ιπποειδών της ΦΚ και απ’όσο ξέρω,
βηθούσαν και την GAWF με το δικό
τους πρόγραμμα. Από το 2009 και
δύο φορές ετησίως, η ΦΚ οργανώνει
επισκέψεις πεταλωτή και οδοντία -
τρου στα απομακρυσμένα χωριά για
να φροντίσουν τις οπλές και τα
δόντια των γαϊδουριών (κυρίως).

Bonzo and Vesna!‘... μία κυρία με μεγάλη καρδιά’

Θυμάμαι, περίπου έναν χρόνο μετά την άφιξη μου
να γίνεται συζήτηση για τον Timo, έναν μπα -

μπουίνο (δεν είμαι σίγουρος τι ήταν αλλά η
Gayner και οι άλλοι είπαν ότι δεν μπορεί να
μείνει στον χώρο μαζί μας), ο οποίος βρισ -
κόταν σε μικρό κλουβί, σε ένα χωριό κοντά
στην Ιεράπετρα. Έμαθα ότι το πρόβ λημα
λύθηκε όταν ο Timo βρήκε κα τα φύ γιο σε
ένα μικρό ιδιωτικό ζωολο γικό κήπο στην
Κρήτη με άλλους του είδους του.

Υπήρξε επίσης ένα περιστατικό στην
Χερσόνησσο, απ’ όπου προήλθα, όταν απο -
καλύφθηκε ότι ένας άνθρωπος διατη -

ρούσε γάτες σε μικρά κλουβιά κι έκοβε τις
ουρές των γατών της περιοχής. Η ΦΚ ενη -

μέρωσε την αστυνομία η οποία τον συνέλαβε
και τον οδήγησε στο δικαστήριο όπου και κρί -

θηκε ένοχος. Από τότε δεν λάβαμε άλλες ανα -
φορές για γάτες με κομμένες ουρές στην περιοχή.

Ενας μπαμπουίνος!!
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Ίσως μπορώ να πω τώρα πόσο εκτιμάμε

τις προσπάθειες τους...’

Η ιστορία του Baker ...

‘Υποθέτω ότι ποτέ δεν καταφέραμε να
ευχαριστήσουμε κανονικά όλους 
αυτούς τους καλοσυνάτους 
εθελοντές για όσα έκαναν για εμάς ...’

Το 2000, το έτος της χιλιετίας,
είχαμε μια ιδιαίτερη επίσκεψη. Ήταν η
πρώτη από τρεις επισκέψεις που μας
έκανε ο Βρετανός Πρέσβης, Sir David
Madden και η σύζυγος του, Anthea.
Ήρθαν για να μας γνωρίσουν, να
μάθουν για το έργο της ΦΚ και μετά από
ένα ιδιαίτερο γεύμα, συνέχισαν το
ταξίδι τους. Οι Maddens, όπως τους
λέμε χαιδευτικά, συμμετέχουν ακόμα
στην προστασία των ζώων και είναι
πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν με την
πίεση των αρχών που κινούνται αργά.

Επίσης το 2000, η Fern (Φτέρη), το πρώ -
το μας γαϊδουράκι που προήλθε από
επιχείρηση στην Ελούντα όταν χρεο -
κόπησε, δυστυχώς πέθανε λόγω νεφρι -
κής ανεπάρκειας. 
Στα δύο χρόνια της μαζί μας, μερικές
φορές κάνοντας ηλιοθεραπεία και
άλλες στην σκιά των φοινικόδεντρων,
μας έλεγε ιστορίες για την δύσκολη ζωή
που έχουν τα περισσότερα γαϊδουράκια.

Ήταν τόσο χαρούμενη για την ζωή της
πλέον και για το γεγονός ότι επέζησε μία
κακή περίπτωση κολικού όταν την στή -
ριζαν όρθια 6 εθελοντές για ώρες μέχρι
να έρθει ο κτηνίατρος από το Ηράκλειο
και να την βοηθήσει. Είναι τόσο λυπηρό
το γεγονός ότι τα γαϊδούρια δουλεύουν
σκληρά όλη τους τη ζωή, συχνά με πόνο
επειδή ποτέ οι οπλές και τα δόντια τους
δεν φροντίζονται κατάλληλα και όταν
έχουν γεράσει και δεν χρησιμεύουν
πλέον, εγκατα λείπονται, ανεπιθύμητα - τα
περισσότερα από αυτά χωρίς καν όνομα,
φανταστείτε το...

Σταδιακά η ΦΚ άρχισε να μαζεύει πολύ κόσμο και δεν ήταν καθόλου ευχά -
ριστη εποχή για εμάς τους μόνιμους. Κατά την διάρκεια του χειμώνα του 2005
είχα 120 σκύλους και κουτάβια για παρέα και πάνω από 40 γάτες σε ξεχωριστό
χώρο. Φοβόμασταν πάντα ότι μία νέα άφιξη θα έφερνε Parvo Virus που θα
εξαπλωνόταν σκοτώνοντας αδιακρίτως. Ήταν και βροχερός χειμώνας και
έπρεπε να στριμωχτούμε όλοι για να υπάρχει χώρους για τους νέους. Η νέα
στρατηγική της ΦΚ δεν φαινόταν να λειτουργεί πολύ καλά.

Ασκούνταν τρομερή πίεση και στους ανθρώπους. Έρχονταν εθελοντικά να
βοηθήσουν αν και μερικές φορές αναρωτιόνταν για ποιό λόγο. Κι εμείς δεν
βοηθούσαμε ιδιαίτερα διότι χαιρόμασταν τόσο να τους βλέπουμε, (ιδίως την
ώρα του φαγητού) που χοροπηδούσαμε επάνω και γύρω τους, αφήνοντας
τους κα λυ μένους με λάσπη! Υποθέτω ότι ποτέ δεν καταφέραμε να ευχα ρισ -
τήσουμε κανονικά όλους αυτούς τους καλοσυνάτους εθελοντές για όσα έκα -
ναν για εμάς.

Ίσως μπορώ να πω τώρα πόσο εκτιμάμε τις προσπάθειες τους. Σε αυτό το
σημείο υποθέτω πως θα έπρεπε να αναφέρω και Τον Κτηνίατρο... αν και δεν
τον πήγαινα ποτέ (και τα αισθήματα ήταν αμοιβαία) βοήθησε πολύ την ΦΚ
και τα χιλιάδες ζώα όσο καλύτερα μπορούσε, προσφέ ροντας τους την
βοήθεια που τόσο χρειαζόταν με υπομονή (σχεδόν πάντα), χιούμορ (πάντα)
και καλούς τρόπους (ποτέ!). Εμείς (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού
μου) θα χρωστάμε πάντα ευγνωμοσύνη στον Ανδρέα Μπαντουβά.

Κάποτε, ζώα όλων των ειδών από Shi Tzu μέχρι
Μολοσσούς, από σκαντζόχοιρους μέχρι γαϊ -
δου ράκια και όλα τα ενδιάμεσα, έβρισκαν
τον δρόμο τους για την ΦΚ. Ο Beethoven
(Μπετόβεν) βρέθηκε να κυκλοφορεί στον
δρόμο όσο αδύνατος ήμουν κι εγώ αλλά
η ΦΚ τον βοήθησε πολύ γρήγορα και βρή -
κε μια οικογένεια σε πιό δροσερό κλίμα.
Του ευχηθήκαμε όλοι καθώς έφευγε για
το αεροδρόμιο μέσα στο τεράστιο κουτί
του και μετά από μερικές ώρες δεν πιστε -
ύαμε στα μάτια μας... ο υπέροχος γίγαντας επέ -
σ τρεψε! 

Δυστυχώς, η πόρτα του αεροπλάνου ήταν πολύ μικρή για να περάσει το
κουτί του... έπρεπε να περιμένει να έρθει ένα μεγαλύτερο αεροπλάνο πριν
φτάσει στην νέα του οικογένεια και βρεθεί στο λιβάδι με τις αγελάδες και
την φίλη Μπετοβενίνα του.

Τελικά η νέα στρατηγική της ΦΚ ξενίνησε να λειτουργεί και με λιγότερα
ζώα υπό την φροντίδα των ανθρώπων, είχαν περισσότερο χρόνο να
αφιερώσουν στα άλλα προγράμματα. 

Η Φτέρη ...

For the third year running the Cretan
Malia Park Hotel has kindly invited us 
to set up a table there, with info about
our work, and to raise funds and 
awareness! We thank them for their
cooperation, generous support and
excellent hospitality!

BITE SIZE

NEWS
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Here we are, April 2010 and the preparations for the third of our equine outreach visits. However, there is a big problem, 
outside our control, a volcano has erupted in Iceland, polluting the air and disrupting flights throughout Europe. Will our 
wonderful team arrive in time from Holland?

Relief … everyone, farrier, dentist and helpers arrive in time for the start but of course villagers could not be notified of our arrival
in advance in case there had been further cancellations. However, from a problematic start the visit progressed well, with new
contacts made in more villages in the Messara area, south of Moires which we first visited in October 2009. In our first village,
Rotasi we treat four new donkeys, all in need of a service and we provide entertainment for the men sitting at the kafenion 
watching our work. As we finish they kindly buy us a coffee and talking with them we hear a new slant on why the Cretans are
worried by the new economic measures ... these men are worried that with reduced pensions and higher costs they will no longer
be able to practise "philoxenia" the traditional hospitality towards strangers such as buying them a drink!

Visiting old friends (and new) by Gayner

‘Drastic measures ... a
large saw to take a slice
off  the
hooves’

As always on our visits through the regions of Lassithi
and Heraklion we see donkeys who work daily, walking on roads and
need little treatment and we see those, who rarely leave their stable
and need a lot of new growth removed and there are those who seem
to have hooves which grow so quickly although they work that they
require a lot of effort each time we visit. 

One particular donkey has so much growth that Hans, our 
farrier, resorts to a large saw to take a slice off the hooves, before 
continuing with a more careful trim. As this was our third visit to this 
particular donkey, the owner was not worried to see Hans using such
drastic measures. We explain, as always, that no one should try to 
do this work themselves. Hans is an experienced specialist donkey 
farrier, with years of practice behind him.

Returning to check equines seen last year we are encouraged by the enthusiastic 
welcome we receive. Owners remembered us and awaited our promised visit 

making a note of our next planned trip in October 2010 again. Our first day is a
long one with the last donkey being seen under the street light in the village
square as darkness had already fallen. Again we are happy to see how eager
most owners are to receive information on how to better care for their animal. 

After all, these people rely on their donkeys to get them to their land, to maybe
help them in the fields and to then carry produce home at the end of a long day.

We have some supplies of Betadine and fly ointment which we can give to 
owners to help their donkeys but through Ezelopvang Kreta in Holland 

as well as on our website, we are always asking for more donations of 
necessary items.

We had some saddle pads from Holland which were perfect to leave with owners whose old, bony
donkeys would benefit from the lovely soft padding under their hard wooden saddles. New saddles are extremely 
difficult to find and very expensive.  Throughout the week we continue meeting old friends, like our sisters in Kritsa whose old
donkey receives treats of sweets, our lovely couple in Agios Georgios whose goat also needs trimming regularly and many more.

‘An enthusiastic welcome ...’
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Throughout our visits, some donkeys have died or been sold and
sometimes we meet new ones and so our work continues and our
database grows. If you know of anyone with a donkey or villages where
there are donkeys please do contact us by sms +30 6944690368 or by
email info@FilozoikiKritis.gr and info@CretanAnimalWelfare.org.
Our next visit in October is already being planned and with so many
equines out there and so few to help them, we hope our project will
continue for many years to come.
We would like to thank Hans Signer, Olav Franzel and Ezelopvang
Kreta for all their hard work and good humour and of course 
yourselves, our supporters, without whom our much needed work
could not continue.

‘Thank you, Hans’

Η Angel ήταν μαζί μας από το ξεκίνημα, όταν
όμως βρέθηκε ήταν τόσο άρρωστη από γρίπη
που ήταν ήδη πολύ αργά για να σωθούν τα μάτια
της…
Είχε προσαρμοστεί πολύ καλά με τα άλλα ζωάκια
του καταφυγίου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι
της προσφέραμε το καλύτερο δυνατό για μια
άνετη κι ευτυχισμένη ζωή.
Δυστυχώς σε μεγάλη πια ηλικία οι επιληπτικές
κρίσεις της Angel είχαν γίνει τόσο συχνές που η
ζωή της είχε γίνει πολύ δύσκολη. Με μεγάλη μας
θλίψη σας πληροφορούμε ότι δυστυχώς τελικά
έγινε στην Angel ευθανασία στις 30 Ιουνίου του
2010.
Ευχαριστούμε όλους όσοι υποστηρίζουν όλα
αυτά τα χρόνια την Angel και την Φιλοζωική
Κρήτης κι ελπί ζουμε πως θα συνεχίσουν να
συνδράμουν στον αγώνα μας να βοηθάμε ζωάκια,
όπως η Angel, στην Κρήτη αλλά και όπου αλλού
χρειαστεί.

