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Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2017 

 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Αξιωματικούς της Ελληνικής 
Αστυνομίας στο θέμα της διασύνδεσης της κακοποίησης 

ζώων με την ενδοοικογενειακή βία και άλλες μορφές 
εγκληματικότητας 

Την εκπαίδευση συνδιοργανώνουν η Ελληνική Αστυνομία, η 
Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία και η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ»   

Σήμερα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στην οποία παρέστησαν ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, ο 

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 

Τσουβάλας 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από εμπειρογνώμονες - εκπαιδευτές 
Αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) 

 

Εκατόν ενενήντα πέντε Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και έξι στελέχη 
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής παρακολουθούν το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ο κύκλος της βίας. Παιδική κακοποίηση – 
κακοποίηση ζώων», που  συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Αστυνομία, 
την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία και τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ». 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε τρεις 
εκπαιδευτικές σειρές διάρκειας δύο ημερών (18 έως 25 Σεπτεμβρίου), από 
εμπειρογνώμονες - εκπαιδευτές Αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής (Η.Π.Α.). 
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Πρόκειται για την Michelle Welch, Ανώτατη Πολιτειακό Εισαγγελέα της 
Πολιτείας της Βιρτζίνια, την Susan Day, Ανώτερο Αξιωματικό – Ερευνητή 
(Senior Detective) της Αστυνομίας της Κομητείας του Fairfax, την Nicole 
Blumberg, Επικεφαλής της Μονάδας Παιδικής Κακοποίησης της Υπηρεσίας 
Ειδικών θυμάτων της Γενικής Εισαγγελίας της Νέας Υόρκης και την Siobhan 
Chase, Αξιωματικός της Αστυνομίας, υπεύθυνη για την προστασία των ζώων, 
για το Αστυνομικό Τμήμα της κομητείας του Fairfax (FCPD) στην Πολιτεία της 
Βιρτζίνια. 

Σήμερα το πρωί (20 Σεπτεμβρίου 2017), στην αίθουσα «Π. Μπακογιάννης» 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, 
Νίκου Τόσκα, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Δημήτρη Αναγνωστάκη 
και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου 
Τσουβάλα.  

Συμμετείχαν η Πρόεδρος της Πανελληνίας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας Ειρήνη 
Μολφέση, ο Γενικός Διευθυντής της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»  Γιώργος 
Καλούδης και οι εκπαιδευτές Michelle Welch, Susan Day και Siobhan Chase. 

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν ο Προϊστάμενος 
Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής, ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, Ταξίαρχος Γεώργιος 
Θεοδωρακόπουλος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης, Ταξίαρχος Δημήτριος 
Αθανασόπουλος και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού, 
Αστυνομικός Διευθυντής Μιχαήλ Λαδομένος. 

Στην έναρξη της παρουσίασης ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, 
υπογράμμισε: 

«Είναι γεγονός πως η κακοποίηση των ζώων αποτελεί δυστυχώς και στην 
εποχή μας διόλου ασύνηθες φαινόμενο. Πρόκειται για ένα διαχρονικό, νοσηρό 
και απαράδεκτο φαινόμενο απέναντι στο οποίο οι οργανωμένες κρατικές 
οντότητες και οι ανθρώπινες κοινωνίες καθυστέρησαν πολύ και μάλλον 
αδικαιολόγητα, να αντιδράσουν. 

http://www.hellenicpolice.gr/images/stories/2017/files17/20092017omiliaarxhgou.pdf
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Όπως, δυστυχώς, καθυστέρησαν και να αντιληφθούν πως η ανθρώπινη 
σκληρότητα απέναντι στα ζώα συνδέεται με τη βία απέναντι στους 
ανθρώπους, και ιδίως σε βάρος παιδιών που κατά τεκμήριο θεωρούνται ως 
περισσότερο αδύναμα μέλη της κοινωνίας… 

