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Το πρόγραμμα φροντίδας 
ιπποειδών στοχεύει στην 
βελτίωση της ευζωίας των 
ιπποειδών που εργάζονται σε 
απόμακρα σημεία του νησιού 
και στην παροχή υπηρεσιών 
ζωτικής σημασίας στους, 
συνήಸως, ηλικιωμένους ιδιο-
κτήτες τους.

Είναι ένα από τα προγράμματα μας που φτάνει αρκε-
τά μακριά, με την γεωγραφική έννοια, σε περιοχές 
όπως το Οροπέδιο Λασιθίου, την Μεσσαρά και τα 
χωριά μεταξύ Κριτσάς, Αγίου Νικολάου και Καλού 
Χωριού. Εκεί μας υποδέχονται πάντα θερμά οι τα-
κτικοί μας ‘πελάτες’ προσφέροντας μας ρακί, καφέ ή 
τοπικά τους παράγωγα και συνήθως υπάρχουν και 
κάποιοι δύσπιστοι νεοφερμένοι αλλά παρ’όλα αυτά, 
κάνουν ουρά πρόθυμοι να λάβουν δωρεάν τις υπη-
ρεσίες μας.
Τον Οκτώβριο είχαμε βοηθήσει το γαϊδουράκι μιας 
κυρίας της οποίας η κόρη είχε σοβαρά προβλήματα 
ακοής. Η μητέρα ήταν επιφυλακτική απέναντι μας 
επειδή το γαϊδουράκι της αποτελούσε το μοναδικό 
της μεταφορικό για να φτάσει στα χωράφια.

Τον Απρίλιο όμως μας υποδέχτηκε με ενθουσιασμό 
κι έτρεξε να φέρει το γαϊδουράκι της για να του κά-
νουμε σέρβις!
Μία άλλη κυρία μας εξήγησε πόσο χαρούμενη ήταν 
που θα φροντίσουμε το γαϊδουράκι της αφού την 
τελευταία φορά που προσπάθησαν συγχωριανοί να 
κόψουν τα νύχια του, κατέληξαν με 3 άτομα να το 
κρατάνε και σχοινί περασμένο πάνω στο δέντρο. Πε-
ριττό να πούμε ότι κι εκείνη και οι συγχωριανοί της 
εντυπωσιάστηκαν από τον επαγγελματισμό της ομά-
δας μας. Το γαϊδουράκι αυτό ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο 
για την κυρία μιας και ο σύζυγος της είχε πεθάνει και 
χωρίς παιδιά, το γαϊδουράκι, που το είχε από μικρή 
ηλικία, αποτελεί την μοναδική της συντροφιά. 
Χαρήκαμε πολύ και με μια επίσκεψη που κάναμε σε 
ένα ηλικιωμένο άλογο που απαιτούσε σοβαρές οδο-
ντιατρικές εργασίες. Ένα από τα δόντια του μεγάλωνε 
τόσο πολύ που τελικά θα εισχωρούσε στην αρτηρία 
του πάνω ούλου και το άλογο θα είχε πεθάνει από 
αιμορραγία χωρίς να αφήσει σημάδια αιτίας σε κά-
ποιον εκτός από εμπειρογνώμονα. Το να γνωρίζεις 
ότι έσωσες την ζωή ενός ζώου είναι η μεγαλύτερη 
ανταμοιβή για τα μέλη της ομάδας μας που προσπα-
θούν συνεχώς να ανακουφίσουν τον πόνο και την τα-
λαιπωρία (που έχουν προκληθεί ακούσια) των ζώων 
εργασίας που βλέπουμε. Συχνά, η οδοντιατρική φρο-
ντίδα αποτελεί περίγελο για τους ντόπιους αλλά μπο-
ρεί κυριολεκτικά να σημαίνει την διαφορά ανάμεσα 
σε ζωή και θάνατο για κάποια ιπποειδή.

Κατά τις δύο επισκέψεις, παρείχαμε φροντίδα σε συ-
νολικά 142 ζώα (γαϊδουράκια, άλογα, κατσίκες κα.) 
κι ελέγξαμε άλλα 11... μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι 
το πρόγραμμα συνεχίζει να έχει επιτυχία! Ειδικά όταν 
σκεφτείτε ότι μας κοστίζει περίπου €17 για την βοή-
θεια ενός ζώου και του ιδιοκτήτη του! Τόσο περίπου 
είναι και το κόστος της ετήσιας συνδρομής μέλους με 
την οποία μπορείτε να στηρίξετε το πρόγραμμα αυτό!

Επίσης, αν γνωρίζετε ιπποειδή στην περιοχή σας 
που μπορεί να χρειάζονται βοήθεια, στείλτε γραπτό 
μήνυμα στο +30 6944690368 ή εμάιλ στο info@
FilozoikiKritis.gr

     Gaynor Vlastou |  

Ευχαριστούμε τους  Garry Draper (οδοντίατρος) 
και Hans Singler (πεταλωτής) για την δωρεά 
της εργασίας τους, πάντα με καλό χιούμορ και 
την διαβεβαίωση ότι η ευημερία του ζώου εί-
ναι το παν. Επίσης, ευχαριστούμε τα Aegean 
Sky Apartments-Μάλια για την προσφορά 
δωρεάν διαμονής και τους Mark & Diana του 
Ezelopvang Kreta για το δύσκολο έργο που τε-
λούν έτσι ώστε να βοηθήσουν τα εργαζόμενα 
γαΙδουράκια της Κρήτης. 

Φροντίδα   Ιπποειδών στα χωριά της Κρήτης!A big thank you tο:
• Malia Municipality for their cooperation and support
• Guru Advertising
• The Marchig Trust

AND FOR THEIR ON - GOING SUPPORT:
• Heraklion Municipality
• Ezelopvang Kreta for their valuable work for the donkeys of Crete
• Our generous supporter for the Subsidised Neutering
   of Owned Dogs Project
• Cretan Malia Park Hotel for their support and their co – operation
• Greek Animal Welfare Fund
• World Society for the Protection of Animals
• Oρνίς Ποιών

AND NOT FORGETTING:
• The William & Charlotte Parks Foundation
• Andreas Badouvas, our vet, for his amazing work
• Sue Silk, our UK Treasurer and devoted fundraiser
• Halkiadakis Supermarkets for their ongoing support
• Sarpidonistas for their hard work painting our charity shop
• Humane Society International
• The RSPCA and Dogs Trust for their valuable advice
• Gringo’s Mexican Restaurant for offering us a shelter
    for the winter bazaars!
• All the businesses which support our work by having
   collecting boxes for donations (AquaWorld, Mind the Cut,
   Meli Palace Hotel, Praktiker, Jolly Roger’s and more...)
• Last but not least, a hearty thank you to all our long term
   supporters and volunteers!

Cretan Animal Welfare Group

Malia 70007, Crete, Greece
Tel.: +30 6944 690368 (SMS),

+30 6993 023797 (SNP)
+30 6955 973666 (Respect)

UK - Supporters Coordinator:
Sue Silk,

3 Church Close, Little Paxton
St. Neots,

Cambs PE19 6EU
Tel.: 01480 219509

Φροντίδα Ιπποειδών στα χωριά της Κρήτης!
Equine Outreach - Helping the donkeys
in rural Crete!
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More responsibility
& neutering... less strays

Μοιράζοντας τις επιτυχίες
του Προγράμματος
Χρηματοδοτούμενων Στειρώσεων
Sharing the Successes  of the Subsidised
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
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Respect...launched!

Kαφέ για γάτες στο ξενοδοχείο Meli Palace
Cat Café at Meli Palace Hotel

Ζγρια  φύση!
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Meet our vets

Διασώσεις και υιοಸεσίες
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Έκಸεση για τα ζώα
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Barren Battery Cage Ban 2012
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Our Equine Outreach project aims to improve the 
welfare of working equines in remote areas of the 
island and to provide the local, and usually elderly 
owners with a service essential to their livelihood.
This is one of our projects that reaches quite far in 
the geographical sense, to areas such as Lassithi 
Plateau, Messara and the villages between Kritsa, 
Agios Nikolaos and Kalo Horio.  There, we are 
always welcomed by our regulars who want to 
give us raki, coffee or some of their local veggies 
and there are usually a few newcomers sceptical 
but nevertheless eager to receive our free services, 
queuing up too!
In October we treated the donkey of a lady with a 
severely hearing impaired daughter. The mother 
had been wary of letting us treat her donkey as she 
has no other means of transport to reach the outlying 
fields. In April we were greeted enthusiastically as 
she hurried away to bring the donkey in for us to 
treat.
A lady visiting us for the first time told us how happy 
she was to get her donkey treated as previously, 
someone in the village had tried cutting her hooves 
while 3 men had to hold her with a rope hooked 
over a tree. Needless to say, she and the other 
locals were impressed by the professionalism of 
our team. This donkey was particularly precious to 
the lady as her husband had recently died and with 
no children, the donkey, whom she had from a very 
young age was her only companion.
We were also very happy with one of the calls we 

made to an older horse which required serious 
dental work. One of his teeth was growing so long 
that eventually it would have penetrated the artery 
in the top gum and the horse would have slowly bled 
to death without showing any signs of the cause 
except to an expert. Knowing you have been able 
to save the life of an animal is the greatest reward 
for all of our team who are constantly relieving 
pain and suffering (unintentionally caused) in the 
working animals we see. So often dental treatment 
is laughed at by the locals but it can literally be the 
difference between life and death for some of the 
equines.
With a total of 142 animals cared for (incl. donkeys, 
horses, goats etc.) and 11 more checked, we 
consider these two visits a success! Especially 
when you think that it only costs us €17 per animal 
to help them and their owners! For approx. this 
amount, you can join CAWG as a member and 
support our project!

Also, if you know of any equines needing help in 
your area, please send us details
by sms +30 6944690368,
or email info@CretanAnimalWelfare.org

     by Gaynor Vlastou |  

Δεν θα ένιωθες άσχημα για μια κοτούλα χωρίς φτερά, με κομμένο ράμφος που ζει 
μια μικρή ζωή σε ένα άδειο κλουβί; Κι αν ήξερες ότι υπάρχουν περισσότερες από 
260.000.000 τέτοιες κότες μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Η Φιλοζωική Κρήτης έχει λάβει μέρος στις δραστηριότητες της ENFAP (Ευρω-
παϊκό δίκτυο για την προστασία ζώων κτηνοτροφίας) και την μεγάλη εκστρατεία 
για να μην αναβληθεί άλλο η απαγόρευση κλωβοστοιχίας του 2012, όπως ζητάει 
η Πολωνία.
65.000 Πασχαλιάτικες κάρτες έφτασαν στα γραφεία της ΕΕ καθώς επιστολές και 
υπογραφές έχουν πλημμυρίσει τις Πολωνικές Πρεσβείες σε όλη την Ευρώπη.
Σε τοπικό επίπεδο, τα καταστήματα Χαλκιαδάκης (spar) θα διανέμουν φυλλάδια 
για τους καταναλωτές με θέμα τα αυγά εκ μέρους μας σε όλη την Κρήτη, ενημε-
ρώνοντας το κοινό και προωθώντας προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και για εμάς 
αλλά και για την ευημερία των ζώων. 

Wouldn’t you feel sorry for a featherless, de-beaked hen living a short and 
miserable life in a small barren battery cage? How about if you knew there 
were over 250.000.000 of these hens just in the EU?
CAWG have been participating in the European Network for Farm Animal 
Protection (ENFAP) campaign to uphold the ban on battery cages and not 
postpone it past the set 2012 date as Poland is requesting. 
65.000 Easter postcards arrived in the EU Agricultural offices as well as letters 
and signatures flooding the Polish Embassies throughout Europe. 
At grass roots level, Spar-Halkiadakis supermarkets have agreed to distribute 
the Compassionate Egg Shopping Guides throughout all stores on Crete 
for CAWG, raising public awareness and promoting higher animal welfare 
products!

