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“ Ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγµατα που µπορεί να συµβεί σε ένα παιδί, 
είναι να σκοτώσει ή να βασανίσει ένα ζώο και να µην τιµωρηθεί για αυτό.” 

(Margaret Mead - Κοινωνιολόγος)

 
“Θα έρθει η µέρα που οι άνθρωποι θα δουν τον φόνο ενός ζώου 

µε τον ίδιο τρόπο που βλέπουν τον φόνο ενός ανθρώπου.” 
(Leonardo Da Vinci) 

 
“Μέχρι κάποιος να συγκινηθεί µε ένα ζώο, 

κοµµάτι της ψυχής του παραµένει κοιµισµένο.”
(Anatole France - Γάλλος συγγραφέας 19ου αι.)

 
“Το να µάθεις σε ένα παιδί να µην πατά µια κάµπια 

είναι το ίδιο ωφέλιµο για το παιδί όσο και για την κάµπια.”
(Bradley Miller)

 
“Είµαι υπέρ των δικαιωµάτων των ζώων όπως και των δικαιωµάτων 

των ανθρώπων... αυτός είναι ο δρόµος του ολοκληρωµένου ανθρώπου.” 
(Αβραάµ Λίνκολν)



ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

J. WALTER THOMPSON ATHENS

για το σχεδιασµό του παρόντος εντύπου

KATRAKIS CREATIVE PRINTING

για την εκτύπωση του παρόντος εντύπου

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

για τη φιλοξενία της ηµερίδας

Η ηµερίδα “Ο κύκλος της βίας, από την κακοποίηση ζώων στην 

ενδοοικογενειακή βία” πραγµατοποιεται σε συνεργασία µε:

Tο Voice For The Animals Foundation

Το Los Angeles Police Department (LAPD)

Το Virginia Attorney General Office

Η πρωτοβουλία της ηµερίδας ανήκει στην Πανελλήνια Φιλοζωική 

Οµοσπονδία και στη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.

Η Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

έκρινε το θέµα της ηµερίδας επίκαιρο και µε ιδιαίτερες προεκτάσεις, 

τόσο εγκληµατολογικές όσο και κοινωνικές.

Οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και τα στελέχη της κατέβαλαν κάθε 

προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της ηµερίδας

 και η συνεργασία όλων ήταν άριστη και επoικοδοµητική.  

Το κόστος πραγµατοποίησης της ηµερίδας καλύψαν εξ ολοκλήρου 

ελληνικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, ώστε η 

ηµερίδα να µην επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισµό.

 Η άµεση ανταπόκρισή τους παρά τις εξαιρετικά δύσκολες οικονοµικές 

συνθήκες, αποτελεί αναγνώριση του έργου της ΕΛ.ΑΣ. και επιβεβαιώνει 

τη σηµασία του θέµατος της ηµερίδας, για την κοινωνία.



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

Η Πανελλήνια Φιλοζωική Οµοσπονδία είναι Οµοσπονδία µη κερδοσκοπική. Συστάθηκε το 2007 
µε το όραµα να ενώσει τις ελληνικές φιλοζωικές οργανώσεις σε έναν ενιαίο φορέα, ικανό να 
φέρει απτά αποτελέσµατα σε όλα τα θέµατα προστασίας των ζώων. Τα µέλη της είναι φιλοζωικές 
οργανώσεις απ’ όλη την Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται στη διάσωση ζώων, έχουν ίδιες αξίες 
και σκοπό, και ακολουθούν κοινή στρατηγική.

Η Οµοσπονδία προωθεί το διάλογο µε την Πολιτεία στα θέµατα προστασίας των ζώων και 
συνεργάζεται µε τις Αστυνοµικές και Εισαγγελικές Αρχές, προκειµένου να οδηγούνται στη 
δικαιοσύνη όσοι εγκληµατούν κατά των ζώων. Καθοδηγεί και βοηθά τους πολίτες, που έρχονται 
αντιµέτωποι µε περιστατικά κακοποίησης, να τα καταγγέλλουν στις αρχές. ∆ιοργανώνει 
εκστρατείες ενηµέρωσης σχετικά µε τις υποχρεώσεις των κατόχων ζώων συντροφιάς. 
Συµµετέχει σε Παγκόσµια συνέδρια, καθώς και σε οµάδες εργασίας του Ευρωκοινοβουλίου, 
που επεξεργάζονται την ιδέα ενιαίας ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς.

