
Ομιλία της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Κατερίνας 
Παπακώστα στην ενημερωτική Ημερίδα που διοργάνωσε το 

Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα: 
  «Ο ρόλος και η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην 

προστασία των ζώων» 

 

«Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα σας. Θα αποφύγω τις προσφωνήσεις γιατί 
όλοι είστε γνωστοί, αγαπητοί και βέβαια συμβάλλετε στην προσπάθεια που 
θέλουμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να κάνουμε σαφή προς τα έξω 
και στην κοινωνία, ότι η συμμετοχή σας με την παρουσία σας και με τη δράση 
σας και γι’ αυτό χαιρετίζω με εξαιρετική χαρά τη φιλότιμη υποστήριξη σας, στην 
ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου κάποιοι ως 
πολύ ορθά προηγουμένως επισημάνθηκε από την Υπουργό, την κ. Όλγα 
Γεροβασίλη, θεωρούν ότι είναι μονοθεματική η δράση της Ελληνικής Αστυνομίας.  

Κάποιοι εστιάζουν κυρίως και πρωτίστως για προφανείς λόγους στο ζήτημα της 
καταστολής. Συνδέουν πρωτίστως και για προφανείς λόγους όλα τα ζητήματα του 
"manu military" του Κράτους, δηλαδή την ισχύ να επιβάλλει το Νόμο 
κατασταλτικά. Τα συνδυάζουν με την δράση της Αστυνομίας, υπερβαίνοντας, 
αντιπαρέχοντας αν θέλετε την πραγματική εικόνα, η οποία είναι ότι ο 
αστυνομικός βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, προέρχεται από την κοινωνία, κάνει 
βάσεις οι οποίες εκπαιδεύουν και δείχνουν ένα καλό υπόδειγμα συμπεριφοράς. 
Εμείς που νομοθετήσαμε είχαμε υπόψη μας ότι πρώτοι εσείς θα κληθείτε να 
εφαρμόσετε αυτό το Νόμο και θα δώσουμε το υπόδειγμα συμπεριφοράς στο 
κοινωνικό σύνολο.  

Πως δηλαδή πρέπει να φερόμαστε σε κάθε ύπαρξη, σε κάθε ζωντανό πλάσμα, 
πέρα από τον άνθρωπο, για να του δείξουμε ότι είμαστε κοινωνία ανθρώπων 
πολιτισμένη, η οποία σέβεται τη φύση, το περιβάλλον, τα ζώα και πρωτίστως τον 
εαυτό της και βέβαια λένε πάντοτε ότι μια κοινωνία είναι πολιτισμένη όταν 
σέβεται και υποστηρίζει τους αδυνάτους όταν σέβεται και υποστηρίζει 
ανήμπορους. Όταν σέβεται και υποστηρίζει εκείνους που δεν μπορούν να 
υπερασπιστούν τον εαυτό τους. 

 Άρα λοιπόν η Ελληνική Αστυνομία αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να   δείξει 
και να αναδείξει μέσα από τα σχολειά μέσα από τη δράση της στη γειτονιά μέσα 
από τη συμπεριφορά των στελεχών, των ανδρών και των γυναικών ότι η 
κοινωνική Αστυνομία είναι παρούσα, όχι μόνο για να εργαστεί προκειμένου να 
προλάβει να υπηρετήσει και να εγγυηθεί αλλά να υπηρετήσει και να εγγυηθεί με 
κοινωνικό πρόσωπο την ασφάλεια όλων.  



Μεταξύ αυτών δε και τα ζώα, η κακοποίηση των οποίων πραγματικά συνδέεται με 
παθογένειες οι οποίες συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια όπως είναι η 
ενδοοικογενειακή βία. 

Πραγματικά συνδέεται με συμπεριφορές, οι οποίες ενδεχομένως να χρήζουν και 
άλλης φροντίδας  αλλά η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει και τα ζώα  μέσα στο 
περιβάλλον και μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων και η Ελληνική Αστυνομία 
έχει φορτιστεί και με αυτό το καθήκον το οποίο νομίζω ότι μέχρι τώρα 
διεκπεραιώνουμε εξαιρετικά επιτυχημένα και με  αποτελεσματικό τρόπο.  

Οι δε φιλοζωικές οργανώσεις θεωρώ ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, 
ειλικρινά το λέω και βοηθούν και εσάς να μπορέσετε να αντιληφθείτε την 
εφαρμογή του Νόμου σε όλη τους της έκταση και σε όλο του το εύρος και 
νομίζω ότι αυτές οι συνέργιες είναι  θετικές διότι δίνουν και στη νέα γενιά στα 
παιδιά μας το καλό παράδειγμα, πως πρέπει να φερόμαστε, όταν συμβιώνουμε 
άνθρωποι και ζώα σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον που σέβεται τον άνθρωπο, την 
ελευθερία, την ασφάλεια και οτιδήποτε είναι γύρω στο περιβάλλον και κυρίως τα 
ζώα μέσα σε αυτό το περιβάλλον.  

Χαιρετίζω λοιπόν με πολύ χαρά αυτή την πρωτοβουλία, είμαι βέβαιη πως θα έχει 
εξαιρετικά αποτελέσματα, θα μας ενημερώσετε για τα συμπεράσματα που θα 
βγουν από εδώ. Εμείς να πούμε ότι είμαστε βέβαιες και βέβαιοι ότι θα κάνετε με 
τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά σας και νομίζω ότι αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. 

Καλημέρα σας ευχαριστώ.»   

 

 