Since the last edition of Paw Print, we have bidden 
farewell to 2010 and opened the doors and rolled 
out the red carpet for 2011. 
The last months of 2010 were really successful for 
SNP with the uptake far exceeding the same period 
in previous years. The billboards around Iraklion, 
the new posters for SNP and the free advertising we 
received in the local press really had a great impact. 
This combined with continuing the special price of 
95 Euros for bitches has encouraged owners to take 
the decision to neuter their dog. Quite a number 
commented particularly on the bill boards saying 
how powerful the message was and had galvanised 
them into picking up the phone to get information. 
Others when calling to ask for information on the 
procedure of subsidised neutering were sometimes 
expecting that they would have to fulfill exacting 
criteria in order to qualify. The relief in their voices 
was huge when I explained that the procedure is 
very simple. 
Another cause for celebration was that from the 
total number of dogs neutered in 2010 77% were 

female, the highest percentage since the program 
started. That amounts to the prevention of a great 
many unwanted puppies being brought into the 
world. 
We are now more than half way through the year 
and the message of SNP seems to have really taken 
flight much to everyone’s delight. The monthly 
figures are far above those we had anticipated and 
the feedback is that our marketing campaign has 
really made an impact. 
Our marketing coordinator said when we were 
discussing the campaign early in the year that he 
believed it still had legs, (marketing speak I guess 
meaning that it can still have a positive impact). I 
think that we can safely say it has four furry ones 
and a bark too so that the message can be heard 
loud and clear! 

In 2012 we will hear that message louder and clearer 
in the outer Heraklion areas, such as Malia,Stalis, 
Hersonissos, Gouves and Kokkini Hani. We will be 
displaying posters in shops, bars and restaurants. 

And we will be aiming our Responsible Pet 
Ownership message also at the hunters community 
and guess what? They don’t have to pay anything 
as we will fund 100% of the neutering. For hunting 
dogs, neutering is completely FREE!

        by Sally Jones | 
Απαγόρευση κλωβοστοιχίας

Περισσότερη υπευಸυνότητα και στείρωση...  λιγότερα αδέσποτα

More responsibility and neutering...  less strays

We thank Garry Draper (dentist) and Hans Singler (farrier) for donating their work, freely, always 
with good humour and the assurance that the welfare of the animal is everything. Also our thanks 
to Aegean Sky Apartments-Malia for the free accommodation and Mark & Diana of Ezelopvang 
Kreta for their continued hard work on behalf of the working equines of Crete.

Equine  Outreach - Helping the donkeys in rural Crete!

Ban Battery  Cages

Από την τελευταία έκδοση του περιοδικού μας μέχρι 
σήμερα, έχουμε αποχαιρετήσει το 2010, ανοίξαμε τις 
πόρτες και στρώσαμε το κόκκινο χαλί για το 2011.
Οι τελευταίοι μήνες του 2010 ήταν πραγματικά επι-
τυχημένοι για το Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενων 
Στειρώσεων (ΠΧΣ) με την απόδοση να υπερβαίνει 
κατά πολύ τις αντίστοιχες παλαιότερων χρόνων κατά 
την ίδια χρονική περίοδο.
Οι τοιχοκολλήσεις στο Ηράκλειο, τα νέα πόστερς για 
το πρόγραμμα και η δωρεάν διαφήμιση που μας 
παρείχε ο τοπικός τύπος, είχαν πραγματικά μεγάλο 
αντίκτυπο. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ειδική 
τιμή των 95 ευρώ για τα θηλυκά σκυλιά, έχουν παρο-
τρύνει τους ιδιοκτήτες να πάρουν την απόφαση και να 
στειρώσουν τα σκυλιά τους.
 Ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων σχολιάζοντας 
ιδιαίτερα τις τοιχοκολλήσεις ανέφερε πόσο ισχυρό 
ήταν το μήνυμα που περνούσαν, οδηγώντας τους 
στο να τηλεφωνήσουν για να πάρουν πληροφορίες. 
Κάποιοι μάλιστα όταν τηλεφωνούσαν για να μάθουν 
πληροφορίες της χρηματοδοτούμενης στείρωσης, 
πολλές φορές περίμεναν ότι θα έπρεπε να πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να 'επιδοτηθούν'. Η 
ανακούφιση στη φωνή τους ήταν παραπάνω από 
εμφανής όταν τους εξήγησα ότι η διαδικασία είναι 
πολύ απλή.
Μια άλλη αιτία για πανηγυρισμούς ήταν το γεγονός 
ότι από το συνολικό αριθμό των σκύλων που στειρώ-
θηκαν το 2010, το 77% ήταν θηλυκά, το μεγαλύτερο 

ποσοστό από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Αυτό 
αντιστοιχεί στην αποφυγή ενός σημαντικά μεγάλου 
αριθμού ανεπιθύμητων κουταβιών που θα ερχόταν 
αλλιώς στη ζωή.
Βρισκόμαστε τώρα σχεδόν στο τέλος του χρόνου και 
το μήνυμα του ΠΧΣ έχει διαδωθεί αποτελεσματικά. Τα 
μηνιαία νούμερα έχουν ξεπεράσει τα προβλεπόμενα 
και οι πληροφορίες μας δείχνουν ότι το μάρκετινγκ 
είχε αντίκτυπο! 
Ο υπεύθυνος μάρκετινγκ ανέφερε νωρίτερα φέτος, 
ότι η καμπάνια έχει ακόμα πόδια (στη γλώσσα του 
μάρκετινγκ, υποθέτω ότι σημαίνει ότι ακόμα έχει 
θετικό αντίκτυπο). Πιστεύω ότι πλέον μπορούμε με 
ασφάλεια να πούμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση 
έχει 4 τριχωτά πόδια αλλά και γάβγισμα, ικανό ώστε 
το μήνυμα να ακουστεί δυνατά και καθαρά.
Προσβλέποντας το 2011, ελπίζουμε να αυξήσουμε 
τον αριθμό των σκυλιών που θα στειρωθούν συνε-
χίζοντας τη διαφημιστική καμπάνια και περνώντας το 
μήνυμα σε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, 
ότι η στείρωση είναι κάτι που κάνει πολύ καλό στα 
σκυλιά και παράλληλα μια πράξη υπευθυνότητας 
από την μεριά των ιδιοκτητών.
Μέσα στο 2012 θα ακούσουμε αυτό το μήνυμα 'δυ-
νατότερα και καθαρότερα' και σε περιοχές εκτός της 
πόλης του Ηρακλείου, όπως τα Μάλια, τη Σταλίδα, 
τη Χερσόνησο, τις Γούβες και το Κοκκίνη Χάνι. Θα 
αναρτήσουμε αφίσες σε καταστήματα, μπαρ και εστι-
ατόρια. 

Επίσης θα στοχεύσουμε, με το μήνυμα της υπεύθυ-
νης ιδιοκτησίας κατοικίδιων, την κοινότητα των κυ-
νηγών και μαντέψτε; δε θα χρειαστεί να πληρώσουν 
τίποτα μιας και θα επιδοτήσουμε το 100% του κόστους 
στείρωσης και μικροτσιπ.
 
       by Sally Jones | 

Έτσι το 2012
θα συνεχίσουμε να δηλώνουμε:

Στείρωση:
Η ευಸύνη είναι μόνο
δική σου, το κόστος
ಸα το μοιραστούμε.

Τηλεφωνήστε στην γραμμή βοήθειας
για την χρηματοδοτούμενη στείρωση
στο 6993023797.

So also in 2012 we will continue to say:

Neutering:
the responsibility is only yours, 
the cost we share!

Call our Subsidised Neutering Helpline
on 6993 023 797.
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CAWG and WSPA are organising a Congress in order to share the successes 
and learning points from the SNP programme and continue to promote SNP 
and Responsible Pet Ownership. Key stakeholders are invited to attend from the 
Veterinary Association and vets to Mayors and local politicians, local, national 
and international NGO's to key industry figures from the hotel and restaurant 
sectors and of course our customers who have used SNP to have their dogs 
neutered and recognised the benefits.

Does SNP really help in reducing the stray dog population?
How is it affecting people's behaviours - are we becoming more responsible 
pet owners? How does SNP affect the work carried out by the municipalities 

and how can NGO's and municipalities link up better to achieve more? What 
is the role of the vets in this process? And is spending money on marketing 
better than giving more money to rescue and shelter operations? What is the 
right way forward? These are some of the questions that will be answered and 
debated during the Congress.

If you would like to know more or would like to attend the Congress, please 
contact us at info@cretananimalwelfare.org

Η Φιλοζωική Κρήτης και η WSPA διοργανώνουν συνέδριο με στόχο την ανταλλα-
γή γνώσεων, επιτυχιών και των σημείων εκμάθησης από το ΠΧΣ και για να συ-
νεχίσει η προώθηση υπεύθυνης ιδιοκτησίας κατοικίδιων. Τα ενδιαφερόμενα μέλη 
που καλούνται να συμμετάσχουν είναι από τον Κτηνιατρικό Σύλλογο, κτηνίατροι, 
Δήμαρχοι και τοπικοί πολιτικοί, τοπικές, εθνικές και διεθνής ΜΚΟ (Μη κερδο-
σκοπικές οργανώσεις), βασικά στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας και φυσικά 
πελάτες μας που έχουν χρησιμοποιήσει το ΠΧΣ για την στείρωση των σκύλων τους 
και αναγνωρίζουν τα οφέλη.
 
Μπορεί το ΠΧΣ πραγματικά να βοηθήσει στη μείωση του πληθυσμού των αδέσπο-
των σκυλιών; Πώς επηρεάζει τις συμπεριφορές των ανθρώπων - είμαστε όλο και 
πιο υπεύθυνοι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων; Πώς το ΠΧΣ επηρεάζει το έργο που 

επιτελείται από τους δήμους και πώς μπορούν δήμοι και ΜΚΟ να συνεργαστούν 
καλύτερα για να επιτύχουν περισσότερα; Ποιος είναι ο ρόλος των κτηνιάτρων σε 
αυτή τη διαδικασία; Και είναι καλύτερα να ξοδεύουμε χρήματα στο μάρκετινγκ 
απ’ότι  για τη διάσωση και τις λειτουργίες κυνοκομείου; Ποιος είναι ο σωστός 
δρόμος προς τα εμπρός; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν 
και θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
 
Αν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα ή θα θέλατε να παρακολουθήσετε
το συνέδριο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο:
info@cretananimalwelfare.org 

Sharing the Successes  of the Subsidised Neutering Project

Μοιράζοντας τις επιτυχίες
του Προγράμματος Χρηματοδοτούμενων Στειρώσεων

Congress 9 November 2011, 09.00 - 18.00 at Lato Boutique Hotel, Heraklion
 

Συνέδριο 9 Νοεμβρίου 2011, 9.00 – 18.00 στο Lato Boutique Hotel Ηρακλείου

Αν και καಸυστερήσαμε,
τελικά τα καταφέραμε! 
Αν και συναντήσαμε
δυσκολίες, τελικά
τις προσπεράσαμε!