…Η Ελληνική Αστυνομία  γνωρίζει, αναγνωρίζει και κατανοεί πλήρως τις 
συνέπειες του προβλήματος. Γι’ αυτό, αισθάνεται αφενός μεν τη θεσμική 
υποχρέωση, αφετέρου δε τη βασισμένη σε όρους συμμετοχικής κοινωνικής 
αντίληψης και ανθρώπινης ευαισθησίας ανάγκη να δραστηριοποιηθεί ακόμη 
περισσότερο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτού του 
απαράδεκτου, νοσηρού, απάνθρωπου και σε κάθε περίπτωση ασύμβατου προς 
τις έννοιες και τις αρχές του ανθρωπισμού, του πολιτισμού και της 
νομιμότητας φαινομένου… 

…Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το πρόγραμμα συνδυασμένης εκπαίδευσης 
«Παιδική Κακοποίηση – Κακοποίηση Ζώων» που υλοποιείται με την 
καθοριστική σύμπραξη της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας και της 
Συμμαχία για την Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα που αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης 
πρωτοβουλίας που πραγματοποιήθηκε το 2015... 

…Είμαι βέβαιος πως οι σημαντικές γνώσεις και η πολύτιμη εμπειρία που θα 
αποκομίσουν τα στελέχη και κατ’ επέκταση το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας θα διευρύνουν το επίπεδο της επαγγελματικής τους επάρκειας ως 
προς το συγκεκριμένο αντικείμενο και θα αναβαθμίσουν τις δυνατότητες του 
Σώματος στη διαχείριση ενός σύνθετου και με σημαντικές κοινωνικές 
προεκτάσεις και επιπτώσεις προβλήματος… 

…Είμαι βέβαιος πως η σύμπραξη της Ελληνικής Αστυνομίας με γνωστούς 
ευαισθητοποιημένους και ενεργούς κοινωνικούς φορείς, όπως η Πανελλήνια 
Φιλοζωική Ομοσπονδία και η Συμμαχία για την Ελλάδα, και η παρουσία και 
πολύτιμη συνεισφορά των διακεκριμένων εμπειρογνώμων-εκπαιδευτών θα 
αναδείξει περαιτέρω το ζήτημα, ώστε να αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερου 
κοινωνικού προβληματισμού και ευαισθητοποίησης των πολιτών, αναφορικά 
με τη συμπεριφορά τους προς τα ζώα και τις πιθανές ευρύτερες συνέπειες 
της…» 

 

 



 
  

Σελίδα 4 από 11 

 

Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος 
Τόσκας, τόνισε: 

«Ευχαριστούμε πολύ για την συνεισφορά στην προσέγγιση ενός θέματος το 
οποίο δυστυχώς  καθυστέρησε να αγγίξει τις κοινωνίες  μας. Αλλά, επιτέλους,  
έχει αρχίσει όχι μόνο να αγγίζει τις  κοινωνίες μας αλλά και να συνδυάζεται και 
με τα υπόλοιπα θέματα της βίας, της κακοποίησης. Γιατί πράγματι, πριν από 
μερικά χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι διαφορετικό πράγμα η 
μεταχείριση των μικρών παιδιών και η μεταχείριση των ζώων. Δεν θα έλεγα 
των κατοικιδίων ζώων, των ζώων γενικότερα.  

Έρχεται όμως ο πολιτισμός μας, έρχονται οι δημοκρατικές μας αντιλήψεις , 
έρχονται οι εμπειρίες αν θέλετε από την εξέλιξη των κοινωνιών μας, να μας 
αγγίξουν περισσότερο και να δείξουν ότι είναι αλληλένδετα αυτά τα ζητήματα. 
Είναι αλληλένδετη η μεταχείριση των ζώων και των παιδιών μας  και των 
ανθρώπων και έρχεται η Ελληνική Αστυνομία να οργανώσει -και αυτό ίσως 
αδιανόητο πριν μερικά χρόνια- να οργανώσει και συζήτηση γύρω από αυτά τα 
ζητήματα. Γιατί κύρια η Ελληνική Αστυνομία ενδιαφέρεται και οι Αστυνομίες  
των προηγμένων και δημοκρατικών χωρών ενδιαφέρονται περισσότερο για 
την πρόληψη και για την αποτροπή του κύκλου της βίας, σαν ενός ευρύτερου 
κύκλου και όχι συγκεκριμένων  περιστατικών, έτσι ώστε  να μην χρειάζεται αν 
είναι δυνατόν η οποιαδήποτε καταστολή, αστυνομική καταστολή, για να 
προλαμβάνεται η αστυνομική καταστολή και σε αυτό συμβάλλει η σημερινή  
συζήτηση, ο σημερινός διάλογος.  

