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Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Ημερίδα με θέμα «Ο 
κύκλος της βίας: από την κακοποίηση των ζώων στην 

ενδοοικογενειακή βία», στο Μουσείο Μπενάκη 
 

Συνδιοργανωτές της Ημερίδας ήταν το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, η Πανελλήνια Φιλοζωική 

Ομοσπονδία και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Συμμαχία για την 
Ελλάδα» 

 
Παρέστησαν ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τζανέτος Φιλιππάκος 
και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος 

Τσακνάκης 
 

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Αστυνομικές 
Αρχές του Λος Άντζελες, την Γενική Εισαγγελία της Πολιτείας της 

Βιρτζίνια και το ίδρυμα «Voice for the Animals» 
 
 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα (11-11-2015), στο Μουσείο Μπενάκη, 
Ημερίδα με θέμα «Ο κύκλος της βίας: από την κακοποίηση των ζώων στην 
ενδοοικογενειακή βία». 
  
Συνδιοργανωτές της Ημερίδας ήταν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
η Ελληνική Αστυνομία, η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία και ο μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός «Συμμαχία για την Ελλάδα». Η Ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές του Λος Άντζελες, 
τη Γενική Εισαγγελία της Πολιτείας της Βιρτζίνια και το ίδρυμα «Voice for the 
Animals». 
 
Στην Ημερίδα παρέστησαν ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τζανέτος 
Φιλιππάκος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
Δημήτριος Τσακνάκης, ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος 
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Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου 
Ελλάδος Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, ο Προϊστάμενος 
Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου, Υποστράτηγος Δημήτριος 
Γεωργατζής, ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης, Υποστράτηγος Χρήστος 
Δραγατάκης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και 
Πληροφορικής, Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης, ο Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Ιωάννης 
Διαμαντόπουλος, καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί. 
 
Επίσης, παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας, 
Ειρήνη Μολφέση και ο Γενικός Διευθυντής του Μη Κερδοσκοπικού 
Οργανισμού «Συμμαχία για την Ελλάδα», Γιώργος Καλούδης.  
 
Παρέστησαν ακόμη, η Ανώτερη Πολιτειακή Εισαγγελέας και Διευθύντρια της 
Μονάδας Δικαίου των Ζώων στην Πολιτεία της Βιρτζίνια, Michelle Welch 
καθώς και η Αστυνόμος Α’ Kelly Mulldorfer και ο Επιθεωρητής Hector 
Sanchez της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λος Άντζελες (L.A.P.D.).   
 
Κατά την έναρξη της Ημερίδας, χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας, Ειρήνη Μολφέση:  

«Γεια σας, κύριε Γενικέ Γραμματέα, κύριε Αρχηγέ, εκπρόσωποι της Ελληνικής 
Αστυνομίας, κυρίες και κύριοι,  

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Η ιδέα της Ημερίδας 
ξεκίνησε πριν από έξι μήνες, όταν γνωριστήκαμε με την κυρία Melya Kaplan. Η 
Melya Kaplan έχει ιδρύσει και διευθύνει το Voice For The Animals στην 
Καλιφόρνια. Είναι στενή συνεργάτης του LAPD και είναι ο άνθρωπος 
εμπιστοσύνης τους. Αφού λοιπόν, η κυρία Melyan Kaplan μας πέρασε από 
κόσκινο για να διαπιστώσει αν είμαστε φερέγγυοι, μεσολάβησε και όταν λέω 
μεσολάβησε εννοώ κίνησε γη και ουρανό για να πείσει το Αρχηγείο του LAPD, 
να στείλει δύο από τα πιο λαμπρά του στελέχη, να μιλήσουν στην ΕΛ.ΑΣ. για 
τον κύκλο της βίας. 

Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι 
πόσο σημαντικό είναι. Την φράση «εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ με τα ζώα 
ασχολείσαι» την ακούω χρόνια, ασχέτως αν ο κόσμος όντως καίγεται ή όχι. 
Μαζί με το «τι κακοποίηση ζώων μου λες εδώ σφάζονται άνθρωποι, δε 
βλέπεις;» αποτελούν την καθημερινότητα του φιλόζωου ανθρώπου, που 
αναστατώνεται και αγανακτεί με την πανταχού παρούσα στην Ελλάδα βία 
κατά των ζώων. 
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Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά τη φράση που άκουσα από έναν σπουδαίο 
νομικό, την οποία χρησιμοποιώ με κάθε ευκαιρία: «δείξτε μου μία χώρα, που η 
προστασία των ζώων είναι χαμηλά στην ατζέντα και οι άνθρωποι ζούνε 
προστατευμένοι». 

Για τους σοφούς της νομικής επιστήμης η προστασία των ζώων πάει χέρι-χέρι 
με την προστασία των ανθρώπων. Χαίρομαι που ο Υπουργός και ο Αρχηγός 
της ΕΛ.ΑΣ. εκτίμησαν τη σοβαρότητα του περιεχομένου της Ημερίδας και έτσι 
έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε σήμερα εδώ αστυνομικούς από όλη την 
Ελλάδα. 

Αυτοί οι αστυνομικοί θα μεταφέρουν στη συνέχεια την εμπειρία τους στα 
Τμήματα, όπου υπηρετούν. Τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε σήμερα 
πρώτη φορά επισήμως στην Ελλάδα, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή 
του Νόμου στις ΗΠΑ και από τα ευρήματα του FBI είναι πολύ πιο μαύρα από 
ό,τι φαντάζεστε.  

Τεκμηριώνουν δυστυχώς την άποψη ότι εκεί που κακοποιούνται άνθρωποι, 
εκεί που κακοποιούν ζώα, κακοποιούνται και οι άνθρωποι. Μαζί με αυτά όμως, 
το LAPD και η Γενική Εισαγγελία θα προσφέρουν την εμπειρία τους και τις 
γνώσεις τους στη δίωξη αυτών των εγκλημάτων. 

Πιστεύω ότι αυτή η σημερινή Ημερίδα θα είναι και χρήσιμη και γόνιμη και ότι 
θα φύγουμε από εδώ με έναν πλούτο γνώσεων και καλύτερα οπλισμένοι για 
να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά το φαινόμενο της 
κακοποίησης των ζώων, ο προθάλαμος της κακοποίησης ανθρώπων, με την 
ικανοποίηση ότι βοηθάμε ουσιαστικά την κοινωνία.  

Ευχαριστώ τον Υπουργό και τους συμβούλους του για το ενδιαφέρον τους και 
για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Ευχαριστώ τους LAPD, την Captain 
Kelly Mulldorfer, τον ντετέκτιβ Hector Sanchez, που ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμά μας και ήρθαν κυριολεκτικά από την άλλη άκρη του κόσμου, για να 
είναι μαζί μας σήμερα. Θα τους ακούσετε είναι καταπληκτικοί.  

Ευχαριστώ τους Έλληνες επιστήμονες, που θα μιλήσουν σήμερα εδώ, τον 
εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, τον συντονιστή μας Δρ. Αλέξη 
Μορντώ, που θα μιλήσει από τη θέση του ψυχολόγου για την 
ενδοοικογενειακή βία. Ευχαριστώ τους συνδιοργανωτές μας, την Ελληνική 
Αστυνομία, ειδικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, το Γραφείο Τύπου και 
όλες τις διευθύνσεις, που συνέβαλαν να είμαστε σήμερα όλοι εδώ και εσείς να 
είσαστε όλοι εδώ. 
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Ευχαριστώ τον πολύτιμο κύριο Καλούδη, το δαίμονα της «Συμμαχίας για την 
Ελλάδα», που αγκάλιασε την ιδέα της Ημερίδας και ενεργοποίησε το 
μηχανισμό της, ένα εντυπωσιακό δίκτυο εταιρειών, που εργάζονται για το 
κοινό καλό. 