Το φθινόπωρο του 2010 προωθείται από την Φιλο-
ζωική Κρήτης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Respect, 
στόχος του οποίου είναι η κατανόηση ηθικών διδαγ-
μάτων από τα παιδιά. Αναφέρεται σε παιδιά ηλικίας 
δημοτικού και γυμνασίου και διδάσκει σεβασμό προς 
το περιβάλλον μας, που αποτελείται από τη φύση, τα 
ζώα και τον άνθρωπο. Σκοπός του προγράμματος εί-
ναι και η συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε παιδιά που 
ζουν στο χωριό και στην πόλη και η αλλαγή συμπερι-
φοράς τους μέσω του προγράμματος.
Δυστυχώς οι δυσκολίες στην αρχή ήταν πάρα πολ-
λές και τα σχολεία δεν έδειξαν ενδιαφέρον για μια 
εξωσχολική δραστηριότητα, αλλά ευτυχώς προσπε-
ράσαμε τις προκλήσεις και ξεκινήσαμε με μεγάλο 

ενθουσιασμό το πρόγραμμά μας στο Λευκοχώρι. 
Από τον Ιανουάριο του 2011 τα λίγα παιδιά που ζουν 
μόνιμα στο χωριό Λευκοχώρι ενθουσιάστηκαν με το 
γεγονός ότι θα μελετούσαμε το φυσικό μας περιβάλ-
λον, θα γνωρίζαμε τα ζώα και τη σχέση και των δύο 
με τον άνθρωπο. 
Έτσι λοιπόν, από Ιανουάριο μέχρι και Ιούνιο, έγιναν 
6 συναντήσεις. Στην πρώτη συμπλήρωσαν τα ερω-
τηματολόγια, τα οποία είναι απαραίτητα για τη μελέτη 
της συμπεριφοράς των παιδιών και πώς μπορεί αυτή 
να αλλάξει με καινούργια ερεθίσματα και βιώματα.  
Στις υπόλοιπες συναντήσεις τα παιδιά κλήθηκαν να 
φέρουν ένα αντικείμενο από το φυσικό τους περι-
βάλλον, να λάβουν μέρος σε θεατρικό παιχνίδι και να 
μάθουν μέσα από διάφορους διαδραστικούς τρόπους 
τον σεβασμό προς τους συνανθρώπους μας, το περι-
βάλλον και τα ζώα.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην πρώτη συ-
νάντηση τα παιδιά εξέφρασαν την ανησυχία τους 
για ένα μικρό σκύλο που είχε «παγιδευτεί» σε ένα 
γκρεμό. Τους ενημερώσαμε πώς μπορούν να ενερ-
γήσουν, ώστε να ελευθερωθεί. Και πράγματι... στην 

επόμενη συνάντηση, ο φίλος μας ήταν ασφαλής σε 
κάποιο σπίτι!
Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται και το σχολικό έτος 
2011-12 και σε άλλες περιοχές της Κρήτης! Δε θα το 
βάλουμε κάτω! Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον του 
πλανήτη μας! Γιατί τα παιδιά μπορούν να αλλάξουν 
τον κόσμο στον οποίο τα φέραμε! Ας τους δώσουμε 
την ευκαιρία να το κάνουν!

      Αλεξάνδρα Μαραβέλια |

Τηλ. 6955973666, Υπεύθυνη Προγράμματος
Έλενα Αλεφαντινού
Ευχαριστούμε την Αλεξάνδρα Μαραβέλια για την διε-
ξαγωγή του προγράμματος το 2010-11 και την ομάδα 
Φτου και Βγαίνω!

Although we delayed, 
eventually we succeeded!
Although we encountered 
difficulties, ultimately
we overcame them!

In the autumn of 2010, Cretan Animal Welfare 
Group’s educational program Respect, with its aim 
to make children understand ethical lessons, was 
promoted. It is aimed at children of primary and 
secondary schools and teaches respect for our 
environment, which consists of nature, animals 
and humans. The program is also a comparative 
study among children living in the village and in the 
city centre and their changing behavior through the 
program. 
Unfortunately in the beginning there were many 
difficulties and schools were not interested in any 
activity beside their normal program, but fortunately 

we overcame these challenges and started with 
great enthusiasm in Lefkochori. As from January 
2011 the few children who live permanently in 
the village of Lefkochori (near Arkalochori) were 
delighted by the fact that we would study our 
natural environment, learn about the animals and 
their connection to humans.
So, from January to June  there have been 
6 meetings. During the first they completed 
questionnaires which are essential to the study 
of the behavior of the children and how this can 
be changed by new ideas and experiences.  In the 
other meetings children were asked to bring an 
object from their natural environment, take part 
in a theatrical game and learn through various 
interactive ways about respect towards humans, 
animals and the environment. 
It is remarkable that at the first meeting the children 
expressed their concern about a small dog that was 
trapped in a ravine. We informed them how they 
could act so that the dog could be released. 

And really... at the next meeting, our little friend was 
safe in a house!
Our efforts continue for the school year 2011-
12 expanding to other areas of Crete! We will not 
give up! Because the children are the future of our 
planet! Because the children can change the world 
in which we have brought them! Let's give them the 
opportunity to do so!

     by Alexandra Maravelia | 

Tel. 6955973666 Project Coordinator
Elena Alefantinou
Thank you to the William & Charlotte Parks 
Foundation for their ongoing support!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  Respect... ξεκίνησε!

The educational program  Respect ... launched!

Program News Program News
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Ζποψη Point of view

Στις φωτογραφίες βλέπετε κάποιους από τους ‘κατοίκους’  καθώς και το μελλοντικό μέρος
όπου θα γίνει ο χώρος των γατών!
In the photos you can see some of the residents as well as the future Cat Café area!

Ένας από τους δύο σκαντζόχοιρους με ακάρεα ψώρας
ο οποίος επανατοποθετήθηκε όταν είχε αναρρώσει!

Μία μικρή δεκαοχτούρα που δεν έτρωγε αλλά μόλις έγινε καλά,
απελευθερώθηκε.

Ένας πανέμορφος νυχτόβιος ερωδιός βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση
και δυστυχώς απεβίωσε την ίδια μέρα.

Ένα γεράκι με άσχημα σπασμένη φτερούγα...δυστυχώς έγινε άμεσα
ευθανασία.

Ένα από 3 γεράκια που έκαναν πλήρη ανάρρωση και απελευθερώθηκαν
μετά από εβδομάδες καλού φαγητού και ξεκούρασης. 

Ένας από τους δύο νεαρούς γύπες που βρέθηκαν υπό την φροντίδα μας.
Έγινε σήμανση από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και απελευθερώθηκε.
Πλέον συνηθισμένο στην ανθρώπινη επαφή, περισυλλέχθησε ξανά και στάλ-
θηκε στο καταφύγιο της Αίγινας για την αποκατάσταση
στο φυσικό του περιβάλλον. 

Ένας σταυραετός βρέθηκε στον Άγιο Νικόλαο. Δεν φάνηκε να έχει κάποιο 
τραύμα αλλά ήταν υποσιτισμένο. Είναι σπάνιο είδος και το Ορνιθολογικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου έκανε την σήμανση του. Μετά την απελευθέρωση του 
βρέθηκε με τραυματισμένο φτερό οπότε στάλθηκε στην Αίγινα.

Θηλυκό τσιχλογέρακο... δεν ήταν τόσο τυχερό και με κάταγμα
στην φτερούγα στάλθηκε στην Αίγινα.

      Margaret Clurow | 

One of the 2 hedgehogs with mange mites, happily released once recovered!

A fledgling collared dove that wasn’t eating, happily recovered and was 
released.

A beautiful Night Heron, found in a very poor state and sadly died 
the same day.

A buzzard with a badly broken wing sadly had to be euthanized.

3 buzzards were taken in and all recovered and were released after several 
weeks of regular feeding and rest.

Two juvenile Griffon Vultures were received within a few weeks of one 
another. Both were tagged by the Natural History Museum and released.   
However one had become used to human contact and visited a mountain 
village and had to be recaught and sent to Ageana where it would be go 
through the rehabilation process prior to release.

A Booted Eagle was found in Ag. Nikolaos. It did not appear to be injured 
but was underweight.  This is a very rare species and the Ornithology 
Department of the University was contacted for tagging. The day after 
release it was again caught and found to have an injured wing so was sent 
to Aegina.

A female Sparrow Hawk was brought in with a badly fractured wing, and 
had to be sent to Ageana Wildlife Hospital.
    
    
     by Margaret Clurow | 

Ενώ το Cat Café  του Cretan Malia Park Hotel ευδοκιμεί (κι έχουμε στειρώσει 
πάλι κι άλλες γάτες το 2011 εκεί!) χαιρόμαστε να σας ανακοινώσουμε ότι και το 
Meli Palace Hotel, της Grecotel, ζήτησε την βοήθεια μας για την δημιουργία και 
φροντίδα ενός Cat Café στον χώρο τους!
Όλες οι γάτες εκεί έχουν πρόσφατα στειρωθεί και χαιρόμαστε πολύ που το Meli 
Palace μας βοηθάει να ελέγξουμε τον πληθυσμό των αδέσποτων γατών.

While Cretan Malia Park Hotel’s Cat Café is thriving (new arrivals were 
neutered in 2011!) we are pleased to announce that Grecotel’s Meli Palace 
Hotel has requested to cooperate with us, creating and maintaining a Cat Café 
on their grounds!
All cats there have recently been neutered at the hotel and we are delighted 
that Meli Palace are helping us to control the local cat population.

Kαφέ  για γάτες!
στο ξενοδοχείο Meli Palace

New Cat Café

at Meli Palace Hotel
Ζγρια  φύση! Wildlife  report!

Program News Animal Care
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Ζποψη Point of view

Γνώριζες πάντα ότι ήθελες να γίνεις κτηνίατρος; Αν ναι, γιατί;

ΔΑΝΑΗ: Πάντα.. μα πάντα όμως. Απ’ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Κτηνί-
ατρος ή περιβαλλοντολόγος έλεγα. Το γιατί? απλά είχα πάθος με τα ζώα 
απο μικρή.Ήταν μεγάλο πείσμα η κτηνιατρική. Έτυχα σε πολύ δύσκολο 
πανεπιστήμιο, περνούσα θυμάμαι 340 ημέρες το χρόνο κλαίγοντας αλλά το 
πείσμα πείσμα, το πτυχίο θα το έπαιρνα ο κόσμος να χαλούσε.

AΝΔΡΕΑΣ: Πάντα είχα αδυναμία στα σκυλιά και από μικρό παιδί ήθελα να 
βοηθάω τα ζώα.

Εύχεσαι ποτέ να είχες διαφορετικό επάγγελμα; Αν ναι, γιατί;

Δ. Όχι, αλλά θα ευχόμουν να εξασκούσα την κτηνιατρική σίγουρα σε κάποια 
άλλη χώρα, πιο ευρωπαική.. Εκεί όπου η ζωοφιλία είναι πολύ πιο ανα-
πτυγμένη και κυρίως εκεί όπου το επάγγελμα του κτηνιάτρου είναι ισάξια 
σεβαστό όσο το επάγελμα του ιατρού.

A. Όταν βλέπω τα έσοδα μου, ναι! Αλλά σοβαρά τώρα, νομίζω ότι πάντα 
αυτό ήθελα να κάνω. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο επάγγελμα που να έχει 
περισσότερη ποικιλία και μεγαλύτερη γκάμα γνώσεων και προκλήσεων.

Έχεις δικά σου κατοικίδια αυτή τη στιγμή;

Δ. Μπαλού, το μεγάλο κάθαρμα και η μεγάλη μου αγάπη. Αρχηγός στο 
ιατρείο, ξέρει ποιός μπαίνει και ποιός βγαίνει. Γουίλι,  ο καθυστερημένος 
άσπρος γάτος, Τρενάκι, το νέο σκυλί που μας υιοθέτησε. Παλιός ένοικος του 
κυνοκομείου, απελευθερώθηκε μια Παρασκευή, το Σάββατο πρωί ήταν έξω 
απο το ιατρείο. Την κράτησα για το ΣΚ γιατί έβρεχε και την Τρίτη ξαναπήγε 
στην παλιά της γειτονιά. Το ίδιο βράδυ μου χτυπούσε την πόρτα.. Καταλα-
βαίνετε ποιός κέρδισε το παιχνίδι. Ακόμα υπάρχει η Μύξα, η Ερατώ.και ο 
Γκριμ, όλα καταπληκτικά κατοικίδια, με τον τρόπο τους!

