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ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Για περισσότερες 
πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα μας
Further Information can be 
found on our Homepage.

Για την διαχείριση της προστασίας ζώων και τις Δράσεις 
Στειρώσεων μπορείτε να απευθύνεστε
Animal Welfare Management + Neutering Campaigns
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Institut: Commerzbank Lübeck
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Δωρεά εύκολα με Paypal 
στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση:
paypal@archenoah-kreta.com

Τραπεζικός λογαριασμός υποστήριξης | donation account

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Τα νησιά του “Πράσινου 
Ακρωτηρίου”
(Το νησί Σαλ)
Στο νησί Σαλ ζούσαν περίπου 2500 αδέσποτα ζώα. 
Με 6 εξορμήσεις και συνολικά 70 ημέρες δουλειάς 
στειρώσαμε όλα τα αδέσποτα ζώα. Στο νησί δεν 
υπάρχει καταφύγιο.

ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 · Κάθε χρόνο υπάρχουν 12500 λιγότερα 
κουτάβια

 · Δεν υπάρχουν πια φόλες και δηλητήρια

 · Λιγότερα αυτοκινητιστικά ατυχήματα

 · Καλά ταϊσμένα ζώα, καθώς λιγότερος 
πληθυσμός ίσον περισσότερη τροφή

 · Τα ζώα γενικά είναι πιο φροντισμένα, 
(απαλλαγμένα από παράσιτα, όπως η 
ταινία)

 · Δεν υπάρχουν πια ζώα με ψώρα

 · Ο γενικός πληθυσμός μειώνεται κάθε 
χρόνο. 

Η ομάδα εθελοντών κτηνιάτρων Κιβωτός έχει 
υποστηριχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΟΤΑ, το 
στρατό, τις τελωνιακές αρχές, διάφορα γραφεία 
ταξιδιών και από πολλούς ζωόφιλους ιδιώτες. 
Προγράμματα στείρωσης έχουν πραγματοποιηθεί 
στη Σκόπελο και στη Ρόδο, ελπίζουμε με 
παρόμοια επιτυχία, όπως στα νησιά του Πράσινου 
Ακρωτηρίου.

        An example

Cape Verde Islands 
(Island of Sal)

Approximately 2.500 street animals live on 
the Island of Sal. Over the past two years, 
in six campaigns of 70 working days in  
total, nearly all street animals were  
neutered. 
There is no animal shelter on the island.

Successes of field work:

 · approx. 12.500 puppies fewer per 
year

 · no more poisoning
 · fewer car accidents
 · well-fed animals  

(fewer animals have more food)
 · healthier animals (being treated 

leaves them free from parasites such 
as tapeworm)

 · no more animals with mange
 · the animal population decreases 

continually from year to year

The Tierärztepool was supported by the 
authorities (president, mayor, municipal 
council), the military, costumes, several tour  
operators  and many private animal welfarists. 
In the Dominican Republic, which is also 
covered by the Tierarztepool, results like 
those mentioned above on the Island of Sal, 
are applicable.
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Παγκοσμίως, εκατομμύρια σκυλιά και γάτες είναι 
ανεπιθύμητα .
Ασχέτως σε ποιά μορφή τα συναντάμε, είτε 
σαν αδέσποτα, είτε σε καταφύγια, είτε σαν 
αξιολύπητα ζώα δεμένα σε αλυσίδες, η δυστυχία 
είναι αμέτρητη.
Στις συνοικίες και τις γειτονιές των μεγάλων 
πόλεων τα αδέσποτα και ειδικά οι γάτες, 
θεωρούνται βάσανο.
 Αυτά τα ζώα ενοχλούν τους κατοίκους και πολλές 
φορές πέφτουν θύματα δηλητηριάσεων ή άλλων 
βίαιων μεθόδων προκειμένου να μειωθεί ο 
πληθυσμός τους.