Angel was with us from the very beginning, found
with cat flu too late for her eyes to be saved… She
adapted well amongst all the other animals and we
like to think we offered her all that was possible for
a comfortable and happy life. 
Unfortunately, in old age her epileptic seizures
became too frequent and her quality of life was
questioned… It is with great grief that we would like
to inform you that Angel was humanely euthanised
on Wednesday, the 30th of June. 
Thank you to everyone who supported Angel and
CAWG over the years and we hope you continue to
help us help animals like Angel on Crete and
beyond.

by Gayner

Επισκέψεις σε παλιούς και νέους φίλους

We would like to inform you that on July 7th, 15
years and 1 day since CAWG’s creation,
papers were filed for changes to be made to
the constitution. These changes will enable us
to have voting members from abroad and the
constitution will reflect our aims and policy
more accurately.

BITE SIZE

NEWS

Goodbye Angel

Εδώ είμαστε πάλι, Απρίλιος του 2010 και ετοιμαζόμαστε για την τρί -
τη επίσκεψη-φροντίδας ιπποειδών. Εντούτοις έχει προκύψει ένα με -
γάλο πρόβλημα που όμως δεν εξαρτάται από εμάς. Ένα ηφαίστειο
στην Ισλανδία εξερράγη ρυπαίνοντας με στάχτη την ατμόσφαιρα και
παρεμποδίζοντας τις αερομεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Άραγε θα τα κατάφερνε η υπέροχη ομάδα μας από την Ολλανδία να
είναι εδώ στις προκαθορισμένες ημερομηνίες?

Ανακούφιση… όλοι τους, ο πεταλωτής, ο οδοντίατρος και οι βοηθοί,
έφτασαν στην ώρα τους . Δυστυχώς όμως οι ενδιαφερόμενοι στα
χωριά δεν  είχαν ειδοποιηθεί προηγουμένως για την επίσκεψη μας
εξαιτίας του ενδεχομένου περαιτέρω καθυστερήσεων στις πτήσεις.
Πάντως παρά το επεισοδιακό της ξεκίνημα η επίσκεψη εξελίχθηκε
καλά με πολλές νέες επαφές σε ακόμα περισσότερα χωριά στην
Μεσ σαρά, νότια των Μοιρών, περιοχή που επισκεφθήκαμε για πρώτη
φορά τον Οκτώβρη του 2009. 

Στο πρώτο μας χωριό

Στο πρώτο μας χωριό το Ροτάσι, φροντίσαμε 4 νέα γαϊδουράκια και
ταυτοχρόνως διασκεδάσαμε τους ντόπιους που εκείνη την ώρα
βρίσκονταν στο καφενείο παρακολουθώντας την δουλειά μας.
Αφού τελειώσαμε οι ντόπιοι μας πρόσφεραν ευγενικά καφέ και συ -
ζη τώντας μαζί τους μας αποκαλύφθηκε μια διαφορετική εκδοχή
ανησυχίας για τα νέα οικονομικά μέτρα.

Οι άνθρωποι αυτοί ανησυχούσαν οτι με την μείωση των συντάξεων
και τις αυξήσεις των τιμών δεν θα είναι σε θέση πια να κάνουν
πράξη την παραδοσιακή Ελληνική φιλοξενία αφού δεν θα μπορούν
ούτε ένα ποτό να κεράσουν κάποιον επισκέπτη της πατρίδας τους!

Αντίο Angel



13

Επιστρέφοντας να εξετάσουμε ξανά ιπποειδή που είχαμε επισκεφθεί
πέρυσι πήραμε πολύ κουράγιο από την ενθουσιώδη υποδοχή που μας
επιφυλάχθηκε από τους ανθρώπους εκεί. Οι ιδιοκτήτες των ζώων μας
θυμόταν και μας περίμεναν στο προγραμματισμένο ραντεβού που
τους είχαμε υποσχεθεί σημειώνοντας στο τέλος και την νέα ημερο -
μηνία του ανανεωμένου πια ραντεβού μας για τον Οκτώβριο του 2010.
Η πρώτη μέρα των επισκέψεων μας αποδείχθηκε τελικά μεγάλη καθώς
το τελευταίο γαϊδουράκι έλαβε τις φροντίδες μας υπό το φως μιας
κολόνας της ΔΕΗ στην πλατεία του χωριού αφού το σκοτάδι είχε ήδη
πέσει για τα καλά…

Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώνουμε πόσο πρόθυμοι είναι οι περισσότεροι από
τους ιδιοκτήτες ιπποειδών να μάθουν όσο γίνεται περισσότερα για την καλύ τερη
φροντίδα των ζώων τους. Εξάλλου αυτοί οι άνθρωποι εξαρτώνται άμε σα από τα
γαϊδουράκια τους αφού αυτά θα τους μεταφέρουν στα χωράφια τους, αυτά
χρησιμοποιούν για τις διάφορες γεωργικές εργασίες και αυτά είναι που θα
κουβαλήσουν τα αγαθά στο σπίτι του αγρότη μετά από μια κοπιαστική μέρα.
Διαθέτουμε κάποια αποθέματα Betadine και αλοιφών για τις μύγες τα οποία
μπορούμε να δώσουμε στους ιδιοκτήτες ιπποειδών ώστε να βοηθήσουν τα
ζώα τους.

Μέσω του Ezelopvang Kreta  στην Ολλανδία όπως επίσης και μέσα από την
ιστοσελίδα μας πάντα αναζητάμε νέες δωρεές τέτοιου είδους.
Επίσης είχαμε φέρει από την Ολλανδία  κάποια  μαλακά «μαξιλάρια» - που
τοποθετούνται κάτω από τις σέλλες - τα οποία χαρίσαμε σε ιδιοκτήτες
γέρικων και κοκαλιάρικων ζώων που υποφέρουν από τα σκληρά ξύλινα σαμά -
ρια τους. Τα καινούρια σαμάρια δυστυχώς είναι εξαιρετικά δυσεύρετα και
πολύ ακριβά.

«Μαξιλάρια» από την Ολλανδία ...

Όλη την εβδομάδα συνεχίσαμε να

συναντάμε παλιούς φίλους ...

‘ ... με την ειδική λίμα’

Επισκέψεις σε παλιούς και νέους φίλους

Όλη την εβδομάδα συνεχίσαμε να συναντάμε παλιούς φίλους όπως τις
αδελφές μας στην Κριτσά που φιλεύουν το γέρικο γαϊδουράκι τους με γλυκά,
το αξιαγάπητο ζευγάρι από τον Άγιο Γεώργιο με την  κατσικούλα που
χρειάζονται τακτικά φροντίδα οι οπλές της και πολλούς άλλους….

Όπως πάντα στις επισκέψεις μας στις περιοχές Λασιθίου και Ηρακλείου
βλέπουμε γαϊδουράκια που δουλεύουν και κινούνται καθημερινά οπότε
χρειάζονται λίγη φροντίδα οι οπλές τους, ζώα που σπανίως βγαίνουν από τον
στάβλο τους συνεπώς χρειάζονται αρκετή δουλειά κάθε φορά για να
αφαιρεθεί η περίσσεια υλικού από τις οπλές τους και υπάρχουν επίσης κι αυτά
που παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε διαρκή κίνηση κι εργασία οι οπλές
τους αναπτύσσονται με τέτοια ταχύτητα που σε κάθε μας επίσκεψη απαιτείται
πολύς χρόνος και προσπάθεια για να τα φροντίσουμε.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός γαϊδαράκου του οποίου οι οπλές
μεγαλώνουν με τέτοιο ρυθμό που ο πεταλωτής μας ο Hans αναγκάστηκε να
καταφύγει στην χρήση πριονιού για να αφαιρέσει ένα μεγάλο κομμάτι από
κάθε οπλή πριν τις τροχίσει με την ειδική λίμα. Καθώς αυτή ήταν η τρίτη μας
επίσκεψη φροντίδας για το συγκεκριμένο ζώο ο ιδιοκτήτης του δεν θορυ -
βήθηκε από τις δραστικές μεθόδους του Hans. Πάντα εξηγούμε στους
ιδιοκτήτες ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να  επιχειρήσουν να κάνουν κάτι
τέτοιο μόνοι τους. Ο Hans είναι ένας ειδικευμένος πεταλωτής γαϊδουριών με
πολλά χρόνια εμπειρίας στον τομέα του.
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Pictured left to right: Kerenza Vlastou (CAWG), Lou Duro (Editor, The
Khronicles), Margaret Clurow (CAWG / Wildlife Rescue), Gayner
Vlastou (CAWG) and Mrs Sofia Klidi (Publisher, The Khronicles)

Κατά την διάρκεια των επισκέψεων μας διαπιστώνουμε ότι
κάποια από τα γαϊδουράκια έχουν πεθάνει και κάποια άλλα
έχουν πουληθεί, συναντάμε όμως και πολλά καινούρια που
χρειάζονται την φροντίδα μας. Έτσι η βάση δεδομένων μας
διευρύνεται συνεχώς και η δουλειά μας δεν σταματάει ποτέ.
Αν γνωρίζετε κάποιον  που έχει γαϊδουράκι ή γνωρίζετε
χωριά όπου υπάρχει πληθησμός ιπποειδών σας παρακαλούμε
επικοι νωνήστε μαζί μας με γραπτό μήνυμα στο +30
6944690368 ή στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις
info@CretanAnimalWelfare.org και info@FilozoikiKritis.gr

Η επόμενη εκστρατεία για τον Οκτώβριο έχει ήδη
προγραμματιστεί και με τόσα πολλά  ιπποειδή να χρειάζονται
την φροντίδα μας και τόσους λίγους ανθρώπους να τα
βοηθήσουν ελπίζουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα συνεχίσει να
υφίσταται για πολλά χρόνια ακόμα.

Ευχαριστούμε ...

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Hans Signer, τον  Olav
Franzel, και το  Ezelopvang Kreta για την σκληρή δουλειά τους και
την καλή τους διάθεση - το υψηλό ηθικό τους- και φυσικά όλους
εσάς τους υποστηρικτές μας αφού χωρίς την βοήθεια σας  η
τόσο απαραίτητη δουλειά μας θα ήταν αδύ νατον να συνεχισθεί. 

Home Sweet Home

by Kerenza

Certificate for The Khronicles!

The Khronicles received CAWG’s Appreciation Certificate for
their continued assistance in improving the welfare for animals
on Crete and beyond.

"Today in Greece there is a big change in attitudes towards 
animals. People walk their dogs on leads, take their animals to
a vet and think about the welfare of farm animals.
This has been brought about by the continued work of various
animal welfare organizations but without the media coverage it
could not happen on such a large scale.
Papers like The Khronicles focus attention on relevant issues,
report current events and show the important work being done
to help animals throughout Crete and beyond."

For some it took years, for some
months, for others only weeks… Most
important  is that it happened … they
found their golden dog basket or cat tree.
Long term residents Louie, Lambros and
Jude finally left Malia! They are living a
happy family life and on the photos
CAWG received it shows how comfort-
able the new sofa is!!! With their new
boss probably sitting on the far edge.
Amongst other lucky ones are
Blanche (deaf & cross eyed
cat, stayed 4 months),
Hip Hop (deformed front
leg amputated, stayed 4
months, Sam (injured front
leg, stayed 9 months), Sadie 
(emaciated, stayed 6 months) and
Sjors (chronic disease, stayed 8 months). 

So even though there has been mention of CAWG not
doing any rescue work, we are still active helping the odd
one as long as foster homes are available. So please do
contact us in case you are interested in adopting a Greek
dog as we might have one available in one of our foster
homes or know of one looking for
a home in Malia & the surround-
ing areas or at one of the other
animal welfare societies. As for
anyone looking for a not 100% 
physically perfect but 200%
sweet & faithful dog ... Finn and
Tzoulis are still looking for their
own, happily ever after, dog
basket. Doesn’t need to be
golden, they will upgrade it
quickly to golden with a star! 

Sam

Lambros

So even though there
has been mention of
CAWG not doing any res-
cue work, we are still
active ...

Jude

by Rebecca
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Tzouli

by Rebecca

ο Φιν και ο Τζούλης ψάχνουν ακόμα

για το δικό τους σκυλοκαλαθάκι

Finn

Σπίτι μου σπιτάκι μου!

Οπότε, παρά τις φήμες ότι η Φιλοζωική Κρήτης δεν δραστη -
ριοποιείται στην διάσωση και περίθαλψη, φροντίζουμε να βοη -
θάμε όταν έχουμε ανάδοχες οικογένειες για να μείνουν προ -
σωρινά τα ζωάκια. Γι’αυτό σας παρακαλούμε να επικοινωνήστε
μαζί μας εάν θέλετε να υιοθετήστε ένα ζωάκι, μπορεί να έχουμε
κάποιο σε ανάδοχη οικογένεια, στην περιοχή μας ή σε άλλο σω -
ματείο που χρειάζεται την αγάπη σας. Όσο για εσάς που ψάχνετε
ένα ίσως όχι 100% φυσιολογικό σκύλο αλλά 200% γλυκό και πισ -
τό... ο Φιν και ο Τζούλης ψάχνουν ακόμα για το δικό τους σκυλο -
καλαθάκι. Δεν χρειάζεται να είναι χρυσό, θα το αναβαθμίσουν
σύντομα με ένα χρυσό αστέρι!

Για μέρικους πήρε χρόνια, για άλλους μήνες και για κάποιους
μόνο εβδομάδες ... Το σημαντικότερο είναι ότι έγινε τελικά...
βρήκαν το χρυσό καλαθάκι τους ή γατόδεντρο τους!