A. Έχω έναν σκύλο, τον Μπάρτ ο οποίος ονομάστηκε έτσι από τους Σίμσον. 
Είναι επίμονος σαν κι εμένα, χαδιάρης και σαλιάρης!

Ποιά είναι η αγαπημένη/πιό αστεία σου ανάμνηση με ζώο;

Δ. Τόσες πολλές, μια ζωή γεμάτη ζώα!

A. Η Άντυ, μικρή μας σκυλίτσα τότε 1 1/2 χρονών (ημίαιμο θιβετιανό σπά-
νιελ), είχε ένα πολυαγαπημένο ιγκλου. Όταν λοιπόν είχαμε προσωρινά ένα 
κουταβάκι που διασώθηκε και είχε μπει στο ιγκλου της εκείνη περίμενε για 
λίγο μήπως βγει. Στην συνέχεια αποφάσισε να μπει με τσαμπουκά και να 
του κάνει έξωση με αποτέλεσμα να γίνει ένας χαμός όπως στα καρτούν και 
την Άντυ να βγαίνει μετά από λίγο, απογοητευμένη και να κάθεται
απέξω με την πλάτη προς αυτό.

Πιστεύεις ότι η Ελλάδα κάνει αρκετά για την ευημερία των ζώων;
Αν όχι, τι νομίζεις ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να βελτιωθεί;

Δ. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν κάνει τίποτα για κανέναν και για τίποτα.. Είμαστε 
20 χρόνια πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ζωοφιλία στην Ελλάδα, 
νομίζω πως δεν πιάνει τη βάση. Απελπίζομαι.. σίγουρα ενημέρωση, 
εκπαίδευση, ξεκινόντας απο τα σχολεία και απευθυνόμενοι σε ολες τις κοι-
νωνικές ομάδες. Θα μπορούσαν πολλά να γίνουν αν υπήρχε ενότητα μεταξύ 
ζωοφιλικών σωματείων, δήμων, κτηνιατρικού συλλόγου, κτηνιατρικής 
διεύθυνσης. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει..

A. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα στείρωσης/σήμανσης και καταγραφής θα 
μπορούσε να είχε λύσει πρό πολλού το θέμα των αδεσπότων αν είχε τεθεί 
σε εφαρμογή. Δεν θα είχαμε έτσι ανάγκη να εξάγουμε τα αδέσποτα μας 
προς άγνωστες κατευθύνσεις. Επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν 
παραδειγματικά κάποιοι οι οποίοι επιδεικνύουν βάναυση συμπεριφορά στα 
ζώα.

Έχεις δει διαφορές στον τρόπο που χειρίζονται οι άνθρωποι τα ζώα 
τους τα τελευταία 10 χρόνια; Αν ναι, πώς;

Δ. Ίσως σήμερα πολύ περισσότερος κόσμος κρατάει ζώα μέσα στο σπίτι. 
Αρχίζουν τα σκυλιά να αποκτούν την ιδιότητα του συντρόφου ζωής αλλά 
έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας..

A. Υπάρχει τεράστια αλλαγή, αυξάνεται το ποσοστό των υπεύθυνων 
ιδιοκτητών και μειώνεται το ποσσοστό των αδιάφορων ιδιοκτητών ή των 
ιδιοκτητών με υστερική συμπεριφορά.

Ποιό μέρος της ευημερίας των ζώων δεν λαμβάνει αρκετή προσοχή 
κατά την γνώμη σου;

Δ. Ενημέρωση - εκπαίδευση. Η ρίζα του κακού. 

A. Ο τομέας εκτροφής παραγωγικών ζώων τα οποία περνούν μία ζωή 
εγκλωβισμένα, ακίνητα, υποφέροντας με σκοπό όχι την παραγωγή 
ποιοτικών έμπιστων προϊόντων αλλά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης με 
αποκλειστικό σκοπό τα υπερκέρδη.

Meet... our vets Meet... our vets

Ανδρέας / Andreas

Δανάη / DanaeΕρωτήσεις
και απαντήσεις

Questions  and answers
Did you always know you wanted to become a vet? If yes, why? 

Danae: Always. Since I can remember. Vet or environmentalist I used to 
say. Why? I was just passionate about animals from a very young age. I was 
adamant to go through vet school. I happened to go to a very difficult university 
and remember spending 340 days a year crying but I was stubborn, I would 
get that degree no matter what. 

Andreas: I have always loved dogs and since I was a young child I wanted to 
help animals. 

Do you ever wish you had a different profession? If yes, why?

D. No, but I wish I practised veterinary medicine in another country, more 
European. Where animal welfare is more developed and especially where a 
vet’s profession is equally respected as that of a doctor’s.

A. When I see my income, yes! But seriously, I think this is what I always 
wanted to do. I can’t think of another profession with more variety and a larger 
scope of knowledge and challenges.

Do you have pets yourself at this moment?

D. Balou, my big rascal and love. The boss in the clinic, knows who enters 
and exits at all times, Willy, the retarded white cat. Trainy, the new dog that 
adopted us. A former resident of the municipal shelter released one Friday 
and turned up at my clinic on the Saturday morning. I kept her over the 
weekend because of the bad weather and on Tuesday she was returned to her 
old neighbourhood. The same evening she was knocking on my door
You can understand who won the game. Then there are Snot, Erato and Grim, 
all great pets in their own right. 

A. I have a dog, Bart who was named after the Simpson.
He is persistent like me,  fussy and slobbery!

What is your happiest/funniest memory of an animal?

D. So many, a life full of animals!
A. Andy, our little 1 ½ year old Tibetan spaniel cross had a favourite igloo, 
When we temporarily fostered a little puppy that was rescued, it slept in her 
beloved igloo. Andy sat for a long time outside waiting, then decided she was 
going in. There was a quarrel in the igloo like in the cartoons and in the end 
Andy came out, lay down with her back to the igloo and looked at us with 
disappointment and resignation.

Do you think that Greece is doing enough for animal welfare?
If not, what do you think could and/or should be improved?

D. Greece unfortunately doesn’t do anything for anyone, we are 20 years 
behind the rest of Europe. Animal welfare in Greece, does not even reach the 
baseline. I despair, definitely public awareness raising and education, starting 
from schools and reaching all social groups. A lot could happen if there
was cooperation among animal welfare organisations, municipalities,
vet’s associations and public vets. But unfortunately, there isn’t.

A. I believe that the neutering and microchip/registration programme could 
have solved the stray issue if it had been started earlier. We would then not 
need to export animals to unknown places abroad. I also think that people who 
abuse animals should receive exemplary punishment.

Have you seen a change in how people treat their pets ove
the last 10 years? If yes, how?

D. Perhaps today more people keep animals in their homes. Dogs begin to 
take on the title of lifelong companion but we still have a long way to go.

A. There is a huge change. The percentage of responsible animal owners is 
increasing and that of irresponsible ones or hysterical ones is decreasing. 

Which part of animal welfare doesn't get enough attention
in your opinion? 

D. Public awareness - education… the root of evil.

A. The area of farm animals which spend a life confined, immobilized, 
suffering with the only goal, not the produce of quality products but products 
for mass consumption and super profits.

What important message would you like to give to the readers
about animals:

D. Don't get a companion animal if you have not put enough thought into it 
and you haven’t realized the great commitment and responsibility needed. 
Depending on the animal someone should have an idea of the years of 
responsibility and what the animals needs are (medical, behavioural etc). 
Everyone should learn to work with their vet and ask questions so they do not 
form wrong personal ideas about animals… and neuter your animals! 

A. Nowadays, a companion animal gives you irreplaceable company which 
helps us stay in touch with reality. I remember something my father used to 
tell me: ‘Forget to feed a person for a day and you will have an enemy forever, 
feed a dog for a day and you will have a friend forever’.

      by Kerenza Vlastou | 

Ποιό σημαντικό μύνημα θα θέλατε να δώσετε στους αναγνώστες
για τα ζώα:

Δ. Να μην παίρνει κατοικίδιο κάποιος αν δεν το έχει σκεφτεί καλά και αν δεν 
εχει συνειδητοποιήσει την μεγάλη δέσμευση και ευθύνη. Ανάλογα με το ζώο 
πρέπει να ξέρει κάποιος για το πόσα χρόνια έχει την ευθύνη του και για το 
ποιές ακριβώς είναι οι ανάγκες του (ιατρικές, διαβίωσης). Να μάθουν όλοι 
να συνεργάζονται με τον κτηνίατρο τους, να ρωτούν ώστε να λύνουν σωστά 
τις απορίες τους και να μην διαδίδουν λανθασμένες και άκυρες προσωπικές 
αντιλήψεις για τα ζώα... Να στειρώνουν τα ζώα τους!!

A. Στην εποχή που ζούμε το ζώο συντροφιάς αποτελεί μια αναντικατάστατη 
παρέα η οποία μας βοηθάει να μένουμε σε μία επαφή με την πραγματικότητα. 
Θυμάμαι κάτι που μου έλεγε ο πατέρας μου: Ξέχασε να ταίσεις έναν άνθρωπο 
για μια μέρα και θα έχεις έναν εχθρό για πάντα, τάισε έναν σκύλο για μια μέρα 
και θα έχεις έναν φίλο για πάντα.

      Κορέντζα Βλαστού | 



Remember how we wrote about Tzoulis and Finn in 
our last issue? 
Well, good news…at least for Finn! He has found 
a forever home in Holland after he stole the heart 
of a volunteer! And even though he couldn’t get 
on straight away with the man of the house, they 
have now become best friends. Finn is doing better 
than ever; running in his garden, watching the birds 
in the birdcage, doing his own thing and shining 
away. 

Unfortunately, Tzoulis hasn’t been that lucky yet… 
He is doing ok though; looks very healthy, loves to 
be with you and receive his cuddles. So why nobody 
wants to give him that loving and caring home?? 
Don’t ask me! 
The same goes for lovely little Tilly. She recovered 
very well from her car-accident which left her back 
legs paralyzed for a while. She now runs and plays 
like nothing ever happened to her, but a home is yet 
to be found… 

Then there is Feliz, the girl just found before 
Christmas, with severe skin problems. A beautiful 
happy young girl who is now almost fully recovered! 
Loves to play and get attention, but again no home 
found yet….
We hope for Lilo, a little girl found with two very 
infected eyes and very messy fur, it will not 
take that long to find her a home. Although well 
bounced back from the situation she arrived in, she 
unfortunately has lost one eye completely and has 
only very little sight in the other… For her it is even 
more important to find a permanent home soon so 
she can adapt asap to her new situation. 

The tiny kitten we found in the tunnel with a broken 
leg, needs time to recover but will then be ready 
to go to a good home…who will be his light in the 
tunnel?? 

The Malia Potamos Beach Boy had a nasty 
encounter with rat poison so he is spending a while 
with a foster family until he finds new ‘parents’ or 
returns to his ‘natural environment’.

For our girls, the winter started good! Or better said, 
didn’t really start till very, very late, almost the end 
of 2010. So our “Flowers” weren’t complaining…
Ok, they are of course getting older, which is 
inescapable, which means bones and joints start 
aching once in a while, but overall they are going 
steady! Once it gets a bit colder Marigold gets her 
warm blanket on and her extra food, which Hebe 
is not completely happy about as she thinks she 
deserves it as well ;-)

Yucca and Daphne are happy enough to just eat 
their trifili at their own pace and get spoiled once in 
a while with an extra donkey biscuit. But the biggest 
reward of all is a good brush! They are lining up 
for it and sometimes, when the waiting takes too 
long, even bray for it! And I am sure that when you 
could ask them… the brushing just can’t take long 
enough! 
By the way… Larry is still going strong too! He 
doesn’t need a warm blanket as he has his own 
wooly! But oh oh, as soon as the summer came…
Pfff! Get the scissors ready!!