Ευχαριστώ φυσικά τους συνεργάτες μας του φιλοζωικού, που «έλιωσαν» στη 
δουλειά για να γίνει αυτό. Τέλος ευχαριστώ όλους μας τους χορηγούς, που σε 
εξαιρετικά δύσκολες οικονομικά συνθήκες στήριξαν την Ημερίδα 
αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για το θέμα. Χωρίς αυτούς, δε 
θα μπορούσε να γίνει τίποτα. 

Από εδώ θα φύγουμε όλοι με περισσότερες γνώσεις και κυρίως με μεγαλύτερη 
ευθύνη, ο καθένας στον τομέα του, ώστε αυτές οι γνώσεις να γίνουν εργαλείο 
πρόληψης, εργαλείο προστασίας και εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της 
νομοθεσίας για να ζούνε όλοι, άνθρωποι και ζώα, καλύτερα». 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Γενικός Διευθυντής της «Συμμαχίας για την 
Ελλάδα», Γιώργος Καλούδης: 

«Καλημέρα και από μένα. Σας τα είπε όλα τόσο καλά η κ. Μολφέση. Οι 
ευχαριστίες δεν χρειαζόντουσαν.  

Έχουμε όλοι υποχρέωση απέναντι στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
και αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. 
Ας ξεκινήσουμε.  

Κύριε Γενικέ, ευχαριστούμε για την τιμή, κύριε Αρχηγέ, ευχαριστούμε πάρα 
πολύ, ευχαριστούμε το Επιτελείο, τις Δημόσιες Σχέσεις, το Γραφείο Τύπου για 
την άψογη συνεργασία. Ειλικρινά έχω εντυπωσιαστεί, είμαι πάρα πολλά χρόνια 
στην αγορά, τέτοια στελέχη τα ζηλεύουμε.  

Λοιπόν, για την Συμμαχία δεν θα σας πω πολλά πράγματα, μια κουβέντα. 
Ιδρυθήκαμε το 2010, όταν ξεκινούσε να περνάει η χώρα μας την κρίση. Μια 
παρέα φίλων σκεφτήκαμε ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη τον ελεύθερο χρόνο. 
Καθίσαμε, σκεφτήκαμε, είδαμε ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά καλά πράγματα 
και είναι κακό να βγάζουμε μόνο τα αρνητικά, έχουμε καλές επιχειρήσεις, 
έχουμε καλά στελέχη και έχουμε και φαντασία. Στις δύσκολες στιγμές 
σηκώνουμε μανίκια και πιστεύω ότι αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει η 
χώρα, πρέπει να σηκώσουμε όλοι τα μανίκια, πέρα από κάθε τι άλλο. Η 
«Συμμαχία για την Ελλάδα» στους τομείς που ασχολείται είναι ο πολιτισμός, ο 
εθελοντισμός, ο αθλητισμός, ο τουρισμός και το περιβάλλον.  
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Έτσι η γνωριμία η παλιά με την κ. Μολφέση μας επιστράτευσε, δουλέψαμε, το 
αποτέλεσμα θα το δείτε. Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους από την Αμερική 
για την τιμή που μας έκαναν. Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούμε με την όλη 
οργάνωση. Την κ. Kaplan που την τρελάναμε στα e-mail τρεις και τέσσερις η 
ώρα το βράδυ, μαζί με την κ. Μολφέση. Το αποτέλεσμα μετράει. 
Ευχαριστούμε για την παρουσία, για την Συμμαχία θα διαβάσετε στο έντυπο, 
δεν θέλω να πω άλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι τιμή μου που βρίσκομαι 
σ’ αυτό το πάνελ. Ευχαριστώ».  