Ο Λούι, ο Λάμπρος και ο Τζούντ έφυγαν επιτέλους από τα Μάλια!
Ζουν χαρούμενοι με την οικογενειακή ζωή και από τις φω -
τογραφίες φαίνεται πόσο άνετος είναι ο καναπές! Με το αφεντικό
στην άκρη. Μερικοί από τους άλλους τυχερούς είναι η Blanche
(κουφή και με πρόβλημα στα μάτια, έμεινε 4 μήνες), Hip Hop
(ακρωτηριασμός μπροστινού ποδιού που ήταν παρα μορφωμένο,
έμεινε 4 μήνες), Sam (τραυματισμένο πόδι, έμεινε 9 μήνες), Sadie
(τρομακτικά αδύνατη, έμεινε 6 μήνες) and Sjors (χρόνια πάθηση,
έμεινε 8 μήνες).

by Kerenza

Πιστοποιητικό Εκτίμησης 
για Τα Χρονικά!

Joy Leney, Former Director of WSPA

Pictured left to right: Kerenza Vlastou (CAWG), Lou Duro
(Editor, The Khronicles), Margaret Clurow (CAWG / Wildlife
Rescue), Gayner Vlastou (CAWG) Sofia Klidi (The Khronicles)

Τα Χρονικά έλαβαν Πιστοποιητικό Εκτίμησης από
τη Φιλοζωική Κρήτης για τη συνεχή βοήθεια τους
στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων
στην Κρήτη και όχι μόνο.

"Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή

στη στάση απέναντι στα ζώα. Οι άνθρωποι βγάζουν
τους σκύλους τους βόλτα με λουρί, πηγαίνουν τα
ζώα τους στον κτηνίατρο και συλλογίζονται την
ευημερία των ζώων κτηνοτροφίας.
Αυτό έχει επέλθει λόγω της συνεχούς προσπάθειας
διαφόρων οργανισμών για την ευημερία των ζώων
αλλά χωρίς την κάλυψη από τον Τύπο δε θα
μπορούσε να συμβεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

Εφημερίδες όπως Τα Χρονικά εστιάζουν την προ -
σοχή τους σε σχετικά ζητήματα, αρθρογραφούν
για τρέχουσες εκδηλώσεις και δείχνουν το
σημαντικό έργο που γίνεται για να βοηθηθούν τα
ζώα σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο."

‘Well done Gayner and Kerenza on 
developing a progressive and professional animal wel-
fare organisation in Crete. I know there have been many
setbacks and soul-searching during the past 15 years,
but you have found ways to overcome and manage
these difficulties. Your love and respect for your country
and culture has enabled you to work in co-operation 
with the authorities and has laid solid foundations for
the next 15 years. CAWG with its team of volunteers and
ways of working, are an excellent  example for other
organisations to follow’
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by Rebecca

Κάποια λουλούδια τα ευνοεί 
η Κρήτη

Τα ‘’λουλούδια’’ μας ανθίζουν καθημερινά και
τρώνε σαν γαϊδούρια! Δεν μπoρείτε να πιστέψετε
πόσο μπορεί να φάει ένα γαϊδουράκι σε μία μέρα!

Λοιπόν, η μικρή Δάφνη είναι διάσημη
για την όρεξη της, αλλά μην υπο -
τιμάτε την Μάριγκολντ (Κατι φές)!
Μπορεί να είναι η μεγα λύτερη σε
ηλικία, αλλά έρχεται πάντα δεύτε -
ρη όταν πρόκειται για το φαγητό

της. Αναπτύσσει ταχύ τητα και
αφή  νει την Χίμπυ (Ήβη) και την

Γιούκα να τρώνε τις σκόνες της.

Η Γιούκα έχει πρόβλημα με τα
πόδια της οπότε αργεί λίγο να
φτάσει στο φαγητό της αλλά είναι
η αρχηγός της παρέας οπότε οι
άλλες της παραχωρούν άμεσα
θέση στο ‘’τραπέζι’’. Τώρα παίρνει

δυνατά παυσίπονα και πάει λίγο
καλύτερα η κατάσταση της.

Η Χίμπυ αποτελεί πάντα το ‘’ευέλικτο μέσο’’. Της
αρέσει να έρχεται και να στέκει δίπλα σε μία από

τις φίλες της, σαν να θέλει να τους
κάνει παρέα ή να τις υποστηρίξει.

Όταν πχ. καθα ρί ζουμε τις οπλές
τους, είναι σαν να γνωρίζει ότι μία
από τις φίλες της δεν θέλει να της
κάνουμε την πίσω οπλή, οπότε
στέκεται μπροστά της, βοηθώντας

μας να κάνουμε την δουλειά μας!
Κατά την διάρκεια, έχει και ένα ύφος

αθωότητας στο πρόσωπο της, σαν να μην
κάνει τίποτα ... Όσον αφορά το φαγητό, μπαίνει
στο τσούρμο με τις άλλες και αφήνει τα δόντια της
να κάνουν όλη τη δουλειά.

Φυσικά, χρειάζονται περισσότερα από τροφή για
να ανθίσει ένα γαϊδουράκι. Χρειάζονται φρέσκο

νερό καθημερινά, ένα καλό βούρ -
τσισμα και καθαρισμό των οπλών
τακτικά. Η μικρή Δάφνη χρειά -
ζεται και περισ σότερη προσοχή
λόγω του μικρού της φίλου Λάρυ
(αρνί). Όταν μας επιτρέπει ο

χρόνος αλλά και η υγεία τους, τα
πάμε μια βολτούλα, πράγμα που το

εκτιμάνε πολύ! Αν θα θέλατε να μας
βοηθήστε να ταίσουμε τα γαϊδουράκια μας,
μπορείτε να γίνετε χορηγός τους (νονά)! 

Αν ζείτε στην Κρήτη και θέλετε, μπορείτε να μας
βοηθήστε να φροντίσουμε τα λουλούδια μας!
Απλά επικοινωνήστε μαζί μας ... λατρεύουν να

γνωρίζουν νέα πρόσωπα.

Παντού στην Ελλάδα προκαλούνται προβλή -
ματα  ως αποτέλεσμα του υπερβολικά μεγά -
λου αριθμού αδέσποτων γατών. Ο νόμος 3170
δυστυχώς δεν προσδιορίζει κανένα συγκε -
κριμένο φορέα ως υπεύθυνο για την ευημε -
ρία των αδέσποτων γατών στην χώρα.

Στην Ελλάδα είναι σχεδόν αδύνατο να χορη -
γηθεί προσωρινή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

σε αλλοδαπούς κτηνιάτρους ώστε να προσφέρουν
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στην χώρα μας. Επίσης

το ελάχιστο κόστος που καθορίζει η Ένωση Ελλήνων Κτηνιάτρων
για την στείρωση των αδέσποτων είναι τόσο υψηλό που δεν
επιτρέπει την στείρωση μεγάλου αριθμού ζώων ώστε να υπάρξει
σημαντική διαφορά στον πληθυσμό του. 

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τα αδέσποτα να υποφέρουν από
την ανυπαρξία κρατικής μέριμνας, γεγονός που έχει αρνητικό
αντί κτυπο στον τουρισμό της χώρας μας, διαιωνίζει την ήδη
προβλη ματική συμβίωση των ανθρώπων με τα αδέσποτα κι έχει
τραγική κατάληξη στην χρήση απάνθρωπων και παράνομων
μεθόδων ελέγχου του πληθυσμού των αδέσποτων.

Σκοπός μας είναι να μειώσουμε τον πληθυσμό των αδέσποτων
γατών, ανθρώπινα και βιώσιμα, να ασκήσουμε πίεση στις αρμό -
διες αρχές για μείωση του κόστους στείρωσης που θα
αποδοθεί στους ΜΚΟς και θα ισχύει μόνο για τις αδέσποτες
γάτες κι όχι τις οικόσιτες. Σας παρακαλούμε βοηθήστε μας για
να τις βοηθήσουμε, υπογράψτε το υπόμνημα και προωθήστε
το στους φίλους σας.
http://www.gopetition.com/petitions/help-greek-stray-cats.html

Sign our petition - please help

by Kerenza

Throughout Greece problems are caused through the large 
numbers of roaming stray cats. Law 3170 doesn't make any body
responsible for the welfare of stray cats.It is almost impossible for
foreign vets to receive a license to temporarily work offering their
services voluntarily and the minimum charge set by the Vets
Association (VA) for neutering cats is far too high to allow NGOs to
neuter the numbers of cats required in order to make a significant
difference.As a result, cats suffer poor welfare, there is a negative
effect on tourism, human animal conflict arises frequently and then
inhumane stray control methods are used.

Our aim is to reduce the stray cat population, humanely and 
sustainably by lobbying the relevant authorities for a low cost 
neutering price allocated to NGOs and only for stray cats. Please
help us help them, please sign our petition and forward it to friends!
http://www.gopetition.com/petitions/help-greek-stray-cats.html

by Kerenza

Action for cats throughout Greece!

Δράση για τις γάτες σε όλη την Ελλάδα!
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by Marcel and Sally

Τα νέα του π ρογράμματος χρηματοδοτούμενων στειρώσεων

‘’Η ευθύνη είναι μόνο δική σου, το κόστος θα το μοιραστούμε’’

Το μήνυμα διαδώθηκε με ιδιοκτήτες να επωφελούνται
από την προσφορά και ως αποτέλεσμα, η χρονική περίο -
δος ισχύως της προσφοράς επεκτάθηκε. Τα σχόλια είναι
καλά και επιδεικνύουν ότι παρά το γεγονός ότι πολλοί
θέλουν να στειρώσουν τον σκύλο τους, τους εμποδίζουν
οικονομικοί λόγοι. Με το πρόγραμμα χρηματοδο τού με -
νων στειρώσεων οι ιδιοκτήτες έχουν την ευκαιρία να
επωφεληθούν από μία σημαντική μείωση των εξόδων
τους.

Ολα αυτά για 95 μόνο Ευρώ!

Μία κυρία, όταν τηλεφώνησα να την ρωτήσω πώς ήταν η ανάκαμψη του σκύλου της μετά το χειρουργείο, ήταν τόσο
ευγνώμων που μπόρεσε να στειρώσει το κουτάβι και να κάνει το μικροτσιπ με την καταχώρηση. Είχε δει μια αφίσα μας και
τηλεφώνησε περιμένοντας να υπάρχει κάποιο κόλπο στη μέση ή πολύ λεπτομερή κριτήρια που δεν θα της επέτρεπαν να
λάβει μέρος. Δεν με πίστευε όταν της είπα ότι απλά πρέπει να τηλεφωνήσει στον κτηνίατρο να κλείσει ραντεβού και να δώσει
κάποιες βασικές πληροφορίες για τα αρχεία μας και το κουτάβι της θα στειρώνονταν και θα είχε μικροτσιπ! Και όλα αυτά για
95 μόνο Ευρώ!

Η εκστρατεία του προ -
γράμματος με στό   χο
την ενημέρωση σε θέ -
ματα Υπεύθυνης Ιδιο -
κτησίας Σκύλου και το
σλόγκαν ‘’Η ευθύνη

είναι μόνο δική σου, το κόστος θα το μοι -
ραστούμε’’ επιφέρει αποτελέσματα. Μέσα από διαφη -
μιστικές πινακίδες, αφίσες σε καταστήματα, διαφημιστικά
σε εφημερίδες και περιοδικά, ενημερωτικό βιβλιαράκι και
δωρεάν διαφημιστικά προϊόντα όπως αναπτήρες και
μπρε  λόκ με τα στοιχεία του προγράμματος, ενημε -
ρώνουμε τον κόσμο για την υπεύθυνη ιδιοκτησία σκύλων,
αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι και η στείρωση. 

Σύντομα θα προβληθεί η τηλεοπτική διαφημιστική εκστρα -
τεία και θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην
Guru Advertising για τον πολύτιμο χρόνο τους και την
δημιουργικότητα τους που προσέφεραν δωρεάν!

Βρισκόμαστε τώρα στην διαδικασία πιθανής συνεργασίας
με άλλη μία κτηνίατρο στο Ηράκλειο, την Δανάη Μαρκάκη.
Εργάζεται στο Κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου και είναι
υπέρμαχος της στείρωσης όλων των σκύλων, πιστεύοντας
ότι είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε προς την
επίλυση του προβλήματος υπερπληθυσμού των αδέσποτων.
Η Δανάη έχει κι αυτή τα δικά της ζωάκια που διασώθηκαν –
έναν πανέμορφο λευκό γάτο με μπλε μάτια που ξεσηκώνει
το κτηνιατρείο όπου διαμένει! Την περασμένη εβδομάδα
που την επισκέφθηκα είχε αγοράσει νέα στόρια διότι ο
γάτος, παίζοντας αρκετά άγρια, τα είχε κατεβάσει όλα!
Παρ’όλα αυτά, ο γάτος δεν επηρρεάστηκε καθόλου. Η Milou
είναι το νευρικό σκυλάκι της που βρέθηκε με 2 κουτάβια τα
οποία είχαν δηλητηριαστεί. Δυστυχώς τα κουτάβια δεν
επιβίωσαν αλλά η Milou είναι πλέον πιστή συντρόφισσα της
Δανάης. 

Ανυπομονούμε όλοι να ενταχθεί στην ομάδα μας και θα
σας πούμε περισσότερα και για τους δύο κτηνιάτρους
του προγράμματος στο επόμενο τεύχος! 