Latest update:
Marigold sadly passed away this summer…we 
are all very pleased that she had a good couple of 
years with us, that she turned from a grumpy old 
lady into a happy member of our “Flowers”. She 
will be greatly missed by the other donkeys and our 
volunteers...

      by Rebecca Jacobs | 
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Animal Care Animal Care

Θυμάστε τα κείμενα για τον Τζούλη και τον Φιν στο 
προηγούμενο τεύχος μας;
Λοιπόν, καλά νέα... τουλάχιστον για τον Φιν! Βρήκε 
οικογένεια στην Ολλανδία αφού έκλεψε την καρδιά 
μιας εθελόντριας μας! Και παρ’όλο που αρχικά δεν 
τα έβρισκε με τον άντρα του σπιτιού, τώρα έχουν 
γίνει πλέον κολλητοί. Ο Φιν τα πάει καλύτερα από 
ποτέ, τρέχοντας στον κήπο τους, παρακολουθώντας 
τα πουλιά και κάνοντας αυτό που έκανε πάντα καλύ-
τερα, να λάμπει! 

Δυστυχώς ο Τζούλης δεν ήταν ακόμα τόσο τυχερός... 
τα πάει πολύ καλά πάντως... φαίνεται υγειέστατος, 
τρελαίνεται για παρέα και για αγκαλίτσες. Τώρα, για 
ποιό λόγο δεν θέλει κανείς να του δώσει ένα σπίτι, 
μη με ρωτάτε! 
Το ίδιο ισχύει και για την υπέροχη Τίλλυ. Έχει αναρ-
ρώσει τέλεια από το αυτοκινητιστικό ατύχημα που της 
άφησε τα πίσω πόδια παράλυτα για ένα διάστημα. 
Τώρα τρέχει και παίζει σαν να μην είχε πάθει τίποτα 
αλλά, δεν έχει βρει ακόμα οικογένεια...

Επίσης, υπάρχει η Φελίζ, η κοπελιά που βρήκαμε πριν 
τα Χριστούγεννα με σοβαρά δερματικά προβλήματα. 
Πανέμορφη νεαρή που σχεδόν έχει ολοκληρώσει την 
ανάρρωση της! Της αρέσει να παίζει και να της δίνεις 
προσοχή αλλά και πάλι, δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς 
γι’αυτήν.

Ελπίζουμε για την Λίλο, το κοριτσάκι που βρέθηκε με 
πρόβλημα στα μάτια και γούνα σε άσχημη κατάστα-
ση, πως δεν θα αργήσει τόσο για να βρει ένα σπίτι. 
Παρά το γεγονός ότι έγινε καλά, δυστυχώς έχασε την 
όραση στο ένα ματάκι της... για τον λόγο αυτό, είναι 
ακόμα πιό σημαντικό να βρει γρήγορα μια οικογένεια 
για την γρήγορη προσαρμογή της. 

Το μικρό γατάκι που βρέθηκε μέσα στο τούνελ με 
σπασμένο πόδι, χρειάζεται χρόνο για την ανάρρωση 
του αλλά μετά... χρειάζεται κι αυτό μια οικογένεια... 
ποιός θα γίνει το φως στο τουνελ του;

Ο τυπάς του Ποταμού Μαλίων είχε μία δυσάρεστη 
εμπειρία με ποντικοφάρμακο με αποτέλεσμα να 
μείνει σε μια ανάδοχη οικογένεια μας μέχρι να βρεί 
νέους ‘γονείς’ ή να επιστρέψει στο ‘φυσικό του πε-
ριβάλλον’.
Ο χειμώνας ξεκίνησε καλά! Ή καλύτερα να πούμε ότι 
δεν άρχισε μέχρι πολύ, πολύ αργά, σχεδόν στο τέλος 
του 2010. Οπότε τα ‘λουλούδια’ μας δεν παραπονού-
νταν...
Εντάξει, γερνάνε σιγά σιγά, αναπόφευκτο, που ση-
μαίνει ότι τα κόκκαλα και οι αρθρώσεις ενοχλούν 
καμιά φορά αλλά γενικώς είναι καλά! Μόλις κάνει 
λίγο περισσότερο κρύο η Μάριγκολντ έχει το παλ-
τουδάκι της και το έξτρα φαγητό, κάτι για το οποίο η 
Χίμπυ δεν χαίρεται ιδιαίτερα μιας και πιστεύει ότι κι 
εκείνη το αξίζει ;-)
Η Γιούκα και η Δάφνη είναι ικανοποιημένες με το 
τριφύλλι τους και τις κακομαθαίνουμε καμιά φορά με 
ειδικά μπισκοτάκια. Αλλά, η αγαπημένη τους επιβρά-
βευση είναι το βούρτσισμα! Κάποιες φορές κάνουν 
και σειρά και όταν κάνουμε πολύ ώρα, φωνάζουν 
και αναζητούν προσοχή! Και είμαι σίγουρη ότι εάν 
μπορούσατε να τους ρωτήστε... το βούρτσισμα δεν θα 
μπορούσε ποτέ να κρατήσει αρκετά! 
Παρεπιπτόντως, ο Λάρυ τα πάει πολύ καλά! Δεν 
χρειάζεται ζεστο παλτουδάκι μιας και έχει το δικό του 
μάλλινο αλλά μόλις έρθει το καλοκαίρι.... ωχ, πρέπει 
να βγάλουμε πάλι τα ψαλίδια!

Τελευταία νέα:
Η Μαριγκολντ δυστυχώς πέθανε το καλοκαίρι αυτό... 
χαιρόμαστε όλοι που είχε μαζί μας μερικά καλά χρό-
νια και που, από γκρινιάρα γριούλα έγινε ευτυχισμέ-
νο μέλος των Λουλουδιών μας. Θα λείψει στα άλλα 
γαϊδουράκια και στους εθελοντές μας...

     
       Rebecca Jacobs | 

It could be the crisis, people might 
think twice before taking a pet 
animal.
Which, don’t take me wrong,
is very wise!
As “everybody” knows, a pet 
needs its walks and attention, 
food, medical treatments, etc.
A pet animal is not cheap!
So from that aspect it is positive! 
But for these sweet four-legged 
creatures it would have been 
so much nicer if they could had 
just that little bit extra of what 
an animal feels when in its ‘own’ 
home!

Λίλο / Lilo Φίν / Finn

Τίλλυ / Tilly

Διασώσεις και υιοಸεσίες Rescue and fostering

Tζούλης / Tzoulis

Θα μπορούσε να φταίει
η οικονομική κρίση με αποτέλε-
σμα οι άνಸρωποι να το σκέφτο-
νται πιό καλά πριν αναλάβουν 
ένα ζώο. Μην το πάρετε στραβά, 
αυτό είναι πολύ υπεύಸυνο!
‘Οπως γνωρίζουν ‘όλοι’
ένα κατοικίδιο χρειάζεται
τις βόλτες του, φροντίδα, τροφή,
κτηνιατρικά έξοδα κτλ.
Ένα κατοικίδιο δεν έρχεται φಸη-
νά! Οπότε, από αυτή την άποψη 
είναι ಸετικό. Αλλά για αυτά τα 
ζωάκια ಸα ήταν τόσο ωραία
να μπορούσαν να έχουν αυτό το 
κάτι παραπάνω που νιώಸουν όταν 
βρίσκονται σε δικό τους σπιτάκι!

Το γατάκι στο τ
ούνελ

The tunnel kitten
Μαριγκολντ / Marigold RIP
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Κάθε χρόνο  στις Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνει χώρα το Animal EXPO.
Μια έκθεση μεγάλης κλίμακας με εργαστήρια, ομιλίες, λανσάρισμα προϊόντων, 
εκπαίδευση διαχείρισης άγριων ζώων. Από την οργάνωση και το "στήσιμο" μιας 
νέας οργάνωσης μέχρι και αρχιτεκτονικές συμβουλές για πιο λειτουργικά κυ-
νοκομεία. Την διοργάνωση αναλαμβάνει η HSI (Humane Society International). 
Συμμετέχοντες ως επί το πλείστον από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τον υπό-
λοιπο κόσμο έρχονται μαζί να γνωριστούν, να συζητήσουν για ανά τον κόσμο κοι-
νά προβλήματα, να μοιραστούν ιδέες και εμπειρίες. Φέτος το θέρετρο Coronado 
Springs στην ηλιόλουστη πολιτεία της Florida επελέγη γι' αυτό το σκοπό.
Για τους διεθνείς επισκέπτες είχε οργανωθεί μια σειρά απο ομιλίες και εργαστήρια 
τα οποία διήρκησαν 5 ημέρες. Υπήρχαν εκπρόσωποι οργανώσεων από Ευρώπη
(Πορτογαλία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και φυσικά Ελλάδα), από τις Φιλιππί-
νες, το Τρινιδάδ και τη Λατινική Αμερική ( Περού, Μεξικό,)
Τα θέματα συζήτησης ποικίλα και ενδιαφέροντα. Αρχικά υπήρχαν ομιλίες απο εκ-
προσώπους διαφόρων παγκόσμιων φιλοζωικών οργανώσεων. Μίλησαν για τις 
μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων όπως τον έλεγχο πολλαπλασιασμού των 
αδέσποτων σκύλων σε περιοχές όπως το Jaipur στην Ινδία, απλούς τρόπους για να 
στήσουν αποτελεσματικά κλινικές στείρωση σκύλων στις Φιλιππίνες. Αξιοσημεί-
ωτη ήταν η παρουσίαση της Emma Clifford για την οργάνωση "Animal Balance" 
όπου εθελοντές κτηνίατροι επισκέπτονται φτωχές γωνίες του πλανήτη και ανα-

λαμβάνουν τη στείρωση σκύλων με προσεκτική οργάνωση και μεγάλο σεβασμό 
στην τοπική παράδοση και κουλτούρα.  Όλοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 
την οργάνωση που ο καθένας εκπροσωπούσε. 
Η τελευταία ημέρα βοήθησε περισσότερο στη δικτύωση αφού είχαμε χαλαρώσει 
και είχαμε πλέον το χρόνο να γνωριστούμε όλοι καλύτερα στο δείπνο που είχε 
οργανωθεί προς τιμήν των ξένων επισκεπτών όπου κάποιοι βραβεύτηκαν για την 
πολυετή προσπάθεια τους.
Όλοι φύγαμε με αισθήματα χαράς και λύπης. Λύπη διότι η εβδομάδα κύλησε γρή-
γορα. Χαρά διότι δε μπορείς παρά να ενθουσιαστείς όταν συμμετέχεις σε μια έκθε-
ση τέτοιας κλίμακας. Αν μη τι άλλο μόνο αισιοδοξία μπορεί να σε γεμίσει η εικόνα 
ενός τεράστιου κατάμεστου εκθεσιακού κέντρου απο ανθρώπους που μοιράζονται 
το ίδιο πάθος και αγάπη για τα ζώα.
Ευχαριστώ πολύ την HSI για την υπέροχη αυτή ευκαιρία!

      Αντώνης Καλλέργης |

From Abroad

Έκಸεση  για τα ζώα

Animal   expo
Every year in the USA, Animal Care Expo is held. A large scale exhibition which 
includes workshops & presentations on everything to do with Companion 
Animals. From creating a new NGO to architectural advice for more efficient 
animal shelters! It is organized by HSI (Humane Society International). 
Participants, mainly from the USA but also from all over the world, come 
together to meet and discuss common challenges, share ideas and experiences. 
This year it was held in Coronado Springs, in sunny Florida. 
For the international delegates, there was a series of presentations and 
workshops organized which lasted 5 days. There were representatives from 
European NGOs (Portugal, Romania, United Kingdom and of course Greece), the 
Philippines, Trinidad and Latin America (Peru, Mexico etc.)
Topics varied and were very interesting. Representatives of various international 
animal protection NGOs gave presentations on methods of stray dog control 
in areas such as Jaipur in India and simple ways to set up neutering clinics 
in the Philippines. Emma Clifford’s presentation of the NGO ‘Animal Balance’ 
was remarkable, showing us how they – with respect for the local culture and 

traditions - visit very poor areas of the planet and offer free neutering services. 
Everyone had their chance to present the NGO they work/volunteer for. The last 
day was mostly about networking as we had all got to know each other and 
discuss over dinner while special individuals were awarded for their lifetime 
commitment. 
We all left with feelings of happiness and sadness. Sadness because the week 
flew by so fast. Happiness because of the atmosphere in such huge events. If 
nothing else, a large conference and expo centre filled with people sharing the 
same passion and love for animals, can only fill you with optimism!
Thank you very much to HSI for this wonderful opportunity!

