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A New Year Begins 

The Greek world of animal rescue has been turned on its 
head by the new law passed last year, Animal Welfare law 
4830/2021. 

It is a disaster in our opinion, facilitating a witch hunt by 
the Greek Vet Association aided by self-serving people 
profiting from stray animal municipality contracts. 

Current well established animal welfare 
organisations/individuals are being arrested on criminal 
charges, punishing fines of thousands of euros levied by 
the Greek Vet Association most often without proof of guilt 
or any wrongdoing. 

Predominantly it is those of us who are 
outspoken/opinionated working with integrity and high 
standards ensuring strays have the very best veterinary 
care, having neutered, nursed & housed correctly in clean 
and humane conditions. 

Despite operating as a legal Greek charity & working 
officially with Apokoronas Dimos since 2014 last year we 
were reported to the Police/Chania Veterinary Association 
by Georgios Mousourakis Veterinarian, Kalyves, Chania. 

We have been charged with running an illegal veterinary 
clinic & operating on animals for profit (these are criminal 
charges).   On the 18th June 2021 our home was invaded 
by two motorcycle police, numerous police cars, 3 vet 
association officials and a Chania court official with a 
search warrant. 

Perhaps they were concerned I was armed and 
dangerous and would attack them with my walking stick... 

Thousands of euros in vital equipment/medicines used for 
the official Apokoronas Dimos Neutering Programme and 
for our charity work, nursing sick cats/kittens was 
confiscated. 

Having to use my own bathroom with an police officer 
standing in the doorway was the ultimate in humiliation, a 
total of 5 hours police processing was traumatising.  We 
do not blame our local police they have a difficult job to do 
but our home felt violated & it has left a legacy of fear. 

Nearly 4 months later on 7th October 2021, Chania Vet 
Association returned to serve us with a fine of €5,000.   
Convicted in our absence, denied our version of events or 
any defence, without anything proven in court, no 
witnesses other than the biased/unverified accusations of 
Mr Mousourakis and Mr Xenakis (Apokoronas Dimos 
employee). 

Under Greek law we must pay €1,600 of the fine just to 
appeal it. 

We have worked hard for what we have and our pensions 
often at great cost to our own health, we resent the 
implication we need to predate cats for financial gain. 
65 years between us saving human lives we never 
accepted corruption, bribery, or poor standards of care 
why should we now for the stray felines. 
65 years of professional accountability gives us a head 
start on knowing our boundaries and limitations when 
nursing sick cats. 
We have never operated on such fragile creatures, we are 
not vets, we do not have the training. 
We have the backing and support of seven moral, caring, 
superb vets all prepared to go to court on our behalf in our 
defence. 
We do not seek to ruin any vets’ profits. 
Our main goal is to coordinate free neutering of stray cats 
in Apokoronas without volunteers or vets being harassed, 
& to provide and teach competent care. 

Therefore, we had serious choices to make: 
• Do we stop working with the Dimos supplying

volunteers and equipment for their neutering
sessions?

• Do we walk away from our charity and the stray
cats?

• Do we risk our only asset we have left our home
with legal fees and fines?

• Do we compromise our mental and physical
wellbeing taking on a powerful and wealthy
adversary?

• Do we risk being found guilty in a criminal court
with all the repercussions that entails?

We decided to do as we always have done, to fight this 
injustice, continue caring for our stray cats, the right to 
assist our volunteer vets neutering stray cats for free & 
continue our charity giving the best standards of care 
possible. 

Some people can tolerate corruption if it benefits them, 
some will tolerate bribery if they fill their own pockets, 
some will remain quiet in the face of injustice to remain 
popular and secure, we cannot do this. 
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Ένα νέο έτος αρχίζει 

Ο ελληνικός κόσμος της διάσωσης ζώων έχει γυρίσει το κεφάλι 
του από το νέο νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι, τον νόμο περί καλής 
μεταχείρισης των ζώων 4830/2021. 