Σύντομα θα
προβληθεί η
τηλεοπτική

διαφημιστική
εκστρατεία ...

Από την τελευταία έκδοση του Paw Print, πολλά έχουν γίνει
στην Ελλάδα που επηρρεάζουν την καθημερινή μας ζωή.
Καθώς η οικονομική ύφεση συνεχίζει, αναγνωρίζουμε ότι οι
ιδιοκτήτες σκύλων θα δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να
βρουν το χρηματικό ποσό για την στείρωση του σκύλου τους,
ιδίως στην περίπτωση των θηλυκών. Λαμβάνοντας τα παρα -
πάνω υπόψιν, δημιουργήσαμε μια ειδική προσφορά των 95€
για θηλυκό σκύλο (75€ για αρσενικό) για μικρό χρονικό
διάστημα για να ενθαρ ρύνουμε τους συμμετέχοντες.
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Since the last edition of Paw Print was published, quite a lot has happened here in Greece which has impacted on our 
everyday lives. As the economic downturn continues to bite, we have recognised that dog owners will be even more hard
pressed to find the money to neuter their animals, particularly the females. So bearing this in mind we introduced a special offer
of 95€ for a female (75€ for a male) for a short period to see if this would help encourage participants. 

by Marcel and SallySubsidised Neutering Programme Update

The message seemed to spread, owners were taking advantage of this offer and as a result
when the period of time we had set came to an end, it was decided that we should continue it. 
The feedback I have received has been good and has highlighted that whilst many people 
want to neuter their dogs, they are prevented from doing so on economic grounds. With 
the Subsidised Neutering Program owners have the opportunity to take advantage of a 
substantially reduced cost to them. 

One lady told me when I called her to see how her dog had recovered following the surgery,
that she  was so grateful as she had been unable to afford to microchip and neuter her puppy.
She saw one of our posters and called expecting there to be a catch or small print making it 
difficult to fulfill the criteria for neutering. She still did not believe me when I said it was as 
simple as calling the vet for an appointment and completing some information when she went
with her puppy for the surgery! And all for 95 EUR! 

"The responsibility is only yours – the cost we share" 

The awareness is
spreading ...  about
responsible dog 

ownership

Soon to be
launched ... 
our new tv 
advertising 
campaign

Soon to be launched is our new TV advertising campaign and a big thank you to
our advertising agency Guru Advertising for giving their valuable time and 
creative resources completely free of charge. 

We are now in the process of working together with another vet in Heraklion,
Danae Markaki. She works for the Heraklion Municipal shelter and is a great 
advocate of neutering all dogs, believing that it is the only way forward if we are to

ever get the stray dog population under control. Danae has her own share of rescue
animals – a beautiful white Tom with beautiful blue eyes and is as deaf as a post so wreaks
havoc in the surgery where he lives! Last week when I visited her she had just been to buy new
blinds as he had been playing rather energetically and the blinds crashed to the floor! He 
however was completely unfazed! Milou is her feisty little dog who she found with 2 puppies all
of which had been poisoned. Sadly the puppies didn’t survive but Milou is now Danae’s constant
companion.  

We are all looking forward to her joining our team and I look forward to telling you more about
both our vets in the next issue. 

The SNP campaign centered around Responsible Dog Ownership and leading with the slogan "The responsibility is only
yours – the cost we share" is working. 
Through billboards, posters in shop windows, presentation banners, advertisements in newspapers and lifestyle magazines, 
an information booklet and free give-aways in the form of lighters and key-rings carrying the SNP phone number and website,
awareness is spreading and more people are becoming more knowledgeable about responsible dog ownership of which 
neutering is a key element. 
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Koko was a girl and lucky for her, she was chosen to lay eggs… her little 
brothers, all yellowish ‘Easter chicks’ were not so lucky and she looked on 
helplessly, as they died a slow death in a gas-filled rubbish bin but maybe they
were lucky. She had heard talk later about some farms where the boys are fed
into a grinder, while still alive.

by KerenzaThe story of Little Koko

At the very start …

Freedom?

The journey

She had heard talk of cages but she thought she was one of the
‘lucky’ ones because she was in deep litter! Initially allowed her
freedom in a deep litter system she suffered a cruel shock
when, at around 18 weeks, she was imprisoned in a battery
cage - for life. A cage, 45X50 cm, where she stood on bare
sloping wire that hurt her feet and claws, always causing
her discomfort and distress… 

During her time in this cage, she got bored and the chicks
she once saw as sisters, were now hens who annoyed her…
they annoyed her so much she pecked them, and they pecked
her back. Until this too was stopped because her beak was 
partially amputated by a red hot blade… and she could peck no longer…
and it hurt, it always hurt from then on…

These cage conditions though caused problems for a lot of Koko’s friends … 
workers couldn’t see those who were ill and had tumours. Many died or were even

transported out without anyone knowing… others had bones so brittle they snapped,
especially when the catchers violently wrenched them from the cages.

Caged conditions It hurt ... it
always hurt
from then on

‘they entered the scalding
tank, fully conscious ...’

Continued over ...

She travelled for a long time, many feathers missing, through hot and cold 
climates to reach what she heard was a ‘processing plant’ that specialised in the killing
of 'spent' hens. She wasn’t stupid, she knew of course that this 
didn’t sound like a good end so she began planning her escape.

The end
At the ‘plant’ she watched the hens ahead of her going through what looked like stunning with electricity and then having their
necks cut … She heard someone shout ‘reduce the current, otherwise you get bone splinters in your meat!’ and once this
‘change’ took place, she watched horrified as most of her friends entered the scalding tank fully conscious!!! This was when she
made a run for it …  Apparently, spent battery hens are processed into soups, stock cubes, 'convenience foods' and baby foods,
or used in the restaurant trade. But Koko found her way to CAWG instead…
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With CAWG ... The story of Little Koko ...

And we will leave you with 2 quotes …

Konrad Lorenz, the renowned animal behaviourist, wrote:

'For the person who knows something about animals it is truly heart-rending to watch how a
chicken tries again and again to crawl beneath her fellow-cage mates, to search there in vain
for cover.'

‘I gave up work in the poultry industry after bad dreams at night’  

An ex-poultry worker gave the following description of his daily tasks and the catching process: 

'One of my jobs was removing dead birds. There was never any shortage. Due to poor light the bottom two tiers of cages
were in darkness, and it was impossible to see if the birds were still alive. When the carcasses were removed it was often
a matter of a skeleton head and a few bones. I once took part in the clearance of a ten thousand bird shed. 

Other lads were brought in from local farms and the torture commenced. I recall being shouted at for my gentleness. Birds
were dragged from the cages by their legs. Four birds were carried in each hand end down, down the shed to the door. The
noise was deafening, the smell was putrid. Legs, wings and necks were snapped without concern. As I now look back, the
whole system is incredibly cruel. After saying all this, this particular farm was good as far as battery farms go. The floors
were swept daily and precautions taken against disease and pests. I gave up work in the poultry industry after bad dreams
at night.' 

The Cretan Animal Welfare Group has been helping animals for
15 years… and they didn’t turn Koko away. In fact, Koko proved
very useful to them and once they gave her a ‘nose job’ and some
new feathers, she looked like new! She now informs people about
what her life was like in that cage, when she couldn’t dust bathe,
build a nest or spread her wings… she informs them so that they
can learn which eggs to buy and how to help her future sisters.
She hopes enough people will care to make companies care, to
make the future change... for all hens.
Remember the egg coding: 
0: Organic, 1: Free Range, 2: Barn, 3: Battery

Here we are again with that
special day of the year just
around the corner!
A day when we celebrate

animals and say a small
‘thank you’ to them for all they

give us day in, day out.

This year CAWG will also be celebrating its 15th
Anniversary during the WAD 2010 events! Please
join us in the fun and celebrations while at the same
time supporting our work to provide the animals on
Crete and beyond with a better future. 

Saturday 2nd October
11.00 – 15.00: find us by the Loggia in Heraklion! Cakes baked with
free range eggs, face painting, theatrical game (13.00-14.00) and a
showcase of CAWG’s 15 years of success!
20.00-22.00: find us by Loggia in Heraklion and ‘light up for 
animals’ while enjoying our whirling dervish show!

Sunday 3rd October
21.00: join us for a quality dinner with a mystery celebrity guest!
Invitations will soon be available … COMING SOON! 
Stay up to date via www.CretanAnimalWelfare.org

Monday 4th October
10.00 - 15.00: find us by Lion Square in Heraklion, showcasing
CAWG’s 15 years of success and awarding the winners of the
Eurohunt Competition and the Animal Photo Competition!Come and join us:

by KerenzaWorld Animal Day 2010
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Η Κοκό ήταν κορίτσι και ευτυχώς για εκείνη
επιλέχτηκε για να γεννάει αυγά... ενώ οι αδερφοί
της, μικρά κίτρινα ‘πασχαλινά’ κοτοπουλάκια
δεν ήταν τόσο τυχεροί και τους κοιτούσε
ανήμπορη να βοηθήσει καθώς πέθαιναν αργά
σε θάλαμο αερίων. Ίσως να ήταν και αυτοί
τυχεροί αφού είχε ακούσει άλλους να μιλάνε
για λεπίδες που σε κομματιάζουν ζωντανό.

by KerenzaΗ ιστορία της μικρής Κοκό

Στην αρχή ...

Ελευθερία?

Το κλουβί ...

Το ταξίδι ...

Με την Φιλοζωική Κρήτης ...

Είχε ακούσει να λένε για κλουβιά αλλά
υπέθεσε και πάλι ότι ήταν τυχερή μιας και
βρισκόταν σε στρωμνή! Αργότερα όμως
έπαθε μεγάλο σοκ όταν, μετά από 18
εβδομάδες, φυλακίστηκε σε ένα κλουβί, για
όλη της την ζωή! Ένα κλουβί 45Χ50 εκ., όπου
πατούσε σε συρμάτινο πάτωμα που είχε
μάλιστα κατηφορική κλίση με αποτέλεσμα να
χτυπάει τα πόδια και τα νύχια της, πράγμα που
της δημιουργούσε τρομερή δυσφορία...

και πονούσε,
πάντα
πονούσε
πάρα πολύ...

Κατά την διάρκεια της παραμονής της στο κλουβί αυτό, οι
άλλες κότες που κάποτε θεωρούσε αδερφές, δεν ήταν παρά
ενοχλητικές πλέον... άρχισε να τις τσιμπάει κι εκείνες την ίδια
μέχρι που μια μέρα μια καυτή λεπίδα της ακρωτηρίασε το
ράμφος... έτσι, δεν μπορούσε πια να ραμφίζει... και πονούσε,
πάντα πονούσε πάρα πολύ...

Οι συνθήκες στα κλουβιά προκάλεσαν προβλήματα και σε
πολλές φίλες της Κοκό... οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να
διακρίνουν αυτές που νοσούσαν ή είχαν όγκους και πολλές
πέθαναν ή απλά μεταφέρονταν εκτός, χωρίς να καταλαβαίνει
κανείς ότι είναι άρρωστες... άλλων τα κόκκαλα έσπαγαν όταν
οι εργάτες τις τραβούσαν βίαια από τα κλουβιά τους.

Ταξίδεψε για πολύ καιρό, ξεπουπουλιασμένη, μέσα από
υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, για να φτάσει σε αυτό που
λεγόταν εργοστάσιο επεξεργασίας για την σφαγή ορνιθών.
Δεν ήταν ηλίθια βέβαια, κατάλαβε ότι αυτό το τέλος δεν
ακουγόταν καλό και άρχισε να σχεδιάζει την δραπέτευση της.

Στο εργοστάσιο πρόσεξε τις κότες μπροστά στην
σειρά να περνάνε από κάτι που τις ηλεκτροποιούσε
και στη συνέχεια κόβονταν ο λαιμός τους. Άκουσε
κάποιον να φωνάζει ‘να μειωθεί η ένταση του
ρεύματος γιατί αλλιώς θα έχετε θραύσματα κοκκάλων
στο κρέας!’ και όταν η αλλαγή αυτή πραγμα το -
ποιήθηκε, η Κοκό παρα κολούθησε τρομαγμένη καθώς
οι φίλες της εισέρχονταν πλέον στο καυτό νερό με
πλήρεις τις αισθήσεις τους! 

Τότε ήταν που το έβαλε στα πόδια! Κατά τα λεγόμενα
οι όρνιθες εκτροφείων για την παραγωγή αυγών, όταν
ολοκληρώσουν την ‘θητεία’ τους, χρησιμοποιούνται
για σούπες, κύβους ζωμού, μωρουδιακές τροφές, ή σε
εστιατόρια. Αλλά αντί αυτού, η Κοκό βρήκε τον δρόμο
για την Φιλοζωική Κρήτης...

Η Φιλοζωική Κρήτης βοηθάει τα ζώα εδώ και 15
χρόνια... και δεν γύρισαν πλάτη στην Κοκό. Η αλήθεια
είναι ότι η Κοκό αποδείχτηκε πολύ χρήσιμη και μόλις
της έκαναν μια πλαστική ράμφους και τις έδωσαν νέα
φτερά, ήταν σαν νέα κοπέλα πάλι! Τώρα πληροφορεί
τους ανθρώπους για τις συνθήκες διαβίωσης της στο
κλουβί όπου δεν μπορούσε να κάνει αμμόλουτρο, να
φτιάξει φωλιά ή να ανοίξει τα φτερά της... τους
πληροφορεί έτσι ώστε να γνωρίζουν ποιά αυγά να
αγοράσουν και πώς να βοηθήσουν τις μελλοντικές
της αδερφές. 

