
Όραμα: 

Ένας κόσμος στον οποίο τα ζώα και το περιβάλλον σέβονται και προστατεύονται. 

 

Αποστολή: 

Βελτίωση της θέσης και της ευημερίας των ζώων μέσω των ακόλουθων προγραμμάτων: 

Υπεράσπιση – έμπνευση κοινωνικής αλλαγής 

Εκπαίδευση – δημιουργία συνειδητοποίησης των διασυνδέσεων μεταξύ ανθρώπων, ζώων και του 

περιβάλλοντος 

Προγράμματα – που συμβάλλουν σε βιώσιμη αλλαγή 

 

Αξίες μας και τρόπος εργασίας: 

Αφοσίωση 

Φροντίδα  

Συνεργασία 

Διαπαιδαγώγηση  

Τιμιότητα 

Επαγγελματισμός 

 

Πολιτική: 

Η ηθική βάση της πολιτικής της Φιλοζωικής Κρήτης είναι ότι κοιτάζει την ευημερία του κάθε ζώου 

ξεχωριστά, πέρα από την διατήρηση ενός είδους. Αποτελεί πεποίθηση της Φιλοζωικής Κρήτης ότι 

κάθε ζώο έχει μια εγγενή αξία και πρέπει να γίνει σεβαστό και να προστατευθεί.  

 

Τα ζώα έχουν βιολογικά καθορισμένα ένστικτα, ενδιαφέροντα και φύσεις, και ως εκτούτου είναι 

επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι  υποφέρουν. Κατά συνέπεια η Φιλοζωική Κρήτης θεωρεί ότι τα 

ζώα έχουν το δικαίωμα να ζήσουν απαλλαγμένα από αποφευκτά βάσανα στα χέρια των ανθρώπων, 

αντί να χρησιμοποιηθούν απλά ως “πρώτες ύλες” προς όφελος της ανθρωπότητας. Η Φιλοζωική 

Κρήτης θεωρεί ότι αποτελεί καθήκον των ανθρώπων να παρέχουν ευημερία στα άλλα είδη.  

 

Η Φιλοζωική Κρήτης θεωρεί ότι όλα τα ζώα που κρατούνται, ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο των 

ανθρώπων, πρέπει να ζουν σε συνθήκες κατάλληλες και ανάλογες για το κάθε είδος. Περαιτέρω, τα 

είδη δεν πρέπει να μένουν  κάτω από συνθήκες, όπου οι φυσιολογικές και συμπεριφοριστικές 

ανάγκες τους δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. 

 

Η Φιλοζωική Κρήτης  θεωρεί ότι όπου αμφισβητείται η ευημερία ενός ζώου υπό τον ανθρώπινο 

έλεγχο, πρέπει να δοθεί το πλεονέκτημα στο ζώο, πέρα πάσης αμφιβολίας. Επιπροσθέτως, οι 

διαφορετικοί σκοποί για τους οποίους τα ζώα χρησιμοποιούνται πρέπει να επαναξιολογούνται 

τακτικά. 

 

 

Προγράμματα Σωματείου κατά σειρά προτεραιότητας: 

1. Διαπαιδαγώγηση 

2. Εκστρατείες 

3. Σκύλοι / Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενων Στειρώσεων & Μικροτσίπ 

4. Φροντίδα Ιπποειδών 

Γάτες / Cat Cafes 



Vision 

 

A world in which animals and the environment are respected and protected. 

 

Mission  

 

To improve the status and welfare of animals through the following programmes: - 

Advocacy – to inspire social change 

Education – to create an awareness of the interconnection between humans, animals and the en-

vironment 

Projects – that contribute to sustainable change. 

 

Ways of Working 

 

Committed 

Caring 

Cooperative 

Educative 

Honest 

Professional 

 

Policy 

 

The ethical basis for CAWG’s policies is that it looks beyond the conservation of a species to the wel-

fare of individual animals. It is CAWG’s belief that each individual has an intrinsic value, and should be 

respected and protected. 

 

Animals have biologically determined instincts, interests and natures, and can experience pain. Thus 

CAWG believes that animals have the right to live their lives free from avoidable suffering at the 

hands of humans, rather than be used simply as ‘raw materials’ for the benefit of mankind. Indeed, 

CAWG believes that it is the duty of humans to provide for the welfare of other species. 

 

CAWG believes that all animals kept by, or under the control of, humans must be kept in circum-

stances appropriate to their species. Further, where the physiological and behavioural needs of a spe-

cies cannot be met, the species must not be kept by man. 

 

CAWG believes that where the welfare of an animal under human control is in question, then the ani-

mal must be given the benefit of any doubt. Furthermore, the different purposes for which animals 

are used must be regularly re-evaluated. 

 

Main Pillars of Work 

Education 

Campaigns 

Dogs/Subsidised neutering project 

Equine Outreach 

Cats/Catch-neuter-release; Fostering and referrals 