Είναι καταστροφή κατά τη γνώμη μας, διευκολύνοντας ένα κυνήγι 
μαγισσών από την Ελληνική Ένωση Κτηνίατρου με τη βοήθεια 
ιδιοτελών ανθρώπων που επωφελούνται από συμβάσεις 
αδέσποτων ζώων. 

Οι σημερινές καθιερωμένες οργανώσεις/άτομα για την καλή 
διαβίωση των ζώων συλλαμβάνονται με ποινικές διώξεις, 
τιμωρώντας πρόστιμα   χιλιάδων ευρώ που επιβάλλονται από την 
Ελληνική Ένωση Κτηνίατρου τις περισσότερες φορές με την 
κατηγορία της ενοχής ή οποιασδήποτε αδικοπραγίας. 

Κυρίως εμείς είμαστε αυτοί  που είμαστε ειλικρινείς/σκεπτόμενοι 
που εργαζόμαστε με ευγένεια  και υψηλά πρότυπα 
εξασφαλίζοντας ότι τα αδέσποτα έχουν την καλύτερη κτηνιατρική 
φροντίδα, έχοντας στειρωθεί, νοσηλευτεί και στεγαστεί σωστά σε 
καθαρές και ανθρώπινες συνθήκες. 

Παρά το γεγονός ότι λειτουργούμε ως νομιμός ελληνικός 
φιλανθρωπικός σύλλογος και συνεργαζόμαστε επίσημα με τον 
Δήμο Αποκόρωνα από το 2014 και μετά, μας κατήγγειλε στην 
Αστυνομία/Χανιά ο Κτηνίατρος Γεώργιος Μουσουράκης, Καλύβες, 
Χανιά. 

Έχουμε κατηγορηθεί για τη λειτουργία μιας παράνομης 
κτηνιατρικής κλινικής και τη λειτουργία ζώων με κέρδος (πρόκειται  
για ποινικές κατηγορίες).  Στις 18 Ιουνίου 2021  εισέβαλε   η 
αστυνομία, πολλά περιπολικά, 3 στελέχη του συλλόγου 
Κτηνιάτρων και ένας δικαστικός λειτουργός Χανίων με ένταλμα 
έρευνας.  

Ίσως ανησυχούσαν ότι ήμουν οπλισμένη και επικίνδυνη και θα 
τους επιτίθεμαι με το μπαστούνι μου... 

Χιλιάδες ευρώ σε ζωτικό εξοπλισμό/  φάρμακα που 
χρησιμοποιούσε ο επίσημος Δήμος Αποκόρωνα  (Ν. Ν.  
Πρόγραμμα )και για η φιλανθρωπική μας οργάνωση, 
κατασχέθηκαν, μαζί με άρρωστες γάτες/γατάκια. 

Το   να πρέπει να χρησιμοποιήσω το μπάνιο μου με έναν 
αστυνομικό να στέκεται στην πόρτα ήταν το απόλυτο σε 
ταπείνωση, συνολικά 5 ώρες αστυνομικής επεξεργασίας ήταν 
τραυματική.  Δεν κατηγορούμε την τοπική αστυνομία ότι έχουν μια 
δύσκολη δουλειά να κάνουν, αλλά το σπίτι μας αισθάνθηκε ότι 
παραβιάστηκε και  έχει αφήσει μια κληρονομιά φόβου. 

Σχεδόν   4 μήνες αργότερα, στις 7 Οκτωβρίου  2021,  ο Σύλλογος 
Κτηνιάτρων Χανίων μας επέβαλε πρόστιμο €5.000.  
Καταδικάστηκα ερήμην, μας αρνήθηκε τη δική μας εκδοχή των 
γεγονότων ή οποιαδήποτε υπεράσπιση, χωρίς να αποδειχθεί 
τίποτα στο δικαστήριο, κανένας μάρτυρας εκτός από τις 
προκατειλημμένες/ανεπιβεβαίωτες κατηγορίες των κ.κ. 
Μουσουρακάκη και Ξενάκη (υπάλληλος του Αποκόρωνα Δημού). 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία πρέπει να πληρώσουμε 
1.600 ευρώ από το πρόστιμο μόνο και μόνο για να ασκήσουμε 
έφεση. 