Ελπίζει να κάνει αρκετούς ανθρώπους να ενδια -
φερθούν για να ενδιαφερθούν και οι εταιρείες, για να
αλλάξει το μέλλον... για όλες τις κότες.

Το τέλος?



22

Κωδικός στην σφραγίδα των αυγών: 
0=Βιολογικά, 1=Ελευθέρας Βοσκής, 2=Αχυρώνα, 3=Κλωβοστοιχίας

Η ιστορία της μικρής Κοκό

Και σας
αφήνουμε με ένα
σχόλιο και μία
μαρτυρία:

‘Παραιτήθηκα από την εργασία στη βιομηχανία πουλερικών,
μετά από εφιάλτες και άυπνες νύχτες’

Ένας πρώην εργαζόμενος εκτροφείου προέβη σε περιγραφή των καθημερινών
καθηκόντων του και τη διαδικασία περισυλλογής: 

‘’Ένα από τα καθήκοντα μου ήταν η απομάκρυνση των νεκρών πτηνών. Δεν υπήρξε ποτέ
καμία έλλειψη. Λόγω έλλειψης φωτισμού οι δύο κάτω όροφοι ήταν στο σκοτάδι, και ήταν
αδύνατο να διαπιστωθεί εάν τα πτηνά ήταν ακόμα ζωντανά. Όταν τα βρίσκαμε ήταν συχνά
θέμα μιας κεφαλής, ενός σκελετού και μερικών οστών. Πήρα μια φορά μέρος στην
εκκαθάριση εκτροφείου με δέκα χιλιάδες πουλιά. Ήρθαν και άλλα παλικάρια από τοπικές
γεωργικές εκτάσεις και τα βασα νιστήρια άρχισαν. Θυμάμαι που μου φώναξαν για την πραότητα μου. Έσερναν πουλιά από
τα κλουβιά από τα πόδια τους. Τέσσερα πτηνά μεταφέρονταν σε κάθε χέρι, με το κεφάλι κάτω, από το υπόστεγο μέχρι
την πόρτα. Ο θόρυβος ήταν εκκω φαντικός, η μυρωδιά ήταν άθλια. Πόδια, φτερά και λαιμοί έσπαγαν χωρίς ανησυχία.

Όταν τώρα κοιτάω πίσω, το όλο σύστημα είναι απίστευτα απάνθρωπο. Λέγοντας αυτά, το συγκεκριμένο εκτροφείο
ήταν καλό όσον αφορά το επίπεδο των εκτροφείων. Τα δάπεδα σκουπίζονταν καθημερινά και λαμβάνονταν προληπτικά
μέτρα ενάντια στις ασθένειες και τα παράσιτα. Παραιτήθηκα από την εργασία στη βιομηχανία πουλερικών, μετά από
εφιάλτες και άυπνες νύχτες.’’

Ο Konrad Lorenz, διάσημος μελετητής
μπηχεβιορισμού ζώων, έγραψε: 

«Για το πρόσωπο που γνωρίζει κάτι για
τα ζώα είναι πραγματικά σπαραξικάρδιο να βλέπουμε μία κότα να προσπαθεί
ξανά και ξανά μάταια να βρεί κάλυψη κάτω από τις συντρόφισσες κότες του κλουβιού της».

Σάββατο 2 Οκτωβρίου:
11.00 – 15.00 θα μας βρείτε στην Λότζια στο Ηράκλειο!
Γλυκά φτιαγμένα από αυγά ελευθέρας βοσκής, ζωγραφική
προσώπου, θεατρικό παιχνίδι (13.00-14.00) και πληροφορίες για
τα 15 χρόνια επιτυχιών της Φιλοζωικής Κρήτης!
20.00 - 22.00 Θα μας βρείτε στην Λότζια στο Ηράκλειο για
την εκδήλωση ‘Light up for Animals’ απολαμβάνοντας παράσταση
περιστρεφόμενου Δερβίση!

Κυριακή 3 Οκτωβρίου
21.00 Ελάτε για ένα θαυμάσιο δείπνο με μια διασημότητα
έκπληξη! Προσκλήσεις σύντομα διαθέσιμες! Νέα και
ενημερώσεις στο www.CretanAnimalWelfare.org

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου
10.00-15.00 Θα μας βρείτε στην Πλατεία Λιονταριών στο
Ηράκλειο με πληροφορίες για τα 15 χρόνια επιτυχιών της
Φιλοζωικής Κρήτης και την απονομή βραβείων των νικητών του
διαγωνισμού Eurohunt και του διαγωνισμού ΖωοΦωτογραφίας!

Να’μαστε και πάλι με αυτή τη
σημαντική ημέρα  του χρόνου να
πλησιάζει! Η μέρα που γιορτά -
ζουν τα ζώα και τους λέμε ένα
μικρό ‘ευχαριστώ’ για όσα μας
προσφέρουν σε καθημερινή

βάση.
Εφέτος η Φιλοζωική Κρήτης θα

γιορτάσει και τα 15 γενέθλια της
κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων της

Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων! Λάβετε κι εσείς μέρος
στην διασκέδαση και την γιορτή ταυτόχρονα στηρίζοντας
το έργο μας για ένα καλύτερο μέλλον για τα ζώα της
Κρήτης και όχι μόνο.

by Kerenza

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων 2010
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The first was a "vulture", or
so it was identified by the
hunter who passed it onto the
local  policeman. He phoned
me and I went along to pick it
up in Heraklion. On my way I
thought, ‘hope they’ve got it
in a big box’ because I did
not have one with me. Upon
arrival at the station I was
surprised to see a box the
size of a shoe box!!! 

The ‘vulture’ was a 
fledgling pigeon. Perhaps
it could have been 

mistaken for a vulture, it did have a curved beak and did
not have feathers on it’s head, but oh, he was so small.   I took it home and
fed it a variety of food which at first it ate, but after about a week he stopped
eating and all efforts to persuade him failed… unfortunately, he was one of
our lost cases ...

A buzzard brought to me by a very kind policeman all the way from Hania
was luckier and survived. He had probably picked up poisoned insects
because he was very weak and anaemic. Plenty of good food soon put him
back on his feet, and as he was now flying free in the aviary, I released him
from my home.  I see him on most days and certainly hear a buzzard flying
overhead. He must be saying ‘thank you’ in his own way.

Μια γερακίνα που μου έφερε ένας πολύ ευγενικός αστυνομικός
κάνοντας όλη τη διαδρομή από τα Χανιά ήταν πιο τυχερή και επέζησε.
Πιθανόν είχε φάει δηλητηριασμένα έντομα γιατί ήταν πολύ αδύναμη και
αναιμική. Άφθονο καλό φαγητό την έκαναν σύντομα να σταθεί ξανά στα
πόδια της, και καθώς πετούσε πια άνετα στο κλουβί, την απελευθέρωσα
από το σπίτι μου. Τη βλέπω τις περισσότερες ημέρες και, βεβαίως, ακούω
πέταγμα γερακίνας πάνω από το κεφάλι μου. Πρέπει να λέει «ευχαριστώ»
με το δικό της τρόπο.

by Margaret

Το πρώτο ήταν ένας «γύπας», ή ως τέτοιο
αναγνωρίστηκε από τον κυνηγό που το
παρέδωσε στην τοπική αστυνομία. Μου
τηλε φώνησε και πήγα για να το παραλάβω
στο Ηράκλειο. Στο δρόμο, σκέφτηκα, «ελπί -
ζω να το έχουν σε ένα μεγάλο κουτί», διότι
δεν είχα μαζί μου. Κατά την άφιξη μου στο
σταθμό εξεπλάγην που είδα ένα κουτί στο
μέγεθος ενός κουτιού παπουτσιών!!! 

Ο «γύπας», ήταν ένα περιστέρι που μόλις
είχε βγάλει φτερά. Ίσως να μπορούσε κά -
ποιος να το περάσει για γύπα, είχε κυρτό
ράμφος και δεν είχε φτερά στο κεφάλι,
αλλά…, ήταν τόσο μικρό. Το πήρα στο σπίτι
και το τάισα ποικιλία τροφίμων που αρχικά
έτρωγε, αλλά μετά από περίπου μια
εβδομάδα σταμάτησε να τρώει και όλες οι
προσπάθειες να το κάνω να φάει απέτυχαν...
δυστυχώς, ήταν μία από τις χαμένες υπο -
θέσεις μας...

Buzzard

Yes it does.   We tend to forget just how important the animals who live around us are. We very rarely see them, and when
we do they are usually road casualties (or behind bars in a zoo). The lucky ones are picked up, and hopefully with the will
to live some of them survive.  Some are the result of trigger happy hunters, some innocent victims of pesticides, and some
just don’t look where they are going and crash into something. They then arrive on my doorstep - so to speak. 
Here are the stories of the latest casualties, some made it through, but sadly some didn’t.

WWii ll dd ll ii ff ee MMaa tt tt ee rr ss
Η Άγρια Φύση έχει σημασία;

The fledgling pigeon

Ναι έχει. Τείνουμε να ξεχνάμε πόσο σημαντικά ειναι τα ζώα που ζουν γύρω μας. Τα βλέπουμε πολύ σπάνια, και όταν το
κάνουμε συνήθως είναι θύματα τροχαίων (ή φυλακισμένα σε ζωολογικό κήπο). Τα τυχερά από αυτά τα μαζεύουν
κάποιοι, και με την ισχυρή θέλησή τους για ζωή, μερικά επιβιώνουν. Ορισμένα τραυματίστηκαν από ασυνείδητους
κυνηγούς, μερικά είναι αθώα θύματα παρασιτοκτόνων, και μερικά απλώς δεν κοιτούν πού πηγαίνουν και συντρίβονται
σε κάτι. Στη συνέχεια, φτάνουν στην πόρτα μου - για να το πω απλά.
Εδώ είναι οι ιστορίες των πιο πρόσφατων ατυχημάτων, κάποια τη γλίτωσαν, κάποια άλλα όχι.
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Η Gayner, ενώ εργαζόταν στο κρουαζιερόπλοιο Ocean Village έλαβε μια κλήση για να της
πουν ότι ένα τραυματισμένο πουλί προσγειώθηκε στο πλοίο. Το πήρε και πήγε κατ
'ευθείαν στον κτηνίατρο για μια βιταμινούχο ένεση και στη συνέχεια το έφερε σε  εμένα.
Δυστυχώς, το πουλί ήταν ένα χλωμό χελιδόνι  που είναι πολύ δύσκολο να ταϊσθεί λόγω
του πολύ μικρού ράμφους, και δε μπορούσα να το κάνω να λάβει υγρά... κατά συνέπεια,
πέθανε αργότερα το ίδιο βράδυ.

Gayner, whilst working with Ocean Village cruise liner got a call to say there was an injured
bird landed on the ship. She picked it up and took it straight to the vet for an injection of 
vitamins and then brought it on to me. Unfortunately the bird was a Pallid Swift which is very
difficult to feed on account of it’s very small beak, and I could not get it to take fluids … 
consequently it died later the same evening.

Η Άγρια Φύση έχει σημασία;Wildlife Matters   /    

Pallid Swift

Introduction

‘This means to Parliament we must go!’

Is the Animal Welfare Movement taking a turn?

Continued over ...

Developments

We notice some positive developments that show
that animal welfare is ‘on the move’, for example the
recent ban on bullfighting in Catalonia that will come
into effect on 1st January 2012. Also the ban on fox
hunting in the UK was passed in 2005. The
European ban on animal testing for cosmetics also
came into force in March 2009 and in 2013 this ban
will be completed by adding another 8 tests.

Another development that could be considered an
indication as to the progress of the animal welfare
movement is the establishment of several 
political parties in Europe in recent years. These
parties have as their main goal the improvement of
animal welfare and the recognition of animal rights.
In Greece, the Green parties now have animal 
welfare issues on the agenda and many animal 
welfare NGOs once only interested in carrying out
rescue work are now moving towards achieving
more sustainable change through awareness 
campaigns, humane education and political 
lobbying.

At the same time in the UK for example, where 
concern for animals is a mainstream priority as shown by a
recent Mintel research study (May 2010,
‘Food for thought - Animal welfare
tops Britain's food concerns’) 
concludes that "when it comes to
our food, there is nothing 
closer to the hearts of the
nation than the wellbeing of
animals." However it still
seems poorly reflected in
the policies of most 
UK mainstream political 
parties. Furthermore, the
2007 Eurobarometer survey
indicated that 96% of Greek 
citizens would like more attention
to be given to animal welfare in their
country. This was followed by 91% in
Cyprus and 90% in Portugal.

There are some milestones in recent history that provide strong evidence that certain 
movements have made a clear turn. For example the turnaround of the apartheid regime (1948
– 1998) in South Africa, the civil rights movement for anti-discrimination laws for black Americans
led by Martin Luther King achieving equal  voting rights in 1965 and the acceptance of gay 
relationships through the legalisation of gay partnerships in an ever increasing number of 
countries. 