       Antonis Kallergis |

The CAWG constitution has been 
updated to include members from 
abroad as well as a clear aim and 
strategy reflecting our work! We also 
changed the membership fees from 
Drachmas to Euros!

Τροποποιήσαμε το καταστατικό της 
Φιλοζωικής Κρήτης έτσι ώστε να επι-
τρέπονται μέλη εκτός Ελλάδας και να 
υπάρχει ένας ξεκάθαρος σκοπός και 
στρατηγική του σωματείου που να 
αντανακλά τον τρόπο εργασίας μας. 
Επίσης, αλλάξαμε την συνδρομή μέ-
λους από Δραχμές σε Ευρώ!

GR
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Campaigns Campaigns

Η 'ευημερία' των κοτών που χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή αυγών με χρήση κλωβοστοιχιών, συμβι-
βάζεται περισσότερο από όλα τα άλλα ζώα φάρμας. 
– RSPCA

Μέσα στο 2012 σύμφωνα με νόμο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι κλωβοστοιχίες θα πάψουν να υπάρχουν. 
Αυτό σημαίνει ελευθερία για τις κότες; Φυσικά και 
όχι! Ήδη πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν αλλάξει τις πα-
λιές κλωβοστοιχίες με τα νέα, νόμιμα, 'εμπλουτισμέ-
να' κλουβιά. Αν και αυτά είναι στην πραγματικότητα 
μόνο ελάχιστα μεγαλύτερα από τα παλιά κλουβιά, 
περιέχουν μία πλαστική φωλιά!! Υπάρχουν και άλλοι 
κτηνοτρόφοι όμως που ασκούν πιέσεις στους ευ-
ρωβουλευτές τους για να καθυστερήσουν την απα-
γόρευση ίσως και για 10 ακόμα χρόνια. Εμείς λέμε 
αρκετά πια, μετά από 12 χρόνια είχαν αρκετό χρόνο 
να αλλάξουν.
Οι παλιές κλωβοστοιχίες είναι φυλακές, όχι μεγαλύ-
τερες από μία κόλλα χαρτιού μεγέθους Α4 για κάθε 
κότα , μη αφήνοντάς τους τη δυνατότητα να εκπλη-
ρώσουν καμία φυσική ή κοινωνική ανάγκη τους. 
Δεν μπορούν να τραφούν σωστά, δεν μπορούν να 
κουρνιάσουν, να κυλιστούν στο χώμα, να καθαρι-
στούν με το ράμφος τους, να γεννήσουν τα αυγά τους 
σε φωλιά, ούτε καν να τεντώσουν τα φτερά τους.
Οι κότες υποφέρουν πάρα πολύ σ' αυτές τις συνθήκες 
συνωστισμού και συχνά τους αφαιρούν με βάναυσο 
τρόπο μέρος του ράμφους τους όταν βρίσκονται σε 
ηλικία μεταξύ 1 με 10 ημερών για να αποτρέψουν τα 
ραμφίσματα μεταξύ τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
όμως να είναι ανίκανες να τραφούν σωστά.

Για πολλούς, οι οποίοι έχουν έσοδα απ' όλο αυτό το 
σύστημα, οι κότες δεν αντιμετωπίζονται ως έμβια 
όντα τα οποία υποφέρουν με τον ίδιο τρόπο όπως 
και εμείς. Απλά είναι γι' αυτούς μηχανές παραγωγής 
χρημάτων. Τα κλουβιά στοιβάζονται ψηλά σε σειρές 
καθιστώντας σχεδόν αδύνατο το σωστό καθάρισμά 
τους. Γι' αυτό το λόγο στις κότες χορηγούνται μεγάλες 
ποσότητες από αντιβιοτικά τα οποία περνάνε σε οτι-
δήποτε τρώγεται, είτε στα αυγά τους, είτε στο κρέας 
τους.
Μπορεί να έχετε δει φωτογραφίες από αυτές τις 'υπέ-
ροχες' φάρμες όταν τον Ιανουάριο του 2011 περίπου 
5.000 φάρμες έκλεισαν αφού βρέθηκαν να ταΐζουν 
με μολυσμένη τροφή τις κότες τους. Η τροφή περιείχε 
77 φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, διοξίνη, 
μια γνωστή καρκινογόνα ουσία. Πριν αποκαλυφθεί 
αυτό, πολλά από αυτά τα αυγά είχαν σταλεί προς κα-
τανάλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. 
Εσείς δεν θα θέλατε να ξέρετε τι τρώτε;
Στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από 10 χρόνια το 75% 
των κοτών 'βρισκόταν' σε κλουβιά, αλλά το ποσοστό 
σήμερα έχει κατέβει στο 58% (17 εκατομμύρια) μια 
και οι καταναλωτές απαίτησαν εναλλακτικές λύσεις. 
Δεν πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο; Ο καθένας 
μας έχει επιλογή στο τι αγοράζουμε και τι τρώμε. Ας 
στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στους παραγωγούς 
αυγών, ότι δεν θα ανεχτούμε πλέον να υποφέρουν 
τόσο πολύ οι κότες, μόνο και μόνο για ελαφρώς φθη-
νότερα αυγά.

      Gaynor Vlastou |

“The welfare of battery caged, egg producing hens 
is the most compromised of all farm animals”- 
RSPCA

In 2012 according to EU law the barren battery 
cages will be no more. Does that mean freedom 
for the hens? Of course not, already many farmers 
have changed to the new, legal, ‘enriched’ cages, 
although these are actually, only slightly larger 
than the old cages but they do include a PLASTIC 
NEST! Other farmers are still lobbying their MEPs 
to delay the ban for maybe as much as 10 years. 
We say enough, after 12 years they have had plenty 
of time to change.
The old battery cages are prisons, no bigger than an 
A4 sheet of paper, allowing no possibility for a hen 
to do what is natural for her. They cannot forage for 
food, perch on a roost, dust bathe, preen, lay their 
eggs in a nest or even just flap their wings. 
Hens suffer greatly in these overcrowded conditions 
and are usually cruelly de-beaked at between 1 and 
10 days old to prevent them pecking each other, 

however they are often left unable to eat properly.
For many of those who profit from this system the 
hens are not seen as sentient beings who suffer in 
the same way as we do. They are merely a money- 
making machine. Cages are piled high in rows, 
impossible to clean properly so the hens are given 
quantities of antibiotics to keep them ‘healthy’. 
Antibiotics that are then passed on to anyone eating 
these eggs and/or meat.
You may have seen photographs of these wonderful 
farms when, in January 2011 almost 5000 farms 
were closed down after feeding contaminated 
food to their hens. The food contained 77 times the 
permitted limit of dioxin, a known carcinogenic. 
Before discovering this, many of the eggs were 
sent to the UK and Netherlands for use in food 
production. Don’t you want to know what you are 
eating?
In the UK 10 years ago 75% of hens were kept in 
cages but this is now down to about 58% (17million) 
as consumers demand the kind alternatives.
Shouldn’t we do the same? 

We each have a choice in what we buy and eat. Let 
us send a clear message to the egg producers that 
we will no longer tolerate this terrible amount of 
suffering for a slightly cheaper egg.

     by Gaynor Vlastou | 

Η Φιλοζωική Κρήτης ενώνει δυνάμεις με ΜΚΟ προστασίας ζώων από όλο τον 
κόσμο!
Σήμερα, πολλά ζώα μεταφέρονται υπό απαράδεκτες συνθήκες στις ευρωπαϊκές 
λεωφόρους. Το πιο σημαντικό θέμα είναι η διάρκεια τωνμεταφορών. Η ισχύουσα 
κοινοτική νομοθεσία επιτρέπει την μεταφορά των ζώων για αρκετές μέρες. Αυτό 
πρέπει να αλλάξει.
Ζώντα ζώα που προορίζονται για σφαγή δεν πρέπει ποτέ να μεταφέρονται για 
περισσότερο από οκτώ ώρες.

CAWG is joining forces with animal protection NGOs around the world!
Today, too many animals are transported under unacceptable conditions on 
European highways. The most important issue is the duration of the transports. 
Current EU legislation allows for animals to be transported for several days. 
This has to be changed. Live animals for slaughter should never be transported 
for more than eight hours.

Βάλτε

ΤΕΛΟΣ
στις μεγάλες
μεταφορές

ζώων

STOP
Long

Animal
Transports

www.8hours.eu 

Υποστηρίξτε την εκστρατεία 8 ώρες.
Στόχος μας είναι να συγκεντρώσου-
με 1.000.000 υπογραφές, κάτι που οι 

πολιτικοί της ΕΕ δεν ಸα μπορέσουν
να αγνοήσουν.

Support 8hours.
Our goal is to collect
1,000,000 signatures, something
EU politicians will not be able
to ignore.

Μεταφορές  ζώων  - 8 ώρες Animals in transport  - 8 hours Απαγόρευση  κλωβοστοιχιών 2012

Barren Battery  Cage Ban 2012

Σήμερα υπάρχουν 
250.000.000 ωο-παραγωγές 
κότας σε κλωβοστοιχίες
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα βοηಸήσεις εμάς καಸώς
και τις κότες;
Αγόρασε μονάχα βιολογικά 
αυγά από κότες ελευಸέρας 
βοσκής ή από κότες που ζουν 
σε αχυρώνες.

Today there are
250.000.000 laying hens
in battery cages across the EU.
We will be continuing
to lobby our MEPs
to uphold the ban in 2012. 
Will you help us, and the hens?
Buy only organic,
free range or barn eggs.
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Point of viewPoint of view

Έχουν συμπληρωθεί πια 25 χρόνια από τότε που ήρ-
θαμε στην Κρήτη για πρώτη φορά, για διακοπές. Από 
τότε κάναμε πολλούς φίλους και σιγά σιγά αρχίσαμε 
να   γνωρίζουμε τους ανθρώπους και τον τρόπο ζωής 
τους. Σήμερα έχουμε σπίτι και εργαζόμαστε εδώ, 
πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ζούμε ένα μέρος του 
έτους στην  Ολλανδία δίνοντας μου έτσι τη δυνατότη-
τα να έχω καλύτερη όψη των πραγμάτων.

Ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης αποτελείται από αγρο-
τικές περιοχές και πολλοί από τους ανθρώπους τρέ-
φονται από το κρέας των ζώων τους, το τυρί τους, τα 
αβγά τους καθώς επίσης και από τα φρούτα και τα 
λαχανικά που καλλιεργούν στη γη τους. Η ζωή τους 
είναι συνήθως δύσκολη και η εργασία τους βαριά 
κάτω απ' όλες τις   καιρικές συνθήκες, πράγμα το 
οποίο οι τουρίστες σπάνια βλέπουν.