Βασικός σκοπός της Οµοσπονδίας είναι η αναβάθµιση του νοµοθετικού πλαισίου προστασίας των 
ζώων, που να ενσωµατώνει τις θέσεις της σύγχρονης επιστήµης και τις σύγχρονες ηθικές αξίες, 
σύµφωνα µε τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα. Αυτός ο εκσυγχρονισµός του ∆ικαίου είναι αναγκαίος 
και θα αποτελέσει τεράστια πρόοδο για την ελληνική κοινωνία.

Με την πεποίθηση ότι η προστασία των ζώων ταυτίζεται µε την προστασία των ανθρώπων, 
η Πανελλήνια Φιλοζωική Οµοσπονδία ευελπιστεί ότι η ηµερίδα «Ο κύκλος της βίας, από την 
κακοποίηση ζώων στην ενδοοικογενειακή βία» θα δώσει στην ΕΛ.ΑΣ. νέο οπλοστάσιο και αέρα 
στην καταπολέµηση της βίας και την προστασία της κοινωνίας.
 
Ειρήνη Μολφέση
Πρόεδρος
www.pfo.gr, info@pfo.gr



ΣΥΜΜΑΧΙΑ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

42. ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.  

43. ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ   

44. GREEN COLA COMPANY Α.Ε.

45. SINGULAR LOGIC Α.Ε.

46. CITIBANK INTERNATIONAL 

47. VOLTERRA Α.Ε.

48. LAMDA FLISVOS MARINA Α.Ε.

49. S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

50. ACS COURIER

51. iSQUARE Α.Ε.

52. ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ

53. ALPHA BANK

54. ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

55. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.(AEGEAN)

56. ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

57. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 

58. ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

59. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.

60. NOVARTIS HELLAS

61. MEDIA SATURN HELLAS

62. COCA-COLA HELLAS

63. ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS  

64. KOSMOCAR Α.Ε.

65. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 
ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.

66. NORDIA Α.Ε. 

67. TASTY FOODS Α.Ε.Γ.Ε.

68. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

69. ΛΟΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

70. ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

71. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΣΦΑ) Α.Ε.

72. ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ - ΖΑΓΟΡΙ 

73. ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

74. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

75. RETAIL WORLD Α.Ε.

76. ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ

77. AVIS RENT A CAR - OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. Α.Ε.

78. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

79. ALFA ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Γιατί όλοι µαζί µπορούµε να ενώσουµε
 τις δυνάµεις µας για ένα καλύτερο αύριο.

Τα µέλη της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α είναι οι σηµαντικότερες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα:

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α είναι η πρωτοβουλία των θεσµικών φορέων
 του κλάδου της επικοινωνίας, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2010, µε άξονες 

δράσης τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, τον τουρισµό, το περιβάλλον και τον εθελοντισµό 
και κύριο στόχο την τόνωση της αγοράς.

Η πρωτοβουλία αυτή εξέφρασε, πρακτικά, την αποφασιστικότητα του ιδιωτικού τοµέα
 να προσφέρει τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς στο ελληνικό κράτος, έτσι ώστε,
 τη στιγµή της οικονοµικής κρίσης, η Ελλάδα να τύχει της µεγαλύτερης δυνατής 

υποστήριξης και ενίσχυσης από τους πλέον εύρωστους και υγιείς κλάδους
 της ελληνικής αγοράς.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α εµπερικλείει και εκφράζει µε τον καλύτερο τρόπο τις 
ιδέες και τις έννοιες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΒΟΗΘΕΙΑ - ΣΤΗΡΙΞΗ - ΚΟΙΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Όλες αυτές οι έννοιες εκφράζουν, µε το δικό τους τρόπο η καθεµία,
 την αισιοδοξία, την ελπίδα, τη βεβαιότητα πως η ψυχική αξία του ανθρώπου

 µπορεί να κάνει τον κόσµο καλύτερο.

