
Stray Cats 

Why? 

What do we do? 

The stray cat population increases in tourist areas during the season leading to human-

animal conflict and therefore inhumane control methods such as poisoning. 

How can you help? 

•Register as a member at only €1.67 per month 

•Tell us if you want to become a volunteer to help in campaigning 

activities 

•Do you have any fundraising ideas? Let us know!  

Get in touch 
www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@CretanAnimalWelfare.org 

Cat Cafes 

Cat Cafes are designated feeding areas within the 

grounds of a business to encourage people to care for 

the neutered cats there, thus keeping them away 

from any restaurants. CAWG has successfully run the 

Cat Cafe in the Cretan Malia Park Hotel for many 

years.  

Lobbying for Low Cost Neutering 

Due to the high veterinary prices for neutering, animal 

protection NGOs in Greece cannot neuter enough cats 

to make a visible and sustainable change to the stray 

population. We are therefore starting a strong lobby 

of the Ministry of Agriculture and the Hellenic          

Veterinary Association to request special low cost 

neutering. Please sign our Petition online by        

Google-ing ‘Cat Greece Petition’. 





Αδέσποτες Γάτες 

Γιατί; 

Τι κάνουμε; 

O πληθυσμός των αδέσποτων γατών αυξάνεται στις τουριστικές περιοχές κατά την 

διάρκεια της σεζόν οδηγώντας σε προβλήματα μεταξύ ανθρώπων και ζώων και 

απάνθρωπες μεθόδους ελέγχου όπως την δηλητηρίαση. 

Cat Cafes 

Τα Cat Cafes είναι προκαθορισμένοι χώροι σίτησης 

στην ευρύτερη περιοχή μιας επιχείρησης που 

ενθαρρύνει τους ανθρώπους να φροντίζουν τις 

στειρωμένες γάτες εκεί ώστε να μην εισέρχονται σε 

χώρους εστιατορίων. Η ΦΚ διαχειρίζεται επιτυχώς 

εδώ πολλά χρόνια ένα Cat Cafe στο Cretan Malia Park 

Hotel.  

Στείρωση με Χαμηλό Κόστος 

Εξαιτίας του υψηλού κόστους της στείρωσης, τα 

φιλοζωική σωματεία αδυνατούν να στειρώσουν 

αρκετές γάτες για να υπάρξει εμφανής και βιώσιμη 

αλλαγή στον πληθυσμό των αδέσποτων. Γι’ αυτό 

ξεκινάμε την άσκηση πολιτικής πίεσης στο Υπουργείο 

Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον 

Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, για να ζητήσουμε 

ειδικές χαμηλές τιμές στείρωσης για αδέσποτες 

γάτες. Παρακαλούμε βάλτε κι εσείς το όνομα σας 

στην σελίδα που θα βρείτε μέσω του Google ‘Cat 

Greece Petition’. 

Πώς να βοηθήσετε; 

•Γίνετε μέλος με συνδρομή μόνο €1.67 μηνιαίως 

•Πείτε μας αν θέλετε να γίνετε εθελοντής σε δραστηριότητες για τις 

αδέσποτες γάτες 

•Έχετε ιδέες για εξεύρεση πόρων; Μοιραστείτε τις μαζί μας!  

Επικοινωνία 

www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@FilozoikiKritis.gr  