Το καλοκαίρι κάποιοι δουλεύουν στην τουριστική 
βιομηχανία και αυτό συμβαίνει όταν τουρίστες επι-
σκέπτονται κυρίως τα βόρεια παράλια καθώς και 
διάφορα άλλα μέρη του νησιού. Πολλοί τουρίστες 
χαίρονται τον ήλιο, τη θάλασσα, τις παραλίες, αλλά 
μερικοί βλέπουν και μερικά αρνητικά πράγματα στο 
νησί. Για παράδειγμα οι  γάτες είναι τόσο αξιολύπη-
τες που πρέπει να τις ταΐσεις. Οι σκύλοι χρειάζονται 
περισσότερο φαγητό καθώς και ένα ζεστό μέρος για 
να κοιμηθούν. Κάποιοι τουρίστες μάλιστα φέρνουν 
ακόμα και φαγητό μαζί τους από τα σπίτια τους για 
να τα ταΐσουν. Οι γάτες μπορεί από τη μία να έχουν 
μια δύσκολη ζωή, από την άλλη όμως αν τις ταΐσεις 
γεννάνε και πολλαπλασιάζονται ακόμα περισσότερο. 
Ως αποτέλεσμα θα υπάρξουν περισσότερα γατάκια 
και περισσότερες γάτες και όταν έρθει ο χειμώνας, 
τότε ποιός θα τις ταΐσει; ΜΗΝ ΤΙΣ ΤΑΪΖΕΤΕ. Εξαιτίας 
του ζεστού κλίματος, οι σκύλοι χρειάζονται μικρότερη 
ποσότητα φαγητού από αυτή που χρειάζονται οι σκύ-
λοι στις βόρειες δυτικές Ευρωπαϊκές χώρες (όπου 
πολλοί σκύλοι είναι παχύσαρκοι και άρρωστοι), ενώ 
μπορούν άνετα να διαμείνουν τη νύχτα έξω έχοντας 
απλά ένα κατάλληλο στέγαστρο για να προφυλα-
χθούν απ' τον καιρό.  

Στην Κρήτη γενικότερα δεν υπήρχε η συνήθεια να 
έχουν ζώα μέσα στα σπίτια τους. Παρόλα αυτά τα 
τελευταία 25 χρόνια υπήρξε αρκετή βελτίωση στον 
τρόπο ζωής των ζώων στην Κρήτη.
Υπάρχουν πλέον αρκετές εθελοντικές οργανώσεις, 

όπως και η Φιλοζωική Κρήτης, οι οποίες φροντίζουν 
και βοηθούν για τα ζώα της Κρήτης μέσα από διάφο-
ρα προγράμματα. Οι ιδιοκτήτες των ζώων είναι πλέον 
πιο πρόθυμοι να στειρώσουν τα ζώα τους. Επισκέ-
πτονται πλέον τον κτηνίατρό τους, βγάζουν τους σκύ-
λους βόλτα, αγοράζουν κατάλληλες ζωοτροφές, ενώ 
ακόμα καθαρίζουν και τις ακαθαρσίες που αφήνουν 
τα ζώα τους. Μάλιστα έχω δει λαγό να θεραπεύεται 
σε κτηνίατρο, ενώ κόστιζε πολύ πιο φθηνά στον ιδιο-
κτήτη του απλά να αγοράσει κάποιον άλλο.
Ο δήμος του Ηρακλείου έχει δείξει τις προθέσεις του 
κτίζοντας κυνοκομείο για τα ζώα και συνεχίζοντας το 
πρόγραμμα με το οποίο περισυλλέγει σκύλους, τους 
στειρώνει και εμβολιάζει και στη συνέχεια (εάν δεν 
βρουν οικογένεια) επανατοποθετούνται.  Παράλληλα 
και άλλοι δήμοι σκοπεύουν να ακολουθήσουν αυτό 
το παράδειγμα.

Αφήστε με όμως να σας αναφέρω μερικά πράγματα 
για τις υπέροχες Βορειοδυτικές Ευρωπαϊκές χώρες: 
Ο Ρόμπερτ Λόγκ, ένας τραγουδιστής στην Ολλανδία 
που πέθανε το 2006, σύγκρινε τη ζωή των κτηνοτρο-
φικών ζώων με την ζωή σε στρατόπεδα συγκέντρω-
σης. Πολλοί στην   Ολλανδία σοκαρίστηκαν με αυτή 
την σύγκριση, αλλά απλά σκεφτείτε το λιγάκι...

Οι χοίροι ευνουχίζονται χωρίς αναισθητικό ενώ μετά 
έχουν μια άθλια, σύντομη ζωή μέχρι τη σφαγή τους. 
Τα μοσχάρια χωρίζονται αμέσως μετά τη γέννα απ' τη 
μάνα  τους, κάτι το οποίο οδηγεί σε τραυματισμούς 
ενώ τα κάνει να υποφέρουν (το τι συμβαίνει με αυτά 
μετά... δεν θα ήθελα να το αναπτύξω αυτή τη στιγμή). 
Πολλά ζώα  της φάρμας έχουν να υποστούν πολύ-
ωρες και επίπονες μεταφορές μέχρι να φτάσουν στο 
μέρος όπου θα σφαχτούν, ενώ η ζωή εκατομμυρίων 
κοτόπουλων έχει ήδη  αναφερθεί σε άλλο σημείο 
αυτού του τεύχους.
Ας μην ξεχνάμε ότι μακριά απ' τις φάρμες υπάρχουν 
και άλογα τα οποία χρησιμοποιούνται για βόλτες το  
Σαββατοκύριακο, ζώντας τον υπόλοιπο καιρό τους 
μέσα σε στάβλους, χωρίς την απαιτούμενη για αυτά 
εξάσκηση. Σε άσυλα σε πολλούς σκύλους και γάτες 
γίνεται  ευθανασία γιατί απλά δεν υπάρχει σπίτι γι' 
αυτά. Κάθε χρόνο υπάρχουν οικογένειες που φεύ-
γουν για διακοπές και εγκαταλείπουν τους σκύλους 
τους δεμένους σε ένα δέντρο χωρίς ελπίδα. Τέλος 
υπάρχουν και τόσα άλλα ζώα τα οποία κρατούνται 
από διάφορες εταιρείες και χρησιμοποιούνται σε 
φρικιαστικά πειράματα για φαρμακευτικά προϊόντα, 
για  προϊόντα ομορφιάς, για προϊόντα οικιακής χρή-
σης, ακόμα και για ζωοτροφές.

     Els Groen | 

It is now 25 years ago that we first came to Crete 
for a holiday and since then we have made many 
friends and slowly, slowly we have got to know the 
people and their way of life. We now have a house 
and work here, which means that we live part of the 
year in Crete and part in Holland, so I can see both 
sides of the picture.

A large part of Crete is agricultural and many of the 
people live from the meat of their animals, their 
cheese and eggs, their vegetables and the fruits of 
their land. It is often a hard life, with heavy work in 
all conditions which tourists rarely see.

In the Summer, some work in the tourist industry, 
when tourists take over most of the north coast 
as well as some other parts of the island. Many 
tourists enjoy the sun, sea and beach but some see 
many negative things on this island…  ‘the cats are 
so pitiful that you must feed them, dogs need more 
food and a warm place to sleep’. Some tourists even 
bring food with them from their homes. The cats do 
have a hard life but if you feed them, they breed 
more. There will be more kittens and more cats and 
in the winter who is there to feed them all? DO NOT 
FEED THEM.

Because of the warm climate the dogs do not need 
as much food as they would in the north western 
European countries (where many dogs are obese 
and unhealthy anyway) and they can happily 
stay outside at night with proper shelter from the 
weather. 

On Crete it has not been custom to have animals in 
the houses.
However over the last 25 years there have been 
improvements in the way of life for the animals on 
Crete. A number of voluntary organizations such as 
CAWG care for the animals of Crete through various 
projects. Owners are now more willing to have their 
animals neutered. They go to the vet, walk their 
dogs on leads, buy pet foods and even clean up after 
them. I have seen a rabbit being treated  at the vets 
when it would have been cheaper to simply buy a 
new one. The Municipality in Heraklion have opened 
their new purpose built shelter and continue their 
programme of catch, neuter and release as needed. 
More municipalities may follow their example.

But let me just mention a few things about our 
wonderful, north western European countries:
Robert Long, a singer in Holland who died in 2006, 
compared the life of animals in factory farming to 
life in the concentration camps. Many in Holland 
were shocked by this statement but just think for 
a moment……
Piglets are castrated without anaesthetic and then 
have a terrible, short life until slaughter. Calves 
are dragged, immediately after birth from their 
mothers leading to traumatisation and suffering 
(what happens to them next I will not go into here). 
Many farm animals have to endure long, distressing 
transports until they reach their place of slaughter. 
The life for millions of chickens has already been 
mentioned elsewhere in this edition.
And away from the farms there are horses kept for 
a weekend ride, living most of their life in a stable, 
bored and without exercise.
In shelters many dogs and cats are euthanized 
because there are no homes for them. Every year, 
when families leave for their holidays, there are 
dogs abandoned, tied to a tree, without hope.
And then there are all those animals kept by various 
companies for use in horrific experiments, be it 
pharmaceutical, cosmetic, household products or 
animal feed.

     by Els Groen | 

Οπότε,
την επόμενη φορά,
προτού κρίνεις
ή δείξεις
με το δάκτυλο...
ΣΚΕΨΟΥ πρώτα.

So next time
before
you judge
or point
a finger…..
THINK first.

Δείχνοντας  με το δάχτυλο Pointing  Fingers

Changes in the animal protection 
law have caused both awe and 
dismay among NGOs…
Meetings are taking place and 
we will keep you informed via 
the website on any changes and 
updates!

Αλλαγές στην νομοθεσία περί προ-
στασίας ζώων προκάλεσαν και 
δέος αλλά και απογοήτευση στις 
ΜΚΟ...
Συναντήσεις διεξάγονται και θα 
σας κρατήσουμε ενήμερους μέσω 
της ιστοσελίδας για τυχόν αλλαγές 
και τροποποιήσεις!
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Feature Feature

Καταφθάνει επιτέλους η μέρα που, στην Ελλάδα, δεν 
θεωρείσαι  πλέον τρελός αν είσαι χορτοφάγος, είναι 
αναμενόμενο ότι θα πας τον σκύλο σου στον κτηνία-
τρο και δεν θεωρείται σωστό ν’αγοράσεις ένα εξωτι-
κό είδος ζώου για κατοικίδιο. 
Όπως και σε άλλες χώρες, η κοινωνική αλλαγή 
έφτασε, δημιουργημένη όχι μόνο από την οικονομία, 
την θρησκεία και τον πολιτισμό αλλά και καθοδηγη-
μένη σε μεγάλο βαθμό από το κίνημα προστασίας 
ζώων. Ατόμων που έχουν διαδώσει το μήνυμα κι 
έχουν αλλάξει την συμπεριφορά της κοινωνίας όπως 
έχει συμβεί στο παρελθόν με άλλα κινήματα όπως 
του ρατσισμού και του σεξισμού. 

Φυσικά, κάθε κοινωνικό κίνημα έχει πάντα διάφορα 
σημεία ηθικού ενδιαφέροντος και πολλά επίπεδα 
εξτριμισμού. Το κίνημα προστασίας ζώων χωρίζεται 
γενικά στην Ευημερία των Ζώων, τα Δικαιώματα των 
Ζώων και την Διατήρηση Ειδών. 

Η ευημερία των ζώων δηλώνει την επιθυμία ν’απο-
φευχθεί η περιττή ταλαιπωρία των ζώων (δηλ. Ενώ 
δεν είναι κατηγορηματικά κατά της χρήσης τους, 
θέλει να εξασφαλίσει μια καλή ποιότητα ζωής κι 
έναν ‘καλό’ θάνατο).  Αναφέρεται στην σωματική και 
ψυχική υγεία των ζώων καθώς και την φυσικότητα 
τους (τέλος).