Ευχαριστούμε τους συνδιοργανωτές, ευχαριστούμε για την εθελοντική  
προσφορά, ευχαριστούμε τους διακεκριμένους επισκέπτες μας που ήρθαν από 
την άλλη μεριά του Ατλαντικού για να μας προσθέσουν τις εμπειρίες τους  από 
μια κοινωνία, την αμερικανική κοινωνία που έχει καταβολές, εμπειρία, ιδιαίτερη 
ευαισθησία στο θέμα της μεταχείρισης των ζώων.  

Έτσι ευχαριστούμε όσους συμμετέχουν, ευχαριστούμε τον δημοσιογραφικό 
κόσμο και τους Αξιωματικούς της Αστυνομίας και τους χορηγούς που με τόσο 
καλή διάθεση ήρθαν και ελπίζουμε να σταματήσουμε να βλέπουμε εικόνες που 
βλέπαμε παλαιότερα με κακοποίηση ζώων. Γιατί αυτή η κακοποίηση των ζώων 
δεν είναι μόνο κακοποίηση των ζώων, αλλά δυστυχώς αγγίζει και την 
κακοποίηση των ανθρώπων και την κακοποίηση των μικρών παιδιών, πολλές 
φορές αυτά τα περιστατικά συνδυάζονται μεταξύ τους. Και αν κρίνω και από 
την δική μου εμπειρία και μακάρι ο δικός μου σκύλος να μπορούσε να ακούσει  
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και να καταλάβει την προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή και τον οποίο 
βγάζω βόλτα κάθε πρωί και μου κάνει παρέα και με συντροφεύει ίσως στις πιο 
μύχιες σκέψεις, να καταλάβαινε ότι κάτι κάνουμε και γι αυτά τα ζώα και κάτι 
κάνουμε φυσικά και για τα παιδιά μας, μαζί πάνε αυτά. Και για τα δύο και για 
τα παιδιά μας και για τα ζωάκια κάνουμε συνδυασμένες προσπάθειες, πιστεύω 
ότι θα προσθέσουν κάτι στο να γίνει η κοινωνία μας πιο ανθρώπινη.  

Σας ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε.» 

Ακολούθως, το λόγο είχε η Πρόεδρος της Πανελληνίας Φιλοζωικής 
Ομοσπονδίας, Ειρήνη Μολφέση όπου, μεταξύ άλλων, ανέφερε: 

«…Σε όλο τον κόσμο τον δυτικό η κακοποίηση ζώων θεωρείται ένδειξη 
ψυχικής διαταραχής, θεωρείται το πρώτο σημάδι ότι έχουμε να κάνουμε με 
ένα άτομο επικίνδυνο, το οποίο πρέπει να διερευνά η αστυνομία πρέπει να 
διερευνά το άτομο αυτό και το περιβάλλον του, να δει τι γίνεται στο 
περιβάλλον, να δει τι γίνεται στην οικογένεια του και στο περιβάλλον του, αν 
κακοποιηθεί ένα ζώο πολύ πιθανόν ότι το περιβάλλον γύρω του κινδυνεύει και 
αυτό…  

