
Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Τζανέτου Φιλιππάκου 
στην ενημερωτική Ημερίδα που διοργάνωσε το Αρχηγείο 

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

προστασία των ζώων» 

 

«Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι σε αυτήν την ιδιαίτερα 
σημαντική Ημερίδα, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας. 

Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αρχηγέ, για την πρόσκληση και σας συγχαίρω 
θερμά για την ανάληψη τέτοιων σημαντικών πρωτοβουλιών, μέσα από τις 
οποίες αναδεικνύεται η διάσταση του ρόλου και της συμβολής της Ελληνικής 
Αστυνομίας στην προστασία των ζώων. 

Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της 
προς την κοινωνία, έχει λάβει σειρά από καινοτόμες πρωτοβουλίες, που 
αποδεικνύουν τον ενεργό της ρόλο, ως προς την ευαισθητοποίηση του 
κοινωνικού συνόλου. 

Όπως έλεγε και ο Μαχάτμα Γκάντι: «Το μεγαλείο και η ηθική πρόοδος 
ενός έθνους, μπορούν να κριθούν από τον τρόπο που φέρεται στα 
ζώα». 

Δεν χρειάζεται φυσικά να τονίσω ότι το ζήτημα της προστασίας των ζώων μας 
αφορά όλους, σε όποια θέση κι αν βρισκόμαστε: Ελληνική Αστυνομία, 
Υπηρεσίες, Φορείς, Μέσα Ενημέρωσης, ακόμη και τα σχολεία και τους 
εκπαιδευτικούς. 

Διότι είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο 
άνθρωπος στα ζώα – από μικρή ηλικία – υποδηλώνει και τη συμπεριφορά που 
θα εκδηλώσει μεγαλώνοντας, στον περίγυρό του. Η βία απέναντι στα ζώα 
μπορεί εύκολα να μετατραπεί και σε εκδήλωση βίας απέναντι σε άλλους 
ανθρώπους. 

Η βία απειλεί τον άνθρωπο, απειλεί το παιδί, απειλεί τα ζώα, απειλεί οτιδήποτε 
είναι όμορφο, οτιδήποτε έχει να προσφέρει ανθρωπιά και ευαισθησία, που 
όλοι έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε μέσα σε ένα 
ευνομούμενο περιβάλλον. 
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Η βία διαφόρων μορφών, απειλεί όλους μας, απειλεί τα παιδιά μας, απειλεί τα 
ζώα, που οι περισσότεροι από μας αγαπάμε, απειλεί οτιδήποτε ομορφαίνει την 
καθημερινότητά μας και διαταράσσει την ψυχική μας ισορροπία και 
ευαισθησία, που τόσο έχουμε ανάγκη. 

Από το 2015 ως σήμερα έχω συμμετάσχει σε εκδηλώσεις, με θέμα τον «Κύκλο 
της βίας, την Παιδική Κακοποίηση και την Κακοποίηση Ζώων», που 
οργάνωσαν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία. 

Μέσα από την πολύτιμη εμπειρία και γνώση διακεκριμένων εισαγγελικών και 
αστυνομικών λειτουργών, όπως η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αλλά και με 
τη σύμπραξη της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας, είχαμε την ευκαιρία 
να εστιάσουμε σε σημαντικές πτυχές και για το λεπτό αυτό θέμα, της 
προστασίας των ζώων, που απασχολεί όλες τις κοινωνίες του πολιτισμένου 
κόσμου. 

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προσεγγίζει το ζήτημα της προστασίας 
των ζώων με την δέουσα σοβαρότητα και ευαισθησία, καθώς κατά καιρούς 
παρατηρούμε φαινόμενα κακοποίησης, τα οποία προκαλούν με τη  
βαρβαρότητα και την απανθρωπιά τους, την κατακραυγή των πολιτών. 

Μέσα από οδηγίες και διαταγές προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, στις οποίες 
αποτυπώνεται   η ισχύουσα νομοθεσία, ακολουθείται η απαιτούμενη 
διαδικασία για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και εφιστάται η 
προσοχή σε όλους τους Αστυνομικούς να αντιμετωπίζουν με την προσήκουσα 
σοβαρότητα κάθε καταγγελία, που αφορά στην κακοποίηση ή τη θανάτωση 
ζώων. 

Η Ελληνική Αστυνομία παράλληλα έχει εφαρμόσει προγράμματα 
συνδυασμένης εκπαίδευσης που παρέχεται σε στελέχη της, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν περιστατικά κακοποίησης. Αναγνωρίζοντας τη θεσμική της 
υποχρέωση, που απορρέει και από την υπεράσπιση της νομιμότητας, αλλά και 
την ανθρώπινη ευαισθησία του Σώματος, προκρίνει την εκπαίδευση των 
στελεχών της. 

Ημερίδες, λοιπόν, όπως αυτές που οργανώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, 
αλλά και η σημερινή έχουν σκοπό: να μας ενημερώσουν και να μας 
ευαισθητοποιήσουν. 

Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις των ομιλητών της ημερίδας, 
που θα αναπτύξουν θέματα που θα προσεγγίσουν διάφορες πτυχές, σχετικά 
με την προστασία των ζώων. 
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Οι λέξεις - κλειδιά που θα ήθελα να συγκρατήσουμε είναι «ενημέρωση», 
«ευαισθητοποίηση» και «έγκαιρη αντίδραση». 

Ας έχουμε λοιπόν όλοι τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά και να συνδράμουμε 
το έργο των Αρχών, όταν πέφτει στην αντίληψη μας, κάποιο περιστατικό 
κακοποίησης ζώων. 

Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ θερμά τον Αρχηγό για τη διοργάνωση και να 
ευχηθώ την εξαγωγή γόνιμων και εποικοδομητικών συμπερασμάτων. 

Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα, ας μην το ξεχνάμε. 

Σας ευχαριστώ πολύ». 