Οι Πέντε Ελευθερίες, που αρχικά δημιουργήθηκαν 
από το Συμβούλιο για την Ευημερία των Παραγω-
γικών Ζώων (Ηνωμένου Βασιλείου) αλλά στην συ-
νέχεια αναγνωρίστηκαν διεθνώς, μας παρέχουν μία 
βάση για την ευημερία των ζώων:

Ελευθερία από πείνα και δείψα

Ελευθερία από την ταλαιπωρία

Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό
ή αρρώστια

Ελευθερία να εκφράσει φυσιολογική
συμπεριφορά

Ελευθερία από αίσθηση φόβου
και κινδύνου

Κάποιος που υποστηρίζει αυτόν τον κλάδο του κι-
νήματος θα μπορούσε να είναι χορτοφάγος ή ακόμα 
και να τρώει κρέας αρκεί να γνωρίζει ότι το ζώο είχε 
την καλύτερη δυνατή ζωή και θάνατο και θα δεχόταν 
έναν σκύλο ως κατοικίδιο αρκεί η ζωή και ο θάνατος 
του να γίνουν με σωστό τρόπο.

Τα δικαιώματα των ζώων δηλώνουν την φιλοσοφική 
πεποιήθηση ότι τα ζώα θα έπρεπε να έχουν δικαι-
ώματα, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος 
να ζουν την ζωή τους χωρίς καμία ανθρώπινη πα-
ρέμβαση (και τον θάνατο τους στα χέρια ανθρώπων). 
Όσοι ανήκουν σε αυτόν τον κλάδο αντιτίθενται στην 
χρήση των ζώων από τους ανθρώπους και γενικά 
είναι βίγκαν (χορτοφάγοι που δεν καταναλώνουν 
ούτε παράγωγα ζώων όπως γάλα, αυγά και μέλι) 
αν και κάποιοι δέχονται ‘συμβιωτικές σχέσεις’ όπως 
αυτή της ιδιοκτησίας ζώων συντροφιάς. 

Η διατήρηση ειδών εστιάζεται στο είδος του ζώου 
(και την εξαφάνιση ή τον υπερπληθυσμό του) όχι 
στην ευημερία και την προστασία του μεμονωμένου 
ζώου.

Πολλοί διαφωνούν για την σωστή άποψη αλλά όπως 
και σε όλα τα θέματα ηθικής, δεν υπάρχει κάτι ξεκά-
θαρα σωστό ή λάθος. Μήπως οι ακτιβιστές για τα δι-
καιώματα των ζώων δρουν παράλογα και  βλάπτουν 
το κίνημα; Μήπως οι υποστηρικτές της ευημερίας 
των ζώων ωφελούν τα ζώα του παρόντος αλλά μα-
κροπρόθεσμα κάνουν ευκολότερη την δικαιολόγηση 
της χρήσης τους από τους ανθρώπους;  Ή μήπως 
αυτά τα δύο αλληλοσυμπληρώνονται σε σενάριο 
‘καλού/κακού μπάτσου’;

     Κορέντζα Βλαστού |

The day is finally arriving, in Greece, when you are 
no longer considered crazy to be vegetarian, it is 
expected that you take your dog to the vet and it is 
not correct to buy an exotic animal as a pet.

Just like in other countries, social change is 
here, largely created not only by economy, 
religion and culture but also guided heavily by 
the animal protection movement. Individuals 
who have spread the word and changed society’s 
behaviour as happened in the past with the racism 
and sexism movements, amongst many other 
examples.

However, a social movement always has various 
points of concern and levels of extremity usually 
based on ethical concerns. The animal protection 
movement is generally split into Animal Welfare 
and Animal Rights.

Animal Welfare denotes the desire to prevent 
unnecessary animal suffering (that is, whilst 
not categorically opposed to the use of animals, 
but wanting to ensure a good quality of life and 
a humane death). It refers to the physical and 
mental health of the animal as well as their 
naturalness (telos). 

The Five Freedoms, originally developed by the 
UK Farm Animal Welfare Council (FAWC) but since 
adapted and recognized internationally, provide a 
basis for animal welfare and encompass all the 
above:

Freedom from hunger and thirst

Freedom from discomfort

Freedom from pain, injury
and disease

Freedom to express normal
behaviour

Freedom from fear and distress

An animal welfarist may be vegetarian but could 
possibly eat meat as long as he/she can be sure 
the animal had the best possible life and death and 
would accept a dog as a pet as long as its life and 
death are ‘good’.

Animal Rights denotes the philosophical belief that 
animals should have rights, including the right 
to live their life free of human intervention (and 
ultimate death at the hands of humans).

Animal rightists are philosophically opposed 
to the use of animals by humans and are 
generally vegan although some accept ‘symbiotic 
relationships’ such as companion animal 
ownership.

Conservation on the other hand cares about the 
species (and extinction or overpopulation) of it, not 
about the individual animal and its welfare.

Many argue about what is correct but as in all 
ethical discussions, there is no clear cut right 
or wrong answer. Do animal rights activists act 
irrationally and harm the movement? Do animal 
welfare people make the lives of animals better 
now but in fact make it harder in the long term to 
justify stopping the use of animals?
Or do these two compliment each other in a ‘good 
cop/bad cop’ scenario?

       by Kerenza Vlastou |

Ο καಸένας από εσάς μπορεί να έχει διαφορετική 
άποψη και όποια κι αν είναι αυτή,
ελπίζουμε απλά να συνειδητοποιείτε ότι τα ζώα
είναι αισಸητήρια όντα ικανά να υποφέρουν
και να νιώಸουν πόνο. Σας παρακαλούμε,
βοηಸήστε τα όπου κι όπως μπορείτε!
Μαζί μπορούμε να κάνουμε την διαφορά. 

Each of you may have a different opinion
and whatever it may be, we just hope
you too recognize that animals are sentient beings 
capable of suffering and feeling pain.
Please help them wherever you are
and whenever you can! 
Individuals working together can make a difference. 

Ευημερία και Δικαιώματα zώων  και Διατήρηση Ειδών Animal Welfare, Animal Rights  and Conservation
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Meet CAWG and Lara Guide Dog School:
1) At the Loggia in Heraklion centre
1st and 4th of Oct. for some cake and info!
2) At the Oasis park (Eucalyptus café)
for the Fun Dog Show
on the 2nd Oct!

Ελάτε να μας βρείτε (Φιλοζωική Κρήτης
& Σχολή Σκύλων Οδηγών Λάρα):
1) Στην Λότζια 1 και 4 Οκτ.
για γλυκά και πληροφορίες!
2) Στο πάρκο της Όασης (καφέ Ευκάλυπτος)
για το Fun Dog Show 2 Οκτ!

GR
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Point of viewDid you know?

Τι δείχνει μια πρόσφατη έρευνα που έγινε στον Καναδά.

Ένας αναγνώστης από τον Καναδά, καθηγητής της Βιοακουστικής (της συναρ-
παστικής επιστήμης που μελετάει τους ήχους των ζώων και εξερευνά τις λεπτές 
κοινωνιακές αποχρώσεις τους), μου στέλνει μια σχετικά πρόσφατη έρευνα, με 
την παράκληση «να δημοσιευτεί για να γνωρίζουν οι φιλόζωοι τις πιθανότητές 
τους να παραμείνουν φιλόζωοι...» όπως γράφει.
Τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και παραθέτω τα βασικά σημεία της, με τη ση-
μείωση ότι μιλάμε για μια χώρα όπου η φιλοζωία προστατεύεται με πολύ πιο 
αυστηρούς νόμους απ’ότι στην Ελλάδα.

4 στα 10 κουτάβια που πωλούνται προέρχονται από άδηλες πηγές
(συνήθως εκτροφεία αμφίβολης ποιότητας, χωρίς την απαραίτητη άδεια λει-
τουργίας, ή αδήλωτες γέννες).

3 στα 10 κουτάβια παραμένουν λιγότερο από ένα χρόνο στο καινούριο τους 
σπίτι. Ο αριθμός διπλασσιάζεται για τα σκυλιά που δεν έχουν αγοραστεί αλλά 
προσφέρθηκαν «ως δώρο» (έχουν δίκιο όσοι επιμένουν ότι, για να το εκτι-
μήσεις, πρέπει να το πληρώσεις...).

Από τα 3-6 κουτάβια που εγκαταλείπονται, περισσότερα από τα μισά κατα-
λήγουν στις μάντρες των δημοτικών υπηρεσιών (τα άλλα πέφτουν θύματα 
τροχαίων ή λιμοκτονούν).

Το 40% των εγκαταλελειμμένων σκυλιών βρίσκει νέους ιδιοκτήτες μέσα στις 
πρώτες 90 μέρες. Τα άλλα δοκιμάζουν την τύχη τους στην άλλη ζωή...

72% υψηλότερες πιθανότητες έχει ένα κουτάβι να παραμείνει στο καινούριο 
του σπίτι, αν οι ανάδοχοι «γονείς» του είναι ενήλικοι. Τα παιδιά βαριούνται 
γρήγορα τα παιχνίδια τους, ειδικά αν λερώνουν και χρειάζονται καθημερινή 
φροντίδα.
Μέσα σ’αυτό το 72%, περισσότεροι από τους μισούς συνεπείς ιδιοκτήτες σκύ-
λων είναι εργένηδες! 3 στα 10 παιδιά που βαριούνται το νέο κουτάβι ζητούν 
«καινούριο παιχνίδι» τον πρώτο μήνα. 

Και το δραματικό φινάλε:
Η προσφιλέστερη δικαιολογία όσων αλλάζουν γνώμη είναι πως «το σκυλι 
που πήραν είναι ακατάλληλο για οικογένεια, ενώ ένα άλλο, ίσως... κλπ...». 
Το ένα τρίτο από αυτούς ξαναδοκιμάζει!

Πρόχειρο συμπέρασμα:
Όπως τα σκυλιά, έτσι και οι άνಸρωποι
μοιάζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη
του κόσμου. Ύστερα από τόσες χιλιάδες
χρόνια συμβίωσης, υπάρχουν ακόμα μυαλά 
που πιστεύουν ότι τα σκυλιά είναι αυτοσυντη-
ρούμενα αυτόματα με μηδενικές ανάγκες
συντήρησης και μοναδικό σκοπό
να μας κάνουν να φαινόμαστε κουλ.
     

     Πηγή: Γιώργος Φραντζεσκάκης,K9 Life, Καθημερινή Κυριακής | 

What does a recent survey from Canada show. 

A reader from Canada, Professor of Bioacoustics (the exciting science which 
studies the sounds of animals and explores the subtle societal nuances), 
sends me a recent survey, asking for it "to be published so that animal 
lovers know their chances of remaining animal lovers ..." he writes. I found 
it very interesting and I quote the main points, with the note that we are 
talking about a country where caring for animals is protected by more 
stringent laws than in Greece. 

4 out of 10 puppies are sold from invisible sources (usually dubious 
farms without proper authorization, or illegal births). 

3 out of 10 pups remain for less than one year in their new home.
The number doubles for dogs that have not been purchased but were 
offered as a 'gift' (people who say that to appreciate something you have 
to pay for it are right…)  

From the 3-6 puppies abandoned, more than half end up in public pounds 
(the other victims of traffic accidents or starvation). 
40% of abandoned dogs find new owners within the first 90 days.
The others try their luck in another life... 

A 72% higher chance of a puppy remaining in his new home, if the 
'parents' are adults. Children get bored quickly of their games, especially 
if they foul and need daily care. 

Within this 72%, more than half of consistent dog owners are singles! 
3 out of 10 children are bored of the new puppy and seek a "new game" 
within the first month. 

And the dramatic finale:
The beloved excuse of those who change their minds is that
"the dog was unfit for the family, while another, perhaps,
would be ok... etc... ". One third of them retries! 

Clipboard conclusion:
Like dogs, so are people similar throughout
the world. After many thousands of years
of coexistence, there are minds that think 
dogs are self-sustaining, automatic, with zero 
maintenance needs and their only purpose
is to make us look cool. 

     Source: George Frantzeskakis, K9 Life, Sunday Kathimerini  | 

Φιλόζωος  είναι... Animal lovers  are ... 
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Come to our Annual General Meeting
in January 2012!

Ελάτε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μας
τον Ιανουάριο 2012!
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