Social change is achieved when a critical mass reaches a tipping point when what was once
fringe goes mainstream. Animal welfare is just another one of these social movements, but how do
we know if and when the animal welfare movement has gone mainstream and reached such a 
tipping point?  

by Marcel
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The challenges

The 5 stages of social movements

‘To Parliament we must go!’

According to Kim Stallwood (www.kimstallwood.com), independent consultant on animal welfare, there are two fundamentally 
important challenges which we face individually as animal advocates and collectively as a movement.  Our ability to respond 
to these challenges will inevitably determine whether we are successful in confronting the cultural, political and scientific
assumptions of speciesism on which animal exploitation is predicated. 

According to Kim Stallwood we need to learn how to construct a united and professional animal rights & welfare movement
that balances the utopian vision of animal liberation with the pragmatic politics of animal advocacy. He suggests that there are
5 stages in social movements:

The Five
Stages Of
Social
Movements

Maximum
Influence

Minimum
Influence

Stage One:
Public
Education

Stage Two:
Public
Policy
Development

Stage
Three:
Legislation

Stage
Four:
Litigation

Stage Five:
Public
Acceptance

The animal rights and welfare movement primarily consist of well-intended
organizations led by charismatic individuals each pursuing their own vision
and their own campaigns. Tactics include animal rescue, demonstrations, 
letter-writing campaigns, various outreach efforts, direct mail appeals,
newsletters and magazines and Web sites. They are used to educate the public and recruit new
members and retain them through annual renewals.

This is the animal rights and welfare challenge: Making society’s treatment of animals the responsibility of
society, not just the individual responsibility of some. The challenge is to bring animal rights and welfare into the political 
mainstream and make it a legitimate public policy issue.

So, how do we respond to the challenge of making the moral and legal status of animals a mainstream political issue?
In 1977 at the RSPCA’s Animal Rights symposium in Cambridge, Lord Houghton of Sowerby (pictured above, with the UK
Parliament chamber), the Labour Peer and member of the Labour Cabinet in the 1960s, said:

"My message is that animal welfare, in the general and in the particular, is largely a matter for the law. This means that to
Parliament we must go. Sooner or later that is where we will have to go. That is where laws are made and where penalties for
disobedience and the measures for enforcement are laid down. There is no complete substitute for the law. Public opinion is
what makes laws possible and observance widely acceptable."

"To Parliament we must go"

1) Public education:
when people are enlightened about the issue
and embrace it into their lives 

2) Public policy development:
when political parties, businesses, schools, 
professional associations, and other entities that 
constitute society adopt sympathetic positions
on the issue 

3) Legislation:
when laws are passed on the issue 

4) Litigation:
when laws are implemented and enforced on the
issue 

5) Public acceptance:
when the issue is embraced by the majority of 
society 

Continued over ...
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The animal welfare legislation within the EU goes
back to the 1970's. Specific legislation for farmed 
animals dates back to the late 1980's but we still lack
directives for several farmed animal species.
Increased animal welfare standards in Europe have
resulted in costs linked to changes in production 
systems and other investments. Estimations of the
costs have been produced for new animal welfare 
proposals such as egg production, broiler meat and
sows. It is clear that the economic consequences have
to be calculated or estimated carefully to be able to
manage the professional and political debate.

The big, still open, question is whether the consumers
are willing to pay for these costs. A very common 
attitude amongst the producers is that in reality when
shopping the consumers think more about the price
than the ethical values. So, here again, more scientific
work is needed based on the real behaviour of the 
consumer. 

For us in Europe, and definitely not least in the
Northern Europe, animal protection is a value and 
animals respected as sentient beings. That is why 
they deserve proper internationally achievable and
respected standards for their whole life.

‘To Parliament we must go!’

Animal Health & 
Welfare Legislation

Conclusion
It can be concluded that in order to reach critical mass
and a tipping point for the animal welfare movement
further work is required on different fronts.  The animal
welfare movement is not yet mainstream, however
there are clear indications that suggest that it is on the
move. Moving further into the political arena in order to
develop policies and laws that favour animals will be
critical if the movement is to achieve similar results as
other key social developments. 

Finally, Kim Stallwood suggests that "how successful
we are to move animal welfare to that tipping point
means to what extent are we able to resolve the 
tension between utopian idealism and pragmatic 
politics..."

Our charity shop had a little make-over this year and
extra volunteers to help! We opened three nights a week
during the summer season and have been doing very
well! Donations are still gratefully accepted throughout
the year so whenever you do your ‘spring cleaning’ think
of how you can help the animals of Crete with your
unwanted items! 
Keep an eye on our blog for our Winter Bazaar dates!!

BITE SIZE

NEWS

Αλλάζει το κίνημα για την

ευημερία των ζώων?

Εισαγωγή

Εξελίξεις

Υπάρχουν κάποια ορόσημα στην πρόσφατη ιστορία που
παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι συγκεκριμένα κινήματα
έχουν κάνει μια σαφή στροφή. Για παράδειγμα η μετεξέλιξη
του καθεστώτος του Απαρτχάιντ (1948 – 1998) στην Νότια
Αφρική, το κίνημα αστικών δικαιωμάτων για νόμους κατά
της διάκρισης προς τους μαύρους Αμερικανούς με
επικεφαλής τον Martin Luther King στην διασφάλιση ίσων
δικαιωμάτων ψήφου από το 1965 και η αποδοχή των
ομοφυλόφυλων σχέσεων μέσω της νομιμοποίησης τους σε
ολοένα αυξανόμενο αριθμό χωρών. 

Η κοινωνική αλλαγή επιτυγχάνεται όταν μια κρίσιμη μάζα
φτάνει το σημείο αιχμής και αυτό που θεωρούνταν περι -
θωριακό πλέον αποτελεί το κοινώς αποδεκτό. Η ευημερία
των ζώων είναι απλώς άλλο ένα  από αυτά τα κοινωνικά κι -
νή ματα, αλλά πώς ξέρουμε αν και πότε το κίνημα της ευη -
μερίας των ζώων έχει φτάσει στο σημείο αιχμής?

by Marcel

"Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
προχωρήσουμε προς το Κοινοβούλιο!"

Παρατηρούμε κάποιες θετικές εξελίξεις που δείχνουν οτι η
ευημερία των ζώων βρίσκεται ‘εν κινήσει’, για παράδειγμα,
η πρόσφατη απαγόρευση ταυρομαχιών στην Καταλωνία που
θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. Επίσης η απα -
γόρευση του κυνηγιού της αλεπούς ψηφίστηκε στην Αγγλία
το 2005. Η ευρωπαϊκή απαγόρευση των πειραμάτων σε ζώα
για καλλυντικά τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2009 και το
2013 η απαγόρευση θα συμπληρωθεί με άλλα 8 πειράματα. 

Continued over ...
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Μια άλλη εξέλιξη που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένδειξη για την πρόοδο του κινήματος για την ευημερία των
ζώων είναι η δημιουργία πολλών πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Τα κόμματα αυτά έχουν ως
κύριο στόχο την βελτίωση της ευημερίας των ζώων και την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Στην Ελλάδα, τα
κόμματα των Οικολόγων  έχουν πλέον στο πρόγραμμα τους και θέματα που αφορούν την ευημερία των ζώων και
πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που κάποτε ασχολούνταν μονάχα με την διάσωση, προχωρούν προς
την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, διαπαιδαγώγηση των νέων και άσκηση πίεσης
σε πολιτικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, όπου η ευημερία των ζώων αποτελεί βασική προτεραιότητα
όπως δείχνει και πρόσφατη έρευνα Mintel (Μάιος 2010, ‘Food for thought - Animal welfare tops Britain's food concerns’)
συμπεραίνει ότι ‘’όταν πρόκειται για το φαγητό μας, δεν υπάρχει τίποτα πιό κοντά στην καρδιά του έθνους από την
ευημερία των ζώων’’. Ωστόσο, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα αρκετά εμφανές στις πολιτικές των περισσότερων βασικών
πολιτικών κομμάτων, Επίσης, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘’Eurobarometer 2007’’ επέδειξε ότι  το 96% των
Ελλήνων θα ήθελαν να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στην ευημερία των ζώων στην χώρα τους. Ακουλουθούσαν η
Κύπρος με 91% και η Πορτογαλία με 90%.

Οι προκλήσεις

Σύμφωνα με τον Kim Stallwood (www.kimstallwood.com),
ανεξάρτητο σύμβουλο για την ευημερία των ζώων,
υπάρχουν δύο σημαντικά ριζικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουμε προσωπικά ως συνήγοροι των ζώων αλλά
και συλλογικά ως κίνημα. Η ικανότητα μας να
ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές αναπόφευκτα θα
καθορίσει αν είμαστε επιτυχείς στην αντιμετώπιση των
πολιτιστικών, πολιτικών και επιστημονικών παραδοχών του
speciesism (όρος που εκφράζει την διάκριση βάση είδους
των ζώων) πάνω στον οποίο βασίζεται η χρήση των ζώων.

Σύμφωνα με τον Kim Stallwood πρέπει να μάθουμε πώς να
χτίσουμε ένα ενωμένο και επαγγελματικό κίνημα για τα
δικαιώματα και την ευημερία των ζώων που ισορροπεί το
ουτοπικό όραμα της ολικής απελευθέρωσης των ζώων με
την πραγματιστική πολιτική της υπεράσπισης των ζώων.
Προτείνει την ύπαρξη 5 σταδίων στα κοινωνικά κινήματα: 

Τα πέντε στάδια των κοινωνικών

κινημάτων

1) Δημόσια εκπαίδευση, όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν για
το θέμα και το δέχονται στην καθημερινή τους ζωή 

2) Ανάπτυξη της δημόσιας πολιτικής, όταν πολιτικά
κόμματα, επιχειρήσεις, σχολεία, επαγγελματικές ενώσεις
και άλλοι φορείς που αποτελούν την κοινωνία λάβουν
θέσεις ευνοϊκές προς το θέμα

3)Νομοθεσία, όταν ψηφιστούν νόμοι που αφορούν το
θέμα

4) Εφαρμογή νόμων 

5) Αποδοχή του κοινού, όταν το θέμα γίνεται πλέον δεκτό
από την πλειοψηφία της κοινωνίας  

The Five
Stages Of
Social
Movements

Maximum
Influence

Minimum
Influence

Stage One:
Public
Education

Stage Two:
Public
Policy
Development

Stage
Three:
Legislation

Stage
Four:
Litigation

Stage Five:
Public
Acceptance

Το κίνημα για τα δικαιώ -
ματα και την ευημερία
των ζώων αποτελείται
κυρίως από καλοπρο -
αίρετες οργανώσεις
υπό την ηγεσία  χαρισ μα -
τικών ατόμων που ο καθέ -
νας ακο λουθεί το δικό του
όραμα και τις δικές του εκστρατείες. 

Οι τακτικές περιλαμβάνουν διάσωση ζώων, διαμαρ -
τυρίες, εκστρατείες επιστολών, διάφορες προσπάθειες
προ σέγγισης, ενημερωτικά δελτία, περιοδικά και ιστο -
σελίδες. Χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του
κοινού και την προσέγγιση νέων μελών. 

Η πρόκληση του κινήματος για την ευημερία και τα
δικαιώματα των ζώων είναι: να γίνει η μεταχείρηση των
ζώων ευθύνη της κοινωνίας, όχι μόνο προσωπική ευθύνη
κάποιων. Η πρόκληση είναι να φέρουμε το κίνημα στο
πολιτικό ρεύμα και να το κάνουμε θεμιτό πολιτικό θέμα.
Πώς να αντιδράσουμε λοιπόν στην πρόκληση για να
γίνει η ηθική και νομική κατάσταση των ζώων θέμα του
πολιτικού ρεύματος?

"Προχωρώντας προς 

το Κοινοβούλιο"
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Η νομοθεσία στην ΕΕ για την ευημερία των ζώων καταγράφεται
από την δεκαετία του 1970. Συγκεκριμένη νομοθεσία για τα
παραγωγικά ζώα έχουμε από τα τέλη ττης δεκαετίας του 1980
αλλά μας λείπουν ακόμα οδηγίες για αρκετά ζώα κτηνοτροφίας.

Βελτιώσεις στο επίπεδο της ευημερίας των ζώων στην Ευρώπη
έχουν οδηγήσει σε έξοδα που σχετίζονται με την αλλαγή
παραγωγικών συστημάτων και άλλων επενδύσεων. Εκτιμήσεις
των εξόδων έχουν δημιουργηθεί για νέες προτάσεις στην
ευημερία των ζώων όπως στην παραγωγή αυγών, εκτροφής
πουλερικών για κρέας και εκτροφή γουρουνιών. Είναι σαφές ότι
οι οικονομικές επιπτώσεις θα πρέπει να συλλογιστούν ή να
εκτιμηθούν προσεκτικά για να γίνει σωστή διαχείρηση επαγ -
γελματικού και πολιτικού debate.

Η μεγάλη, ακόμα ανοιχτή, ερώτηση είναι αν οι καταναλωτές είναι
πρόθυμοι να πληρώσουν για τα έξοδα αυτά. Μια κοινή στάση
μεταξύ των παραγωγών είναι ότι στην πραγματικότητα, όταν
ψωνίζουν οι καταναλωτές σκέφτονται περισσότερο την τιμή παρά
τις ηθικές αξίες. Οπότε, κι εδώ, χρειάζεται περισ σότερη
επιστημονική έρευνα βάση της συμπεριφοράς του καταναλωτή.  
Για εμάς στην Ευρώπη, και σίγουρα στην Βόρεια Ευρώπη, η
προστασία των ζώων είναι μια αξία και τα ζώα σέβονται ως
αισθητήρια όντα. Γι’αυτό τους αξίζουν κανονικά, διεθνώς εφικτά
και σεβαστά  πρότυπα για όλη τους τη ζωή.