Δουλέψαμε σκληρά για αυτό που έχουμε και τις συντάξεις μας 
συχνά με μεγάλο κόστος για την υγεία μας, δυσανασχετούμε με 
τον υπαινιγμό ότι πρέπει να προηγούμαστε των γατών για 
οικονομικό όφελος. 
65 χρόνια μεταξύ μας σώζοντας ανθρώπινες ζωές ποτέ δεν 
δεχτήκαμε διαφθορά, δωροδοκία ή φτωχά πρότυπα φροντίδας 
γιατί πρέπει τώρα για τα αδέσποτα αιλουροειδή. 
65 χρόνια επαγγελματικής λογοδοσίας μας δίνουν ένα 
προβάδισμα στη γνώση των ορίων και των περιορισμών μας όταν 
θηλάζετε άρρωστες γάτες. 
Ποτέ δεν έχουμε χειρουργήσει σε τόσο εύθραυστα πλάσματα που 
δεν είμαστε κτηνίατροι,  δεν έχουμε την εκπαίδευση. 
Έχουμε την υποστήριξη και την υποστήριξη επτά ηθικών, 
στοργικών, εξαιρετικών κτηνιάτρους που είναι όλοι έτοιμοι να 
πάνε στο δικαστήριο για λογαριασμό μας προς υπεράσπισή μας. 
Δεν επιδιώκουμε να καταστρέψουμε τα κέρδη κανενός κτηνιάτρου. 
Ο κύριος στόχος μας είναι να συντονίσουμε την ελεύθερη 
στείρωση των αδέσποτων γατών στον Αποκόρωνα χωρίς να 
παρενοχλούνται εθελοντές ή κτηνίατροι, και να παρέχουμε και να 
διδάσκουμε την κατάλληλη φροντίδα. 

Ως εκ τούτου, είχαμε σοβαρές επιλογές να κάνουμε: 
• Σταματάμε να συνεργαζόμαστε με τον Δήμο

προμηθεύοντας εθελοντές και εξοπλισμό για τις
συνεδρίες στείρωσης;

• Θα φύγουμε από τη φιλανθρωπία μας και τις αδέσποτες
γάτες;

• Ρισκάρουμε το μόνο μας περιουσιακό στοιχείο που
αφήσαμε στο σπίτι μας με νομικές αμοιβές και
πρόστιμα;

• Διακυβεύουμε την ψυχική και σωματική μας ευημερία
αναλαμβάνοντας έναν ισχυρό και πλούσιο αντίπαλο;

• Κινδυνεύουμε να κριθούν ένοχοι σε ποινικό δικαστήριο
με όλες τις επιπτώσεις που συνεπάγεται αυτό;

Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα, να 
καταπολεμήσουμε αυτή την αδικία, να συνεχίσουμε να 
φροντίζουμε τις αδέσποτες γάτες μας, το δικαίωμα να 
βοηθήσουμε τους εθελοντές κτηνιάτρους μας να στειρώνουν τις 
αδέσποτες γάτες δωρεάν και να συνεχίσουμε τη φιλανθρωπία μας 
δίνοντας τα καλύτερα δυνατά πρότυπα φροντίδας. 

Μερικοί άνθρωποι μπορούν να ανεχθούν τη διαφθορά εάν τους 
ωφελήσει, μερικοί θα ανεχθούν τη δωροδοκία εάν γεμίσουν τις 
τσέπες τους, μερικοί θα παραμείνουν σιωπηλοί μπροστά στην 
αδικία για να παραμείνουν δημοφιλείς και ασφαλείς, δεν 
μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 
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