Τι πρέπει να γίνει
Οι κτηνίατροί μας είναι επαγγελματικά 
αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα. Οι δήμαρχοι 
έχουν την δυνατότητα να μας καλέσουν για να 
πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα στείρωσης 
για τα αδέσποτα του δήμου ή της κοινότητας. 
Συνεργαζόμαστε και με τοπικούς κτηνίατρους. 
Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των 
προγραμμάτων είναι η χορήγηση κατάλληλου 
χώρου. Η δουλειά μας στη Κρήτη είναι δωρεάν και 
χρηματοδοτείται από δωρεές.

Worldwide there are millions of un-
wanted dogs and cats. Regardless 

of whether we meet them as strays, from 
shelters or as sad creatures on chains, their 
misery is almost always overwhelming. 
In urban residential areas and in the com-
munities of big cities, strays, especially cats, 
are regarded as a pest. It is not rare to find 
cat colonies consisting of 30 and more ani-
mals in the vicinity of houses. 
These animals are seen as an encumbrance 
and often have to pay with their lives for 
this, as they become the victims of poisoning 
campaigns or other – sometimes extremely 
cruel – methods, aimed at the reduction of 
the stray population.

 
What has to be done?
Our veterinarians are officially recognized 
in Greece. The local authorities are able to 
invite us to neuter the stray animals in their 
area. 
We work together with the local 
veterinarians. An official requirement for the 
neutering to take place, is for an approved 
Room to be provided. Our work on Crete is 
free and costs are covered by donations.

GB

 

Οι στειρώσεις των αδέσποτων είναι ο μοναδικός 
τρόπος να αποτρέπουμε δυστυχία. Προλαμβάνουν 
τη μιζέρια οριστικά.

ΛΕΝΗ

Η Λένη ζει για χρόνια σε ένα απόμερο οικόπεδο, 
δεμένη σε ένα δέντρο στα βουνά της Κρήτης. Η 
δουλειά της είναι να φυλάει το οικόπεδο,. Το σπίτι 
της είναι ένα παλιό βαρέλι τόσο καταστραμμένο 
που δεν μπορεί να την προστατεύει από τον καιρό.
Συνήθως, ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου φέρνει στη 
Λένη και στα άλλα σκυλιά που ζουν αλυσοδεμένα 
αποφάγια και νερό, αλλά πολλές φορές το ξεχνάει.
Η Λένη είναι έγκυος όπως και οι άλλες τρεις 
θηλυκές σκύλες, που ζουν εκεί.
Έχει ζευγαρώσει με αδέσποτα περαστικά σκυλιά,
Θα γεννήσει τα κουτάβια της δεμένη στην αλυσίδα 
και τα μισά από αυτά θα πεθάνουν από την πείνα 
γιατί η Λένη είναι πολύ αδύνατη και δεν έχει 
αρκετό γάλα.
Αυτή είναι η όγδοη εγκυμοσύνη της.
Μέχρι τώρα έχει γεννήσει 64 κουτάβια και τα 
35 δεν έχουν φτάσει την ηλικία των τριών μηνών.

Castrations are the only solution to 
finally stop the misery and suffering.  

Leni 

Leni lives in the mountains of Crete on a 
secluded piece of land, being tied to a tree. 
Her job is to guard the land. Her home is 
a derelict old metal barrel, which has many 
dents and holes. Every few days the owner 
of the land brings her and the other chained 
up dogs leftovers and water, but sometimes 
he forgets. Leni is pregnant as are the other 
3 female dogs. Leni has been mated with by 
stray male dogs for days.
She will give birth to her puppies on a 
chain and half of them will starve to death, 
because their  thin mother does not have 
enough milk for all of them. It will be her 
eighth pregnancy. 
So far she has produced 64 puppies of 
which 35 did not live longer than 3 months.
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ΜΑΖΙ  ΕΙΜΑΣΤΕ  
ΑΔΥΝΑΜΟΙ

WWW.

