
Χαιρετισμός του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου, στην ενημερωτική 

Ημερίδα που διοργάνωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 
με θέμα: 

  «Ο ρόλος και η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην 
προστασία των ζώων» 

 

«Καλή σας ημέρα. 

Σας καλοσωρίζω στη σημερινή ημερίδα που διοργανώνεται από το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, με θέμα: «Ο ρόλος και η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας 
στην προστασία των ζώων». Πιστεύω ότι μέσα από την ενεργή συμμετοχή σας και τον 
εποικοδομητικό διάλογο δίνεται σε όλους μας η ευκαιρία, ώστε να αναδειχθεί το θέμα 
της προστασίας των ζώων. 

Η κακοποίηση ζώων δεν είναι φαινόμενο σύγχρονο. Αποτελεί δυστυχώς ένα 
συνηθισμένο και απαράδεκτο φαινόμενο, με διαχρονικό χαρακτήρα, απέναντι στο οποίο 
τόσο ο κρατικός μηχανισμός όσο και οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν καθυστερήσει 
αδικαιολόγητα να αντιδράσουν. Η αδικαιολόγητη αυτή αδράνεια έχει ως αποτέλεσμα να 
τίθεται συχνά υπό αμφισβήτηση ο ανθρωπισμός και ο πολιτισμός μας, αφού η 
συμπεριφορά του ανθρώπου προς τα ζώα απεικονίζει συνήθως και τη στάση του 
απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Εξάλλου, είναι γνωστό πως η βία απέναντι 
στα ζώα, εύκολα μπορεί να μετατραπεί και σε άλλες μορφές βίας (ενδοοικογενειακή βία, 
κακοποίηση ανηλίκων, κλπ). 

Υπό το πρίσμα αυτό, γίνεται αντιληπτό πως η προστασία των ζώων, αποτελεί σημαντική 
παράμετρο της καθημερινής αστυνομικής δραστηριότητας. Παράλληλα προς τις 
πολύπλευρες και αδιάλειπτες δράσεις που αναπτύσσει καθημερινά, η Ελληνική 
Αστυνομία οφείλει με την ίδια δυναμική να παρεμβαίνει σε κάθε περίπτωση που 
πληροφορείται κακοποίηση και κακομεταχείριση ζώου. Δυστυχώς, τέτοιου είδους 
περιστατικά πράγματι υπάρχουν, ως προκύπτει από τις καταγγελίες που με οποιοδήποτε 
τρόπο εισέρχονται στις Υπηρεσίες του Σώματος και ολοένα αυξάνονται. Από το γεγονός 
αυτό καταδεικνύεται η αδήριτη ανάγκη για περαιτέρω ενεργοποίηση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ώστε με τη συμβολή της, αφενός αυτά να εξαλειφθούν, αφετέρου οι 
υπαίτιοι να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. 

Έχοντας ως γνώμονα τα ανωτέρω, θεσπίστηκε ένα σύγχρονο, προστατευτικό και φιλικό 
προς τα ζώα ρυθμιστικό πλαίσιο, με σκοπό την ανταπόκριση στις ανάγκες προστασίας, 
ευζωίας και καλής μεταχείρισης  αυτών. Το πλαίσιο αυτό, αφενός λειτουργεί 
αποτρεπτικά, αφετέρου αυστηροποιεί τις ποινικές και τις διοικητικές κυρώσεις στην 
περίπτωση κακοποίησης ή κακομεταχείρισης ζώων. 



Η Ελληνική Αστυνομία γνωρίζοντας, αναγνωρίζοντας και κατανοώντας πλήρως τις 
συνέπειες του προβλήματος αυτού, δραστηριοποιείται ακόμα περισσότερο για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτού του νοσηρού και ασύμβατου με την έννοια 
του ανθρωπισμού φαινομένου, αφού ορίζεται ως ένα από τα αρμόδια όργανα για τη 
βεβαίωση των εν λόγω παραβάσεων που διαπιστώνει κατά την άσκηση των ελεγκτικών 
της καθηκόντων. 

Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί να επαναπαυόμαστε στον κατασταλτικό ρόλο 
της Αστυνομίας, αλλά οφείλουμε όλοι μας ως κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι 
και ως πολίτες μίας ευνομούμενης δημοκρατικής κοινωνίας, λειτουργώντας αποτρεπτικά, 
να συνδράμουμε τους συναρμόδιους φορείς καταγγέλλοντας οποιαδήποτε επίμεμπτη 
συμπεριφορά υποπίπτει στην αντίληψή μας.  

Παράλληλα, προς το σκοπό, όχι μόνο της καταστολής παραβατικών συμπεριφορών, η 
Ελληνική Αστυνομία μέσα από την οφειλόμενη επιχειρησιακή δράση που αναπτύσσει, 
εκδηλώνει και ευρύτερες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, διοργανώνει ημερίδες όπως 
η σημερινή ή συμμετέχει σε ανάλογες πρωτοβουλίες άλλων Οργανισμών, Υπηρεσιών και 
Φορέων. Εξάλλου, για την αντιμετώπιση των προρρηθέντων φαινομένων απαιτείται η 
συμβολή και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μέσα από την ενεργή 
δράση και το παραγόμενο έργο.   

Είμαι πεπεισμένος πως οι γνώσεις που θα συλλέξουμε και η εμπειρία που θα 
αποκομίσουμε μέσα από την ημερίδα αυτή, θα μας ευαισθητοποιήσουν ακόμη 
περισσότερο ως ανθρώπινα έλλογα όντα και θα διευρύνουν το επίπεδο της 
επαγγελματικής μας επάρκειας, αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες του Σώματος ως προς 
τη διαχείριση ενός πολυσχιδούς ζητήματος με σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. 

Η Φυσική Ηγεσία του Σώματος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των ζώων 
εκδίδοντας διαταγές με τις οποίες απαιτεί διαρκή εγρήγορση του προσωπικού της, 
επιζητώντας συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις, αλλά και με τους υπόλοιπους 
εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα κακοποίησης και βασανισμού 
ζώων. 

Προσωπικά, ως Αρχηγός του Σώματος, θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους τους 
παρισταμένους ότι βούληση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η αυστηρή 
εφαρμογή των κανόνων περί προστασίας των ζώων, η οποία μετουσιώνεται στο 
καθημερινά παραγόμενο αστυνομικό έργο. 

Εύχομαι και ελπίζω ότι όλοι μας θα αποχωρήσουμε από αυτή την αίθουσα εμφανώς 
προβληματισμένοι, σημαντικά ευαισθητοποιημένοι και σίγουρα σοφότεροι, 
συμβάλλοντας εφεξής ο καθένας από τη σκοπιά του στην αλλαγή της αντίληψης του 
μέσου πολίτη ως προς το ζήτημα αυτό. 



Επιτρέψτε μου κλείνοντας το χαιρετισμό μου, να ευχαριστήσω τους εισηγητές και 
ομιλητές για τη συμμετοχή τους στη σημερινή ημερίδα και όλους εσάς για την παρουσία 
σας εδώ, καθώς και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και το 
Διευθυντή του Πολεμικού Μουσείου για την παραχώρηση της αίθουσας αυτής. 

Σας ευχαριστώ». 