Ακολούθως, κατά το χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
Τζανέτος Φιλιππάκος ανέφερε τα εξής: 

«Κύριε Αρχηγέ, κύριε Υπαρχηγέ, κυρίες και κύριοι καλημέρα σας, 

Θέλω καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη, γιατί χθες δεν μπόρεσα να βρίσκομαι 
κοντά σας, απουσίαζα στο εξωτερικό για συγκεκριμένες υποχρεώσεις και 
στερήθηκα αυτήν την παρουσία γιατί πραγματικά η Ημερίδα αυτή έχει να 
δώσει πάρα πολλά.  

Αποκτάει ιδιαίτερη σημασία η Ημερίδα αυτή, διότι η εποχή μας, οι μέρες μας 
έχουν βία, έχουν βία που ξεκινά από την κακομεταχείριση των ζώων, φτάνει  
στην οικογένεια και γενικά παρουσιάζεται με διάφορες μορφές και απειλεί 
γενικά την υποβάθμιση και αν θέλετε την ποιότητα, που πρέπει να έχει ο 
άνθρωπος μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Το πλαίσιο που υπάρχει είναι ικανοποιητικό. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμα 
καλύτερα. Πρέπει να πούμε ότι επιτελείται τεράστιο έργο. Το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας και οι ένστολοι καθημερινά δίνουν τον καλύτερο τους 
εαυτό, ώστε να μην υπάρχει κακομεταχείριση στα ζώα, να μην υπάρχει βία και 
σε κάθε περίπτωση ανταποκρίνονται άμεσα με τον καλύτερο τρόπο.  

Πρέπει να συγχαρώ ιδιαίτερα όσους συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία 
και ιδιαίτερα τους εκπροσώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι 
οποίοι συμβάλλουν και αυτοί με τον τρόπο τους, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα σε αυτή την πραγματικότητα και στη συνέχεια, με την 
εξαγωγή των συμπερασμάτων να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε  εκείνες τις 
προϋποθέσεις, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε και αν είναι δυνατόν να 
εξαλείψουμε πλήρως τη βία. 

Η βία παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, απειλεί τον άνθρωπο, απειλεί το 
παιδί, απειλεί τα ζώα, απειλεί οτιδήποτε είναι όμορφο, οτιδήποτε έχει να δώσει 
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ανθρωπιά, ευαισθησία, που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να ζήσει και να 
δημιουργήσει μέσα σε ένα καλό ευνοούμενο περιβάλλον. 

Θέλω να ευχηθώ τα συμπεράσματα, που θα εξαχθούν να είναι τέτοια και είμαι 
σίγουρος γι αυτό, ώστε να μας δώσουν την ώθηση εκείνη για να μπορέσουμε 
πιο οργανωμένα, πιο ενημερωμένα, πιο αποφασιστικά, να επιφέρουν, να 
επιφέρουμε και να επιδιώξουμε στη συνέχεια τα αποτελέσματα εκείνα, που θα 
κάνουν καλύτερη τη ζωή των ζώων, καλύτερη τη ζωή μέσα στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι, να μην υπάρχει βία στην οικογένεια, να μην αντιλαβανόμεθα 
καθημερινά κακές στιγμές, στιγμές που δεν τις βλέπουμε, γιατί μας 
αποτρέπουν.  

Καλή επιτυχία και εύχομαι σε όλους τα καλύτερα. Θα παρακολουθήσω την 
εξαγωγή των συμπερασμάτων και να είστε σίγουροι ότι εγώ από την πλευρά 
μου θα κάνω ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν προς την κατεύθυνση αυτήν. Σας 
ευχαριστώ πολύ».  

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, ο οποίος ανέφερε: 
 
«Η σημερινή Ημερίδα, αποτελεί ένα πρωτοποριακό εγχείρημα για την Ελληνική 
Αστυνομία, γιατί για πρώτη φορά αναπτύσσεται μία συνεργασία προκειμένου 
να αναδειχθούν πολύ σημαντικοί συσχετισμοί μεταξύ της κακοποίησης των 
ζώων, της παραμέλησης και κακοποίησης παιδιών, της ενδοοικογενειακής βίας 
όπως και άλλων μορφών βίας.  
 