TIERAERZTE-POOL
.DE

ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΣΚΥΛΟΙ   
ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ

      THE MORE  
WE ARE, THE WEAKER 

            WE BECOME 



ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
GB

ABOUT US

Η ΣΗΜΑΝΣΗ

 · ΣΚΥΛΙΑ – με τατουάζ 
 · ΓΑΤΕΣ—κόβεται μικρό τμήμα της άκρης του 

αφτιού

The marking
 · dogs: a tattoo on the belly 
 · cats: a triangle cut in the edge of one ear

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
 

 · Άγρια αδέσποτα πιάνονται σε παγίδες ή με νάρκωση 
(βέλος).

Where do the animals come from  
and how will they be caught?
 · wild animals will be caught with traps or 

blowpipes that anaesthetise them

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

 · Άνοιγμα του κοιλιακού τοιχώματος
 · Εντοπισμός και αφαίρεση των ωοθηκών και της μήτρας 

στα θηλυκά (ωοθηκο-υστεροτομή)
 · Αφαίρεση των όρχεων χωρίς άνοιγμα της κοιλιάς στα 

αρσενικά
 · Χορήγηση αντιβιοτικών και παυσίπονων
 · Τα ζώα ξυπνούν υπό την παρακολούθηση των 

κτηνιάτρων / βοηθών. 

The operation
 · opening of the abdominal wall
 · identification and removal of the ovaries and the 

uterus (ovariohysterectomy)
 · removal of the male dogs testicals without 

opening the abdomen
 · administration of antibiotics and analgesics
 · veterinarians/assistants monitor return to 

consciousness

Η ΝΑΡΚΩΣΗ 

 · Αρχικά χρησιμοποιείται προκαταρκτική νάρκωση με μυική 
ένεση

 · Ακολουθεί γενική αναισθησία με καθετήρα
 · Ο χρόνος της νάρκωσης διαφέρει ανάλογα με το 

περιστατικό

The anaesthesia
 · the animal gets a sedative injection into the muscle
 · the anaesthesia follows via an intravenous drip
 · depending on circumstances the duration of the 

anaesthesia can be extended

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 · Η Κιβωτός δεν χρηματοδοτείται από κρατικές 

επιχορηγήσεις
 · Τα έσοδα προέρχονται από δωρεές
 · Βοηθείστε , με ένα πολύ μικρό κόστος να 

πραγματοποιείται ένα σημαντικό έργο 

The financing
 · We depend on donations
 · The Tierarztepool does not get financial 

support from public authorities
 · With relatively little effort, your support 

can help us achieve great results.

Η οργάνωση μας ονομάζεται Förderverein Arche 
Noah Kreta e.V.. Το Tierärztepool ιδρύθηκε το 
2006. Στόχος μας είναι η στείρωση αδέσποτών 
σκύλων και γατών.

Προσπάθειες για την μείωση των πληθυσμών, 
όπως οι εκτενείς δηλητηριάσεις, η κατασκευή 
καταφυγίων κλπ, δεν απέδωσαν στην πράξη 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε αντίθεση με 
τις γενικευμένες στειρώσεις που αποφέρουν 
συνεχόμενα μειούμενους πληθυσμούς. 

Σκοπός μας είναι να καταπολεμηθεί η μιζέρια των 
ανεπιθύμητων ζώων από την αρχική αιτία, τις 
ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.

ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ
 · Σε όλη την Ευρώπη, με ειδικό βάρος στην 

Ελλάδα και την Ρουμανία
 · Εκτός Ευρώπης, στο Πράσινο Ακρωτήριο 

και την Δομινικανή Δημοκρατία

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
 · Δημοτική Αυτοδοίκηση
 · Δημοτικές αρχές
 · Καταφύγια
 · Οργανώσεις Προστασίας Ζώων

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
 · Ο δυνατός μέγιστος αριθμός στειρώσεων 

με την καλύτερη επιστημονική παροχή 
από ειδικευμένους κτηνιάτρους

 · Γενική εξέταση κάθε ζώου και 
αντιπαρασιτική θεραπεία

 · Εντατική θεραπεία ασθενών και 
τραυματισμένων ζώων

 · Ενημερωτικές εκδηλώσεις  ε συνεργασία 
με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους 
τοπικούς φιλοζωικούς φορείς και 
συλλόγους για την προστασία των ζώων.