1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (EET) 

3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

4. MARFIN INVESTMENΤ GROUR

5. ΟΤΕ Α.Ε

6. COSMOTE

7. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

8. EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε.

9. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

10. A – B ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

11. SONY HELLAS

12. WIND HELLAS 

13. DIXONS SOUTH-EAST EUROPE 
(ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ)

14. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ / NESPRESSO

15. RADISSON BLU PARK HOTEL 

16. ΟΜΙΛΟΣ VIVARTIA 

17. Ε .Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

18. OLYMPIC AIR

19. VODAFONE  ΕΛΛΑΣ

20. ΕΥ∆ΑΠ

21. NESTLE HELLAS

22. COCA COLA 3E

23. ELPEDISON Α.Ε.

24. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

25. FORTHNET

26. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

27. ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ

28. ΟΠΑΠ Α.Ε.

29. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

30. FRESH LINE

31. ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

32. ΟΜΙΛΟΣ INTERAMERICAN

33. ∆ΕΗ Α.Ε.

34. Ι.& Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

35. ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

36. ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ LOGISTICS Α.Ε.

37. FMW FINANCIAL MEDIA WAY Α.Ε.

38. EDISON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

39. MONDELEZ INTERNATIONAL

40. ITEAM  Α.Ε.

41. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.

Επίσης, έχουµε συνάψει σύµφωνα συνεργασίας 
µε τα εξής επιµελητήρια:
1. ΕΛΛΗΝΟ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

2. ΕΛΛΗΝΟ - ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

3. ΕΛΛΗΝΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

4. ΕΛΛΗΝΟ - ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

5. ΕΛΛΗΝΟ - ΣΟΥΗ∆ΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Μέσα από τις δράσεις της, η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α στοχεύει στην: 

• Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και των 
επιχειρήσεων για την ανάγκη στήριξης 
προγραµµάτων που θα συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη και προβολή των παραγωγικών 
πόρων της χώρας.

• Προώθηση της εικόνας της χώρας, µε τη 
συνεργασία του ελληνικού παραγωγικού ιστού, 
προκειµένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσµα µε τη χαµηλότερη δυνατή δαπάνη.

• ∆ραστηριοποίηση, µέσω του εθελοντισµού, 
σε δράσεις που προάγουν την εικόνα της 
χώρας µας διεθνώς. 

• Μελέτη των µέσων µε τα οποία θα επιτευχθεί 
η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του 
ελληνικού προϊόντος.

Η ηµερίδα «Ο κύκλος της βίας, από την 
κακοποίηση ζώων στην ενδοοικογενειακή 
βία» είναι µία ακόµα από τις δράσεις που 
συµµετέχουµε, την οποία 
συνδιοργανώνουµε µε την Πανελλήνια 
Φιλοζωική Οµοσπονδία και την Ελληνική 
Αστυνοµία. Στην ηµερίδα αυτή οργανωτικά 
συµµετέχουν οι Los Angeles Police 
Department, Virginia Attorney General 
Office και Voice for the animals 
foundation.

Εµείς θα συνεχίσουµε να συµµαχούµε για 
ένα καλύτερο αύριο… Για µια Ελλάδα του 
πολιτισµού, του αθλητισµού, του τουρισµού, 
του περιβάλλοντος και του εθελοντισµού. 

Γιώργος Καλούδης
Γενικός ∆ιευθυντής
www.symmaxiagiatinellada.gr
info@symmaxiagiatinellada.gr



Εδώ και 30 χρόνια, οι έρευνες αναδεικνύουν σηµαντικούς 
συσχετισµούς µεταξύ της κακοποίησης ζώων, της παραµέλησης 
και κακοποίησης παιδιών, της ενδοοικογενειακής βίας και άλλων 
ακόµα µορφών βίας. H κακοποίηση ζώου δεν θεωρείται πλέον 
µεµονωµένο συµβάν που µπορεί να αγνοηθεί. Είναι συχνά η 
ένδειξη και το καµπανάκι που προειδοποιεί ότι σε µια 
συγκεκριµένη οικογένεια, κι άλλα µέλη κινδυνεύουν.