…Σας προτείναμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που 
το αγκαλιάσατε θέλω να πω δυο πράγματα γι’ αυτό, το πρόγραμμα η 
εκπαίδευση των διακοσίων στελεχών που λέμε συνοδεύεται και πλαισιώνεται 
με ενημέρωση Εισαγγελέων, Δικαστών και Ανακριτών, αυτό θα γίνει σε δύο 
ημερίδες που θα κάνουμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνοδεύεται με μία 
εκστρατεία ενημέρωσης στα Μ.Μ.Ε., συνοδεύεται επίσης με την έκδοση 
οδηγιών μαζί θα γίνει αυτό γιατί μετά με τη γνώση που θα μας έρθει από τις 
παρουσιάσεις και την εκπαίδευση που θα γίνει και με την Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης της Αστυνομίας, θα βγούνε οδηγίες έντυπες για τους 
αξιωματικούς που ασχολούνται με αυτά που μπορούν θα μπορούν να τις 
έχουν μέσα στα περιπολικά και θα βγει ένα πλήρες τεύχος που θα διανεμηθεί 
σε κάθε αστυνομικό τμήμα για την κακοποίηση ζώων και την παιδική 
κακοποίηση. 

Να πω επίσης όσο αφορά την παιδική κακοποίηση οι συνεργάτες μας είναι το 
σωματείο «ΕΛΙΖΑ» το πλέον αρμόδιο για τα θέματα παιδικής κακοποίησης, οι 
οποίοι θα αναλάβουνε και στη συνέχεια όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση την 
αξιοποίηση των όσων γίνονται τώρα εδώ. Θεωρούμε απαραίτητο η προσφορά 
των ξένων οι γνώσεις που θα μας φέρουνε να συνοδευτεί από νομοθετικές  

http://www.hellenicpolice.gr/images/stories/2017/files17/20092017omiliamolfesi.pdf


 
  

Σελίδα 6 από 11 

 

πρωτοβουλίες οι οποίες θα βάλουν ένα πλαίσιο προστασίας των ζώων 
προστασίας των παιδιών το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και σύγχρονο…» 

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Γιώργος Καλούδης, Γενικός Διευθυντής της 
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»:  

«Ευχαριστούμε για την παρουσία. Ευχαριστούμε κ. Αρχηγέ, κ. Υπουργέ για τη 
φιλοξενία. Σας είπε πάρα πολλά και με ουσία και ο Υπουργός μας και ο 
Αρχηγός. Σας είπε περισσότερα η κα Μολφέση, θα ακολουθήσει η Εισαγγελέας 
μας για να σας πει για το πρόγραμμα.  

Εγώ θα σας πω δύο κουβέντες, ότι απευθυνθήκαμε σε είκοσι οκτώ εταιρείες 
που τις έχετε μαζί και αγκάλιασαν το πρόγραμμα, δείχνοντας έμπρακτα το 
σεβασμό και την αγάπη προς την Ελληνική Αστυνομία. Οι χορηγοί μας και 
δωρητές μας θα καλύψουν όλο το κόστος κι έτσι δεν θα υπάρχει καμία 
επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό.  

Υπάρχει άριστη συνεργασία με τους επιτελείς και έχουν δείξει κατανόηση και 
έχουν λύσει πολλά προβλήματα. Τόσο η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι Σχολές. 
Δεν θα πω τίποτα.  

Οι χορηγοί και οι δωρητές μας είναι πάρα πολύ διακριτικοί, δεν θα τους 
αναφέρω, αλλά καλό θα ήταν τα Μ.Μ.Ε., έχουν ποιοι είναι, να τους 
προβάλλουν, για να ευαισθητοποιηθούν και άλλες εταιρείες, να ακολουθήσουν 
το παράδειγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Δεν θέλω να πω τίποτα 
άλλο. Η κα Εισαγγελέας θα σας πει τα περισσότερα.  

Ευχαριστώ.» 