Our organisation is called  
“Förderverein Arche Noah Kreta 

e.V.”. The Tierärztepool was incorporated 
concordantly in 2006. The core center of 
our work is neutering street dogs and cats.

Other solutions provided by local 
municipalities, to deal with the growing 
stray population, such as large-scale 
poisoning or the construction of huge 
animal shelters, do not contribute to 
a permanent reduction of the animal 
population. 

We do not want to fight the symptoms of 
animal suffering but prevent the cause.

Where do we work?
 · Europe:  mainly Greece and Romania
 · non-European: Cape Verde Islands 

and Dominican Republic
 

For whom do we work?
 · municipalities
 · city authorities
 · animal shelters
 · animal protection organizations

What is important for us?
 · maximum number of castrations 

with optimal surgical technique by  
specially trained veterinarians

 · parasite treatment and general  
examination of each animal

 · intensive care of sick or injured  
animals

 · educational work in cooperation with 
local animal welfare partners and 
animal protection associations

Το αποτέλεσμα
Το Tierärztepool στειρώνει περίπου 6000 με 7000 ζώα ετησίως. Το 50% των ζώων είναι θηλυκά. 
Το κάθε θηλυκό γεννάει κατά μέσο όρο 10 κουτάβια κάθε χρόνο. Έτσι προστατεύονται 30.000 
ζώα από έναν κόσμο στον οποίο θεωρούνται ανεπιθύμητα.

The Effects 
Tierarztepool neuter between 6000-7000 annually. Half of these are female. Each 
female dog gives birth to 10 puppies per year. Therefore, the Tierarztepool have 
prevented around 30,000 animals from being added to the number of unwanted 
animals in just 1 year.
These numbers rise immensely when you extrapolate over 10 years .                                                  

ΣΤΕΙΡΩΣΗ
CASTRATION

ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ

 · Χορήγηση αντιπαρασιτικών φαρμάκων για την 
αντιμετώπιση των ενδοπαρασίτων (σκουλήκια), των 
εξωπαρασίτων (ακάρεων, ψύλλων κλπ) 

 · Γενική εξέταση

Antiparasitics
 · administration of antiparasitics against worms, 

mites, fleas, and other parasites, including a 
general examination

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
 · Είμαι αδύνατη και ξελιγωμένη από πείνα
 · Έχω φοβερή φαγούρα
 · Μπλέκομαι συνεχώς σε καυγάδες με άλλα σκυλιά
 · Θέλω να ζευγαρώνω
 · Είμαι έγκυος και δεν έχω γάλα για τα άλλα 12 

κουτάβια μου
 · Δεν είναι δημοφιλής και αγαπητή
 · Ξέρω που μένω και δεν θέλω να κλειστώ σε 

καταφύγιο σε κλουβι

Who am I?
 · I am thin and emaciated.
 · I have an itchy skin.
 · I am permanently involved in fights.
 · I want to mate.
 · I am pregnant and I will not have enough 

milk for my 12 puppies.
 · I am unpopular.
 · I have my own territory and do not want 

to be locked up in an animal shelter.

Το Förderverein Arche Noah Kreta e.V. 

Το Förderverein Arche Noah Kreta e.V. ιδρύθηκε το 1998 και είναι 
νόμιμα αναγνωρισμένος σύλλογος. Αναγνωρίστηκε σαν κοινωφελής 
και ιδιαίτερα άξιος για υποστήριξη. Οι αποδείξεις για την συνδρομή 
μελών και οι δωρεές εκπίπτουν από την οικονομική εφορία.

The Förderverein Arche Noah Kreta e.V.
The Förderverein Arche Noah Kreta e.V., founded in 1998, 
is a registered association and recognized as charitable 
and particularly worthy of support. Membership fees and 
donations are tax-deductible.
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