Νομοθεσίες για την Υγεία

& Ευημερία των Ζώων

Συμπέρασμα

Μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, προκειμένου να
επιτευχθεί η προσέλκυση της μάζας και να φτάσει
σημείο αιχμής το κίνημα για την ευημερία και τα
δικαιώματα των ζώων, απατείται περισσότερη εργασία
σε διαφορετικά μέτωπα. Το κίνημα δεν έχει γίνει ακόμα
η επικρατούσα τάση, ωστόσο υπάρχουν σαφείς
ενδείξεις ότι βρίσκεται ‘εν κινήσει’. 

Προχωρώντας ακόμη περισσότερο στην πολιτική
αρένα, προκειμένου να αναπτυχθούν πολιτικές και
νόμοι που ευνοούν τα ζώα  θα είναι κρίσιμη στιγμή αν το
κίνημα θέλει να επιτευχθούν παρόμοια αποτελέσματα
με άλλαες σημαντικές κοινωνικές εξελίξεις.

Τέλος, ο Kim Stallwood πιστεύει ότι ‘’το πόσο επιτυχείς
είμαστε στο να φέρουμε το κίνημα για την ευημερία των
ζώων στο σημείο αιχμής, σχετίζεται με τον βαθμό στον
οποίο μπορούμε να επιλύσουμε την ένταση μεταξύ
ουτοπικού ιδεαλισμού και ρεαλιστικής πολιτικής...’’

Το 1977 στο συνέδριο της RSPCA ‘Τα Δικαιώματα των Ζώων’ στο Κέιμπριτζ, ο  Λόρδος Houghton του Sowerby, μέλος
του εργατικού κόμματος και κυβέρνησης την δεκαετία του 1960, είπε:

"Το μήνυμα μου είναι ότι η ευημερία των ζώων είναι, γενικά αλλά και συγκεκριμένα, σε μεγάλο
βαθμό αρμοδιότητα του νόμου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς το
Κοινοβούλιο. Αργά ή γρήγορα, αυτό θα είναι το σημείο στο οποίο θα πρέπει να βρεθούμε. Εκεί
δημιουργούνται οι νόμοι, δίνονται ποινές για ανυπακοή και λαμβάνονται μέτρα για την εφαρμογή
των νόμων. Δεν υπάρχει απόλυτο υποκατάστατο του νόμου. Η δημόσια άποψη είναι αυτή που κάνει
τους νόμους δυνατούς και και την τήρηση τους αποδεκτή.’’

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον
κτηνίατρο μας, Ανδρέα Μπαντουβά για τις υπηρεσίες
που προσφέρει από το 1997 στην Φιλοζωική Κρήτης. Οι
εξαιρετικές κτηνιατρικές του ικανότητες και η φροντίδα
του για τα ζώα αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος της
ικανότητας της ΦΚ να σώσει χιλιάδες ζώα όλα αυτά τα
χρόνια.

Ανδρέας Μ. Μπαντουβάς
DVMS MRCVS Cert AW
Memb. BSAVA,
Τηλ. 2810 317870, Α.
Παπανδρέου 49,
Αμμουδάρα, Ηράκλειο.

Δευ.-Σαβ. Πρωινά με
ραντεβού, ανοιχτά Δευ.-Παρ.
Απογεύματα 18.00-21.00

We would like to take this opportunity to thank our vet, Andreas
Badouvas for his services to CAWG since 1997. His excellent 
veterinary skills and care for animals have been an integral part of
CAWG’s ability to save thousands of needy animals over the years.

Andreas M. Badouvas DVMS MRCVS Cert AW Memb. BSAVA,
Tel. 2810 317870, A. Papandreou 49, Ammoudara, Heraklion. 

Mon.-Sat. mornings by appointment only, open Mon.-Fri.
evenings 18.00-21.00

Continuously working with CAWG

Συνεχή συνεργασία με την Φιλοζωική
Κρήτης...

On behalf of the Management and staff of Cretan Malia Park, we would like to congratulate you to your 15th anniversary. We admire what you achieved in this
short time and wish you and your volunteers!  We from our side will continue to support you as much as possible and would like also to thank you for every-
thing that you did for us. Where should we start from: the Cat Café project that you help us to start in 2003 and that from this time on is running successfully,
your participation in our Environmental week, helping us with that guest can adopt and transport to their countries animals or so many other things that you did
in the past? One thing for us is sure, your work is admirable and everybody should support you! All the best for the future! May all your dreams come true! 

Dimitra Pavlidou, Guest Relations Officer, Hotel Cretan Malia Park
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There are a number of reasons why people decide to switch to an all grain/ vegetable/ legume/ fruit diet. Animal welfare ethics,
the environment, religion, climate change and health are the most popular reasons for making the switch to a meatless diet.
Luckily, as I have found during my own flirting with vegetarianism, there is an abundance of website, literature and groups 
customised for vegetarians; whether a person is lacto-ovo-vegetarian, lacto-vegetarian or a disciplined vegan, what began as a
diet change eventually evolves into a lifestyle. 

by NickyVegetarianism: What is the true cost of your meat?

The majority of issues stem from factory farming. There are approximately 60 million farm animals
around the globe with a staggering 67% being raised within factory farms. Not only is the 
maltreatment of farm animals an issue, but also the toll it takes on the world’s land and water
resources. Factory farms are exactly what they sound like, with the animals being not so much
‘raised’ but more rapidly ‘reared’, as they are solely used for production. 

Dairy cows and battery hens are treated as machines, when their production rate falls they may
be killed off for feed. Examples of the conditions these animals endure include calves forced to
spend their lives within crates, pregnant sows in tether-cages and chickens in cages the size of an
A4 sheet of paper. 
Barbaric treatment and abuse of animals occurs on these farms, due to the fact that the workers
are not educated and do not understand the sentient state of these animals or, more likely, they do
not care. 

Factory farming

Dead zones ...

Go vegetarian!In 2006, Henning Steinfield, a UN Food and Agriculture
official, stated "Livestock are one of the most significant
contributors to today’s most serious environmental 
problems". Climate change, land degradation, water 
pollution; all of which can be directly related to factory
farms and the intensive rearing of animals for 
consumption.

Factory farms are crowded with animals with no space to
perform natural behaviours. This overpopulation leads to
an abundance of animal waste within a limited area. This
waste is highly toxic, therefore needs to be diluted before
disposal to minimize land degradation. Animal agriculture
utilises 50% of the world’s freshwater resources with a
high percentage re-entering the cycle extremely polluted.

To date, we can already see the effect of this pollution.
There are Dead Zones within our oceans, which are areas
where, due to an accumulation of pollution, aquatic
species cannot survive. At the mouth of the Mississippi
there is a Dead Zone approximately the size of the US
state of New Jersey. Solely due to run-off from Midwest
farms aquatic species which may otherwise have 

flourished in the area have been forced to
relocate or have disappeared entirely.

Animal agriculture also takes a toll 
on the atmosphere. Rearing animals

for consumption generates more 
greenhouse gases than all the cars and
the trucks in the world, with cattle being
the most detrimental. The gases 
produced by ruminants, such as cattle
and sheep, include methane and NO2.

‘Barbaric treatment of these 
animals occurs because the 
workers simply don’t care ...’

Globally, livestock are responsible for
65% of the total NO2 production
which has approximately 300x the
global warming effect of carbon 
dioxide. A vegetarian diet produces
minimal GHG and is known 
to reduce a person’s ecological 
footprint by 40%
. 
It’s extremely interesting how this

data presents how everything is
truly connected; by purchasing
meat you are supporting the 
meat-production industry. Indirectly,
supporting the meat-production industry correlates to
an increase in the production of greenhouse gases, land 
degradation, water pollution and often, animal abuse. 

There is so much information available, the above only scratches
the surface of many meat-production issues. I emplore you to
search for yourself and see, what seems to be the common trend
of scientific study. Recently, there is so much focus on being 
environmentally friendly, do the easiest and most impacting
method, reduce your meat intake, buy local and free range or even
go vegetarian!
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Πιθανόν, να μην τους

ενδιαφέρει καν. 

Η κακοποίηση και η κατάχρηση των ζώων εμφανίζεται
σε αυτά τα εργοστάσια εξαιτίας του γεγονότος ότι οι
εργαζόμενοι δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και
δεν κατανοούν την αισθητήρια ικανότητα αυτών των
ζώων. Πιθανόν, να μην τους ενδιαφέρει καν. 

Το 2006, ο Henning Steinfield, ανώτερος υπάλληλος του
τμήματος Γεωργίας και Τροφίμων του ΟΗΕ, δήλωσε ότι
«το ζωικό κεφάλαιο είναι ένας από τους σημα ντι κό τε -

by Nicky

ρους συνεισφέροντες στα σημερινά περιβαλλοντικά προ βλή -
ματα». Κλιματική αλλαγή, υποβάθμιση εδάφους, ρύπανση των
υδάτων, όλα μπορούν να συνδεθούν άμεσα
με τα εργοστάσια μαζικής εκτροφής
ζώων προς κατανάλωση. 

Τα εργοστάσια μαζικής εκτροφής
ζώων ξεχειλίζουν χωρίς χώρο για να
εκτελέσουν τα ζώα την φυσική συμ -
πε ριφορά τους. Αυτός ο υπερ πλη θυ -
σμός οδηγεί σε μια αφθονία ζωι κών
αποβλήτων σε γεωγραφικά περιο -
ρισμέ νη περιοχή.

Αυτά τα απόβλητα είναι ιδιαίτερα
τοξικά, επομένως πρέπει να
αραι ω  θούν πριν την διάχυσή
τους για να ελαχιστοποιηθεί η
υποβάθμιση του εδάφους. Η
εκτρο φή ζώων χρησιμοποιεί το
50% παγκοσμίως του γλυκού νε -
ρού με ένα υψηλό ποσοστό να κατα -
γράφεται ως εξαι ρετικά μολυσμένο
όταν επανέρχεται εκ νέου στον κύκλο.

Μέχρι σήμερα, μπορούμε ήδη να δούμε την επίδραση
αυτής της ρύπανσης. Υπάρχουν νεκρές ζώνες μέσα στους
ωκεα νούς μας, οι οποίες είναι περιοχές όπου, λόγω μιας
συσσω ρευμένης ρύπανσης, τα υδρόβια είδη δεν μπορούν
να επιζήσουν. 

Στο στόμιο του Μισισιπή υπάρχει μια νεκρή ζώνη περίπου
στο μέγεθος της αμερικανικής πολιτείας του Νιου Τζέ ρ -
σεϋ. Λόγω της απορροής από τα αγροκτήματα του
Μίντγουεστ τα υδρό βια είδη που μπορεί να είχαν ακμάσει
στην περιοχή έχουν αναγκαστεί να μεταναστεύσουν ή να
εξαφανιστούν εξ ολοκλή ρου. 

Η (εντατική) μαζική εκτροφή ζώων παίρνει επίσης έναν
φόρο από την ατμόσφαιρα.

Νεκρές ζώνες

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι
αποφασίζουν να μεταπηδήσουν σε μια ολικά φυτική δια -
τρο φή φρούτων, οσπρίων και σιταριού. Η ηθική ευη με -
ρία των ζώων, το περιβάλλον, η θρησκεία, η αλλαγή κλί -
ματος και η υγεία είναι οι δημοφιλέστεροι λόγοι να γίνει
η αλλαγή σε μια δίχως κρέας διατροφή.

Ευτυχώς, όπως έχω ανακαλύψει κατά τη διάρκεια του
φλερτ μου με τη χορτοφαγία, υπάρχει μια αφθονία ιστο -
σελίδων, υλικού και ομάδων που έχουν δημιουργηθεί
για τους χορτοφάγους είτε ένα πρόσωπο είναι lacto-ovo-
vegetarian, lacto-vegetarian είτε αυστηρός vegan, κάτι
που άρχισε ως αλλαγή διατροφής εξελίσσεται τελικά σε
έναν τρόπο ζωής. 

Η πλειοψηφία των προ -
 βλημάτων προ έρχεται
από την μαζική εκ -
τροφή ζώων. Υπάρχουν
περίπου 60 εκα τομμύ -
ρια ζώα κτηνο τροφίας
σε όλο τον κόσμο με
ένα τρομα κτικό 67%
(που αυξά νεται συνε -
χώς) να βρίσ κονται στα

εργοστάσια μαζικής εκτρο -
φής. Όχι μόνο η κακή μεταχείριση των ζώων κτηνο -
τροφίας είναι ένα ζήτημα, αλλά και ο φόρος που
πληρώνει παγκόσμια η γη και οι υδάτινοι πόροι. 