Τέλος, το λόγο έλαβε η Michelle Welche, Ανώτατη Πολιτειακός Εισαγγελέας 
της Πολιτείας της Βιρτζίνια, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: 

«…Στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και χρόνια αντιληφθήκαμε ότι η κακοποίηση 
των ζώων δεν τύγχανε της πρέπουσας προσοχής, είτε σε άσκηση διώξεων, 
είτε σε διερεύνηση εγκληματικών πράξεων. Τώρα συνιστά έγκλημα η 
κακοποίηση των ζώων και διερευνάται και διώκεται κατά τρόπο αντίστοιχο με 
των άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Έχουμε αναγνωρίσει επίσης, ότι 
δεν σταματά ο κακοποιός, που κακοποιεί ζώα, μόνο στα ζώα. Θα προχωρήσει 
και στα παιδιά και στο ενδοοικογενειακό του περιβάλλον, σε εκδηλώσεις  

http://www.hellenicpolice.gr/images/stories/2017/files17/20092017omiliawelch.pdf
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τέτοιας βιαιοπραγίας. Έχουμε παρατηρήσει δε, ότι όπου υπάρχει κακοποίηση 
παιδιών, ότι υπάρχει κακοποίηση ζώων. Μπορεί δε, ένα ζώο να προσπαθήσει 
να σταθεί σαν ασπίδα την ώρα που πάει ένας ενήλικος να κακοποιήσει ένα 
παιδί. Για να προστατεύσει το παιδί…  

…Στην εκπαίδευση θα μιλήσουμε πάντως, για τα υποκρυπτόμενα εγκλήματα 
της παραμέλησης, της βάναυσης συμπεριφοράς και βασανισμού των ζώων, 
στο πλαίσιο επίσης και των κυνομαχιών. Δεν αφήνουμε ασχολίαστη την 
κτηνοβασία και την κακοποίηση των παιδιών. Θα ενημερωθούν οι αστυνομικοί 
και για αυτά, με μία κατευθυντήρια οδηγία για τον τρόπο, που πρέπει να 
γίνεται η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών, όπως επίσης και παιδικής 
πορνογραφίας. Για να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τις κυνομαχίες… 

…Επ’ ευκαιρία της εκπαίδευσης έχουμε επικεντρωθεί επίσης και στην 
κακοποίηση παιδιών. Αντιλαμβάνομαι ότι σημειώνεται μία αύξηση των 
φαινομένων εδώ στην Ελλάδα. Είναι δύσκολες υποθέσεις να τις εντοπίσει 
κανείς και να ασκήσει την δέουσα δίωξη, γι’ αυτό και η Susan Day έχει 
συνοδεύσει την αποστολή, επειδή είναι εξειδικευμένη, αλλά και η Nicole 
Blumberg, η οποία είναι επικεφαλής της ομάδας για την παιδική κακοποίηση 
από το Μανχάταν... 

…Και τέλος, έχουμε την κα Siobhan Chase από την Αστυνομική Διεύθυνση της 
Κομητείας του Fairfax, όσον αφορά στις υπηρεσίες ευημερίας των ζώων. Θα 
παρέχουν λοιπόν αυτές τις εκπαιδεύσεις κατόπιν της πρόσκλησης που τους 
απηύθυνα και είμαι ιδιαιτέρως ευγνώμων προς αυτές για το γεγονός ότι 
συμπράττουν σε αυτή τη δραστηριότητα και βρίσκονται εδώ, στην Ελλάδα, 
κάτι το οποίο εκτιμούν ιδιαιτέρως παρεμπιπτόντως...  

…Πέραν αυτού προσβλέπουμε και ενδεχομένως σε αλλαγές νομοθετικής 
φύσης για να αντιμετωπιστεί ακόμη πιο αποτελεσματικά η κακοποίηση των 
ζώων και η κακοποίηση των παιδιών για να μπορέσετε να αντιταχθείτε σε 
κάθε τέτοιου είδους εγκληματική δραστηριότητα. Άλλωστε δεν είναι παρά μια 
κορυφή του παγόβουνου. Υποκρύπτεται πολλές φορές και άλλου τύπου 
εγκληματική δραστηριότητα πίσω από την κακοποίηση των παιδιών και των 
ζώων. Χαίρομαι ιδιαίτερα και εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι βρίσκομαι στην Ελλάδα, 
ως πατρίδα, κοιτίδα της Δημοκρατίας, είναι κάτι το οποίο μου έχει δώσει 
μεγάλη ανάταση και χαρά…»  
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