
Ομιλία της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Ολυμπίας Τελιγιορίδου στην ενημερωτική 
Ημερίδα που διοργάνωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής 

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

προστασία των ζώων» 

 

«Καλημέρα σε όλες και σε όλους, κα Υπουργέ, κα Υφυπουργέ, Αρχηγέ της 
Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίες και κύριοι.  

Είναι πάρα πολύ ευχάριστο, να διοργανώνουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, 
εκδηλώσεις που βοηθάνε ώστε να υπάρξει μία αντιμετώπιση αυτού του 
πραγματικά πολύ θλιβερού φαινομένου της κακοποίησης και του βασανισμού 
των ζώων. 

Αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι και μάλιστα σε μια πολιτισμένη κοινωνία 
του 21ου αιώνα, νομίζω ότι βασική προϋπόθεση είναι να σεβόμαστε τις άλλες 
υπάρξεις, τα άλλα έμβια όντα και να μην αισθανόμαστε ότι εμείς κατέχουμε 
έναν εγωιστικό και πρώτο ρόλο στη φύση και το περιβάλλον. Με την ιδιότητα 
του κτηνίατρου είχα την ευκαιρία να έρθω πάρα πολύ κοντά σε αυτό το πολύ 
μεγάλο πρόβλημα της κακοποίησης, του βασανισμού, της εγκατάλειψης. 

Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας με τα αδέσποτα, το οποίο ξεκινά 
από την έλλειψη παιδείας και την έλλειψη ευθύνης του ανθρώπου απέναντι 
στα ζώα και ειδικά όσον αφορά στα αδέσποτα, που είναι πολύ μεγάλο το 
πρόβλημα απέναντι στο σκύλο και στη γάτα, τα ζώα που έπρεπε να είναι μέλη 
της οικογένειάς μας και όχι όντα με τα οποία δεν έχουμε καμία σχέση και τα 
πετάμε στο δρόμο. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει όλη τη διάθεση και έχει γίνει και όλο 
το νομικό πλαίσιο με το 4039/2012, ώστε να προστατεύονται τα ζώα και να 
υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι με τους οποίους θα πρέπει να τα 
μεταχειριζόμαστε και συγκεκριμένες ποινές γι’ αυτούς οι οποίοι τα 
κακομεταχειρίζονται.  

Ο ρόλος ο δικός σας, ο ρόλος της Αστυνομίας στην εφαρμογή του νόμου και 
των τροποποιήσεών του από το ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι πάρα πολύ σημαντικός. 
Δυστυχώς, παρόλο που θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένοι, παρόλο που 
ζούμε σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, τα φαινόμενα της κακοποίησης είναι 
πάρα πολλά και αυτό είναι τραγικό.  



Θέλω να πιστεύω ότι σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα υπουργεία και εδώ να 
πω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας, όπου έχουμε πάρει την έγκριση από το ινστιτούτο εκπαιδευτικής 
πολιτικής για την ενημέρωση και για προγράμματα στα σχολεία ώστε από 
πολύ μικρή ηλικία να υπάρχει η παιδεία για το σεβασμό στα ζώα, νομίζω ότι το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάνει κάποιες κινήσεις και ενέργειες οι οποίες 
βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση.  

Θέλω να πω όμως κάτι, εάν έλειπαν οι φιλοζωικές οργανώσεις και το λέω με 
το χέρι στην καρδιά, οι άνθρωποι εκείνοι που με κόστος είτε οικονομικό είτε 
συναισθηματικό, δεν βοηθούσαν οι άνθρωποι αυτοί στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος τα πράγματα στην χώρα θα ήταν ακόμα πιο διαφορετικά. 

Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο  οφείλω να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ στην δράση 
τους και στην λειτουργία τους, να τους καλέσω να συνεργαστούμε ώστε να 
βελτιώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο, να καλέσουμε λοιπόν και την Ελληνική 
Αστυνομία να βοηθήσει σ’ αυτή την κατάσταση, γιατί πιστεύω αυτό το πολύ 
σοβαρό πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από τα πάνω, μπορεί να λυθεί μόνο με 
συνεργασίες, μόνο με συνέργιες και σ’ αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να 
κινηθούμε όλοι, να αφήσουμε στο πλάι τυχόν διαφορές που υπάρχουν. Ο 
στόχος πρέπει να είναι κοινός, να προστατέψουμε αυτά τα αδύναμα πλάσματα 
που δεν έχουν φωνή αλλά έχουν ψυχή.  

Εύχομαι στην ημερίδα να έχει καλά αποτελέσματα, εμείς πιστεύω θα 
συνεχίσουμε στην συνεργασία και με το  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
και νομίζω ότι πρέπει με κοινή δράση όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την 
επίλυση αυτού του φαινομένου, θέλω να ελπίζω ότι σε λίγα χρόνια τέτοιους 
είδους φαινόμενα θα είναι παρελθόν.  

Σας ευχαριστώ καλή επιτυχία στην ημερίδα αυτή.»         

 