Τα εργοστάσια μαζι -
κής εκτροφής ζώων εί -
ναι ακριβώς έτσι όπως
ακούγονται, με τα ζώα
να εκτρέφονται γρηγο -
ρότερα μόνο για την
παραγωγή τους αντί να
ανατρέφονται με φυ -
σιο  λογικούς ρυθμούς

και τρόπους. Οι αγε -
λάδες γαλακτοκομίας και οι κότες σε κλωβοστοιχείες
χρησιμοποιούνται ως μηχανές και όταν πέφτει το
ποσοστό παραγωγής τους σφάζονται για τροφή. Τα
παραδείγματα των συνθηκών διαβίωσης που αυτά τα
ζώα υπομένουν, περιλαμβάνουν τους μόσχους που
αναγκάζονται να περάσουν τις ζωές τους μέσα στα
κλουβιά, τους έγκυους θηλυκούς χοίρους στα κλουβιά
περιορισμού και τις κότες σε κλουβιά με εμβαδόν
μικρότερο από ένα A4 φύλλο χαρτιού. 

Χορτοφαγία: Ποιο είναι το αληθινό κόστος του κρέατός σας; 
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Η μαζική εκτροφή ζώων προς κατανάλωση παράγει περισσότερα αέρια θερμοκηπίων από όλα τα αυτοκίνητα και
τα φορτηγά στον κόσμο, με τα βοοειδή να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Τα αέρια που παράγονται από
τα μηρυκαστικά, όπως τα βοοειδή και τα πρόβατα, περιλαμβάνουν το μεθάνιο και NO2. Συνολικά, το ζωικό
κεφάλαιο είναι υπεύθυνο για το 65% της συνολικής παραγωγής NO2 που έχει περίπου 300x τη σφαιρική

επίδραση θέρμανσης του διοξειδίου του άνθρακα. Μια χορτοφαγική διατροφή παράγει ελάχιστο GHG και είναι
γνωστή για την μείωση του carbon footprint ενός προσώπου κατά 40%. 

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πώς αυτά τα στοιχεία παρουσιάζουν πως όλα συνδέονται με την αγορά του κρέατος
και την βιομηχανία αυτή. Έμμεσα, η υποστήριξη της κρεατο-βιομηχανίας συσχετίζεται με αύξηση παραγωγής
αερίων θερμοκηπίου, υποβάθμιση εδάφους, ρύπανση υδάτων και συχνά, ζωική κατάχρηση και κακοποίηση. 

Χορτοφαγία ...

Carbon footprint ...

Υπάρχουν τόσες διαθέσιμες πληροφορίες, οι παραπάνω απλά αγγίζουν την επιφάνεια πολλών κρεατοπαραγωγικών
ζητημάτων. Σας ενθαρρύνω στην αναζήτηση σας να βρείτε αυτό που φαίνεται να είναι η κοινή τάση επιστημονικών μελετών
πλέον. Υπάρχει τόση εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος... διάλεξε την ευκολότερη και πιο αποτελεσματική μέθοδο:
μείωσε την κατανάλωση κρέατος σου, αγόρασε μόνο ντόπια και ελευθέρας βοσκής προϊόντα ή γίνε χορτοφάγος!

‘γίνε χορτοφάγος!’

"Εύχομαι να ευαισθητοποιηθούμε όλοι από την προσπάθεια και την αξιόλογη δράση σας τα τελευταία 15 χρόνια και να κάνουμε

όλοι μαζί καλύτερη τη ζωή των τετράποδων ψυχών που βρίσκονται δίπλα μας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια!"

Χριστίνα Χαλκιαδάκη Υπεύθυνη Ποιότητας των super market Χαλκιαδάκης
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This year the Cretan Animal Welfare Group celebrates 15 years of action and 
valuable work in the field of animal welfare. After such a long time of successful
efforts, they will now be contributing in another new way.

Since April we have been organising a course that aims to sensitize students of
ages 6 - 15 yrs and through various activities make them acquainted with the world of animals. They will learn to respect and
protect humans, animals and the environment and how to prevent any future problems caused by humans.

Learning Respect

Animals can feel, suffer, react ...

The difficulties and responsibilites of
owning an animal ...
The children will have the opportunity to see the difficulties and the
responsibilities of owning an animal so that any decision will receive
due consideration but we will also find out how to help an animal even
if we do not have one at home. The meetings will not be exclusively
focused on awareness about animals, but we will look at animals as
part of the environment which also calls for help. Therefore, we will see
thoroughly some of the environmental issues and we will seek ways 
to make our life environmentally friendly and therefore, friendly to 
ourselves too.

The meetings will be interactive and we will try to understand the 
various issues that touch us, through different activities and games
which will reach children in an interesting way. Our final goal will be to
make ourselves better, leading a lifestyle that will not harm our fellow
humans, the environment, or the animals we share this environment
with.

Any youngster that wishes to take part in the course is very welcome
(ages 6-15). The meetings will be held on a Saturday of each month
and the final schedule and meeting points will shortly be announced
on our website : www.CretanAnimalWelfare.org and
ww.FilozoikiKritis.gr

For further information please call on: +30-695-5973666 or contact us
by e-mail info@CretanAnimalWelfare.org or
www.FilozoikiKritis.gr

This pilot project will last 2 years and the first part will take place October – June 2010-11 in Heraklion city and in Kroussonas
village. The students that decide to participate will devote some of their spare time and in return, activities will help develop their
personalities. During the meetings we will talk about different categories of animals, compare their similarities to humans and 
we will learn how to properly treat an animal. Our objective is to help students realise that animals can feel, suffer and react to
environmental stimuli. This means that cruelty can make them feel pain but on the other hand, love can make them happy.

by EfiA new way for CAWG

Φέτος η Φιλοζωική Κρήτης κλείνει 15
χρόνια ενεργούς δράσης και πολύτιμης και
αποτελεσματικής προσφοράς που ως στόχο
έχει την βελτίωση της ευημερίας των ζώων.
Μετά από πολλές επιτυχημένες προσπά -
θειες τώρα θα συνεισφέρει με έναν ακόμα
νέο και διαφορετικό τρόπο.

Από τον Απρίλιο έχει ξεκινήσει η προε -
τοιμασία δύο κύκλων μαθημάτων που
σκοπεύουν να ευαισθητοποιήσουν παιδιά
ηλικίας 5 - 15 ετών και μέσα από διάφορες
δραστηριότητες να τα εισάγουν στον κόσμο
των ζώων. Θα μάθουν να σέβονται και να
προστατεύουν ανθρώπους, ζώα και το
περιβάλλον και πώς να αποφευχθούν
μελλοντικά προβλήματα που πηγάζουν από
τον άνθρωπο.

by Efi

Νέος τρόπος προσφοράς 
της Φιλοζωικής Κρήτης

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο
και θα διαρκέσει 2 σχολικές περιόδους
στους δήμους Ηρακλείου και Κρουσώνα. Τα
παιδιά που θα αποφασίσουν να συμμε -
τάσχουν θα πρέπει να αφιερώσουν λίγο από
τον ελεύθερο χρόνο τους που όμως θα έχει
πολλά οφέλη στη διαμόρφωσή τους ως
προσωπικότητες. Κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων θα παρουσιαστούν τα διάφορα
είδη ζώων, θα δούμε τις ομοιότητες με τον
άνθρωπο και θα μάθουμε πώς να φερόμαστε
σωστά σε ένα ζώο. 

Continued over ...



Those who helped CAWG this year carrying out their 
rescue work!
As CAWG can only take in as many animals as the foster homes
allow for, it was unfortunately necessary to say to some citizens
that we couldn’t take ‘their’ rescue animal in. But by offering them
financial support to help the animal in need,  to take the animal to
the vet, to give it the necessary help and the rescuers promising
CAWG that they themselves would give it the after-care required,
these animals weren’t left unattended!

...Τους ανθρώπους που βοήθησαν την Φιλοζωική Κρήτης αυτό
το χρόνο να φέρει σε πέρας το διασωστικό του έργο.

Επειδή η Φιλοζωική Κρήτης μπορεί να φιλοξενήσει περιο ρι -
σμένο αριθμό ζώων, που υπαγορεύεται από τις υποδομές του,
ανα  πό φευκτο ήταν να αρνηθούμε σε πολλές περιπτώσεις να
ανα  λά βου με ζωάκια που κάποιοι συμπολίτες μας είχαν διασώσει.
Ενισχύοντας όμως οικονομικά τους διασώστες ώστε να είναι σε
θέση να πάνε το ζωάκι στον κτηνίατρο για να το θεραπεύσει
αλλά και με τους ίδιους να υπόσχονται ότι θα περιθάλψουν το
ζωάκι μέχρι την πλήρη ανάρρωση του, κανείς τελικά δεν μπορεί
να ισχυ ριστεί ότι αυτά τα ζώα έμειναν αβοήθητα. Οι διασώστες
αντι λή φθη καν πλήρως το εύρος των καθηκόντων που περι -
λαμβάνει μια διά  σωση κι ότι αυτά δεν περιορίζονται στην
αναφορά και μόνο του εκάστοτε περιστατικού με ένα απλό
τηλεφώνημα από μέρους τους…

Κατανόησαν πόσο μεγάλη ευθύνη είναι η φροντίδα ενός ζώου
και επίσης συνειδητοποίησαν ότι κάθε αδέσποτο είναι μια ζωή
που οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε.
Διαπίστωσαν πόσο ακριβή υπόθεση είναι τελικά  μία διάσωση
αφού προηγουμένως έπρεπε να υπολογιστεί το αναμενόμενο
κόστος κάθε κτηνιατρικής επέμβασης και θεραπείας που κατά
κανόνα ακολουθούν κάθε διάσωση.

Το σπουδαιότερο όλων όμως υπήρξε το γεγονός ότι όλοι οι
διασώστες έγιναν κοινωνοί του μεγαλείου της ηθικής αντα -
μοιβής μιας  ανυστερόβουλης  πράξης όπως το να σώζεις την
ζωή μιας ανήμπορης ύπαρξης. 

Για την Φιλοζωική Κρήτης αυτή η βοήθεια είναι πολύ σημαντική
αφού όσοι περισσότεροι συμμετέχουν κάθε φορά τόσο ευκολό -
τερο το έργο όλων. Αυτός είναι και ο λόγος που η Φιλοζωική
Κρήτης ήταν και είναι πάντα σε θέση να συνδράμει όλο και
περισσότερο, Χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους.

Χάρη σε αυτούς…

Thanks to them 

What rescuing really involves
Rescuers were made aware of what rescuing really involves,
which is much more then just picking up the phone and reporting
an injured animal…What a responsibility it is to take care of a 
living being! Even though it is a stray, it is still a life we are talking
about! How expensive it is to rescue one animal, as costs 
needed to be discussed before treatment was given. But most of
all, in the end, how rewarding it is to help an animal!

For CAWG this help is worth a lot too…as more hands make
lighter work!! In this way CAWG was & is able to help more,
thanks to them…

Σκοπός μας είναι η συνειδητοποίηση από πλευράς
των παιδιών του γεγονότος ότι τα ζώα αισθάνονται,
υποφέρουν και αλληλεπιδρούν με τα ερεθίσματα που
λαμβάνουν. Αυτό σημαίνει ότι η βιαιότητα τους
προκαλεί πόνο αλλά και αντιστρόφως η αγάπη τα
κάνει να χαίρονται.

Θα παρουσιαστούν στα παιδιά οι δυσκολίες και οι
ευθύνες που φέρει ένα κατοικίδιο, ώστε η απόφαση
απόκτησης κάποιου οικόσιτου ζώου να είναι
συνειδητοποιημένη και πραγματική αλλά θα μάθουμε
και τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει
κάποιος, ακόμα κι αν δεν έχει τη δυνατότητα να
πάρει στο σπίτι του κάποιο ζώο.

Οι συναντήσεις δε θα έχουν μοναδικό αντικείμενο
την ενημέρωση γύρω από τα ζώα, αλλά θα δούμε τα
ζώα ως μέρος του περιβάλλοντος το οποίο επίσης
χρήζει προστασίας. Θα δούμε λοιπόν, κάποια από τα
βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα και θα
αναζητήσουμε τρόπους για να κάνουμε τη ζωή μας
πιο φιλική στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στον
ίδιο μας τον εαυτό.
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Τα ‘μαθήματα’ δε θα
έχουν μορφή διδασκα -
λίας ή διαλέξεων αλλά
θα προσ παθήσουμε να
κα τα  νοήσουμε τα διά -
φορα θέ ματα που μας
αφο ρούν μέσα από δρα -
στη  ριότητες και παιχνί -
δια που θα συγκινήσουν
τα παιδιά με έναν ευχά -
ριστο τρόπο. Στόχος
των συναντήσεων, εν
τέ λει, είναι το να γί νου -
με καλύ τεροι άνθρωποι
και ο τρόπος ζωής μας
να μη βλάπτει ούτε

συνανθρώ πους, ούτε το πε -
ρι βάλλον, ούτε τα ζώα με τα οποίο μοιραζόμαστε τον
κόσμο.

Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει οποιο -
δήποτε παιδί το επιθυμεί (6-15 ετών). Οι συναντήσεις
θα γίνονται ένα Σάββατο κάθε μήνα, το πρόγραμμα
και ο χώρος συνάντησης θα ανακοινωθεί προσεχώς
στην ιστοσελίδα μας www.CretanAnimalWelfare.org
και www.FilozoikiKritis.gr. Για περισσότερες πληρο -
φορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: +30-
695-5973666 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
info@CretanAnimalWelfare.org ή
www.FilozoikiKritis.gr

Οι ‘συναντήσεις’ 
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