Είναι γεγονός ότι η προστασία των ζώων του τόπου μας αποτελεί ένα 
πρωταρχικό κοινωνικό ζήτημα που αφορά κρατικούς, και τοπικούς φορείς, και 
φυσικά όλους τους  πολίτες της κοινωνίας μας. 
 
Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αντιμετωπίζει με 
ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα της προστασίας των ζώων και καταδικάζει με τον 
πιο κατηγορηματικό τρόπο τα περιστατικά κακομεταχείρισής τους, που 
πραγματοποιούνται  κατά καιρούς. Παράλληλα, στηρίζει κάθε προσπάθεια που 
γίνεται προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης φιλοζωικής συνείδησης και 
κουλτούρας στην Χώρα μας, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τις διατάξεις της 
ισχύουσας Νομοθεσίας.  
 
Η ορθή μεταχείριση των ζώων καταδεικνύει υψηλό επίπεδο παιδείας και 
σωστή διαμορφωμένη κοινωνική κουλτούρα. Απεναντίας όπως χαρακτηριστικά 
είπε ο Αμερικανός εφευρέτης, Τόμας Έντισον: 
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«Μέχρι να σταματήσουμε να κάνουμε κακό στα ζώα, θα είμαστε ακόμα 
απολίτιστοι». 
 
Ειδικότερα, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας ζώων, έχει εκδώσει κατά καιρούς 
κατευθυντήριες εντολές - οδηγίες προς όλες τις αρμόδιες Περιφερειακές του 
Υπηρεσίες προκειμένου, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, να 
επαγρυπνούν και να εφαρμόζουν με αυστηρότητα την ισχύουσα νομοθεσία σε 
κάθε περίπτωση διαπίστωσης βασανισμού, κακοποίησης ή θανάτωσης ζώου. 
 
Επίσης, για κάθε περιστατικό που καταγγέλλεται, δίνεται εντολή στην αρμόδια 
Αστυνομική Υπηρεσία για την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και την 
εκδήλωση των επιβαλλόμενων ενεργειών αρμοδιότητάς της. 
 
Παράλληλα, αισθάνομαι την ανάγκη να σας διαβεβαιώσω ότι καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του όλου 
ζητήματος παράσχοντας την όποια νόμιμη συνδρομή ζητηθεί από τους 
ενδιαφερόμενους Φορείς, Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Φιλοζωικά 
Σωματεία και πολίτες τόσο της Χώρας μας όσο και του Εξωτερικού, γεγονός, 
το οποίο καταδεικνύεται έμπρακτα από τα ακόλουθα στατιστικά δεδομένα: 
 
Ενδεικτικά, θα αναφερθώ ότι κατά το τρέχον έτος, μέχρι το τέλος του μηνός 
Οκτωβρίου, όσον αφορά στην κακοποίηση, βασανισμό και θανάτωση των 
ζώων: 

 καταστήκαμε αποδέκτες 950 καταγγελιών 
 επιληφθήκαμε σε 833 περιπτώσεις 
 βεβαιώσαμε 469 παραβάσεις 
 συνελήφθησαν 140 άτομα και 
 σχηματίσθηκαν 767 δικογραφίες. 

 
Κυρίες και Κύριοι,  
 
Το σημαντικότερο όμως ζήτημα, είναι η σύνδεση της κακοποίησης ζώων με 
άλλες εγκληματικές συμπεριφορές. 
 
Ειδικότερα, η πρόκληση της κακοποίησης των ζώων, δια μέσου και σε σχέση 
με άλλες μορφές βίας, ήτοι π.χ. ενδοοικογενειακής βίας, με ιδιαίτερες 
παθολογικές προεκτάσεις, είναι από τις σημαντικότερες μορφές που θα 
αναπτυχθούν σ’ αυτή την Ημερίδα. 
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Η κακοποίηση ζώων, από πολλά χρόνια πριν αναγνωριζόταν ως σημάδι 
παθολογίας των πιο βίαιων παραβατών. Οι μεγαλύτεροι εγκληματίες - 
δολοφόνοι στην ιστορία έχουν παρελθόν κακοποίησης ζώων, όπως ο 
Theodore Bundy που σκότωσε περίπου 30 ανθρώπους, στην έρευνα που 
ακολούθησε, αποδείχθηκε το γεγονός πως όταν ήταν παιδί, έβλεπε τον 
παππού του να βασανίζει ζώα.  
 
Επίσης, το έτος 1871, ο W. Hogarth στο έργο του «Τα 4 στάδια της 
κακοποίησης», έδειχνε στο πρώτο στάδιο ένα παιδί που βασανίζει ένα σκύλο 
ενώ στο τέταρτο στάδιο έδειχνε το παιδί που πλέον είχε μεγαλώσει, να 
καταδικάζεται σε απαγχονισμό ως τιμωρία για δολοφονία που διέπραξε. 
 
Οι πολυετείς έρευνες καταδεικνύουν πως το κοινωνικό αυτό φαινόμενο, έχει 
πολύ βαθιές εκφάνσεις και σχετίζεται άμεσα με το σύνολο σχεδόν των 
έκνομων και βίαιων συμπεριφορών, όπου μία εξ αυτών είναι και η 
οικογενειακή βία. 
 
Σας υπενθυμίζω απλά, ότι η προστασία των ζώων από την ανθρώπινη 
βαρβαρότητα, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει πέραν της αυστηρής 
ποινικής μεταχείρισης των παραβατών και των αστυνομικών μέτρων 
πρόληψης και καταστολής, να συνοδεύεται από την γενικότερη ενεργή 
κοινωνική συμμετοχή, έχοντας ως οδηγούς και συμπαραστάτες, τις Φιλοζωικές 
Οργανώσεις.   
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω, την εκπρόσωπο της Εισαγγελίας της 
Βιρτζίνια κυρία Michelle Welch, την αξιωματικό της Μητροπολιτικής 
Αστυνομίας του Λος  Άντζελες  κυρία Kelly Mulldorfer, τον ντεντέκτιβ της ίδιας 
Αστυνομίας κ. Hector Sanchez, την πρόεδρο της Πανελλήνιας Φιλοζωικής 
Ομοσπονδίας κυρία Ειρήνη Μολφέση, τον Πρόεδρο και τους εκπρόσωπους της 
«Συμμαχίας για την Ελλάδα», καθώς και όλους όσοι συμμετέχουν στην 
Ημερίδα αυτή. Σας ευχαριστώ» 
 
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, της οποίας συντονιστής ήταν ο κλινικός 
ψυχολόγος Αλέξης Μορντώ, συζητήθηκε και αναπτύχθηκε το ζήτημα της 
σύνδεσης ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης των ζώων. Αναλύθηκε 
επιστημονικά τόσο η ψυχολογική, όσο και η αστυνομική και η νομοθετική 
προσέγγιση του θέματος, οδηγώντας στην εξαγωγή χρήσιμων και σημαντικών 
συμπερασμάτων.  
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Ομιλητές ήταν εκπρόσωποι των Αστυνομικών Αρχών του Λος Άντζελες και της 
Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι των Δικαστικών Αρχών, Ακαδημαϊκοί και 
άλλοι ειδικοί επί του θέματος. Επίσης, παρουσιάστηκαν -για πρώτη φορά στην 
Ευρώπη- τα συμπεράσματα εφαρμογής του νόμου στις Η.Π.Α για τη σύνδεση 
της κακοποίησης ζώων με την ενδοοικογενειακή βία και το οργανωμένο 
έγκλημα. 
 
Την Ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας από όλη τη χώρα, καθώς και του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και των Εισαγγελικών Αρχών.  
 