Στην ενδοοικογενειακή βία, το ζώο είναι συχνά το πρώτο θύµα και 
ο παραδειγµατισµός για να “συµµορφωθούν” τα υπόλοιπα µέλη της 
οικογένειας. Εκεί που επί χρόνια ευτελιζόταν η σοβαρότητα της  
κακοποίησης ενός ζώου µε ένα “έλα µωρέ, σκύλος είναι” ή µε ένα 
“τι να κάνουµε, παιδιά είναι και παίζουν”, αναγνωρίζεται τώρα από 
τις Αστυνοµικές και Εισαγγελικές Αρχές ότι η κακοποίηση ενός 
ζώου πρέπει να αντιµετωπίζεται πολύ σοβαρά και να ερευνάται σε 
βάθος, γιατί είναι συνήθως η κορυφή του παγόβουνου και η πρώτη 
ένδειξη ενός προβληµατικού ατόµου ή οικογένειας.

Ενώ οι περισσότερες υποθέσεις κακοποίησης ζώου εµφανίζονται 
ως παραµέληση χωρίς πρόθεση, η διερεύνηση αποκαλύπτει πολλές 
φορές σκόπιµη κακοποίηση. Όλα τα περιστατικά συνδέονται 
δυνητικά µε άλλες µορφές βίας στο σπίτι.

Το LAPD δηµιούργησε ειδικό τµήµα για τη διερεύνηση υποθέσεων 
κακοποίησης ζώου και η Γενική Εισαγγελία της Πολιτείας 
δηµιούργησε οµάδα εισαγγελέων που εκπαιδεύτηκαν στον χειρισµό 
τέτοιων υποθέσεων. Το Los Angeles έχει γίνει εθνικό πρότυπο για 
την παραδειγµατική εφαρµογή του νόµου κατά της κακοποίησης 
των ζώων.

Οι αρχές του LA και άλλων πολιτειών που έδρασαν ανάλογα, 
νοµοθετώντας σχετικά και δηµιουργώντας οµάδες καταστολής της 
βίας κατά των ζώων, ανταποκρίθηκαν στην ολοένα και αυξανόµενη 
αγανάκτηση των πολιτών απέναντι στα φαινόµενα βίας κατά των 
ζώων και στην τεκµηρίωση της σύνδεσης της κακοποίησης ζώου 
µε άλλου τύπου εγκλήµατα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φαινόµενο των κυνοµαχιών που 
συνδυάζει πολλά εγκλήµατα ταυτόχρονα: βασανισµός ζώων, 
παράνοµος τζόγος, ναρκωτικά, παράνοµη κατοχή όπλων, σύσταση 
συµµορίας...

Los Angeles 
Police Department
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση του Λος Άντζελες είναι η 
τρίτη µεγαλύτερη αστυνοµική διεύθυνση των Η.Π.Α., 
µετά τις ∆ιευθύνσεις της Νέας 
Υόρκης και του Σικάγο. Στελεχώνεται 
από 9.843 αστυνοµικούς και 2.773 
πολιτικό προσωπικό. Η LAPD 
καλύπτει εδαφική έκταση 1.920 τ.χλµ. 
µε πληθυσµό που ανέρχεται γύρω 
στα 3.885.000 άτοµα.

Virginia Attorney 
General Office
Η Γενική Εισαγγελία της Βιρτζίνια ανακοίνωσε τον 
Γενάρη του 2015 τη δηµιουργία της πρώτης, στη χώρα, 
µονάδας εισαγγελέων ειδικά εκπαιδευµένων στα 
θέµατα ∆ικαίου των Ζώων. Αυτή η ειδική µονάδα εντός 
της Γενικής Εισαγγελίας, δεν θα αντικαθιστά τους 
τοπικούς εισαγγελείς, παρά θα τους παρέχει 
τεχνογνωσία, και καθοδήγηση ώστε να εκπαιδεύονται 
στη διερεύνηση και δίωξη της 
κακοποίησης ζώου. Η απόφαση 
της Γενικής Εισαγγελίας πάρθηκε 
ως απάντηση στη συσσώρευση 
ενδείξεων ότι η κακοποίηση 
ζώων συσχετίζεται µε γενικευµένη 
εγκληµατική συµπεριφορά. 

Voice for the Animals 
Foundation
Το Voice for the animals δηµιουργήθηκε στην 
Καλιφόρνια των ΗΠΑ το 1999. ∆ίνει ιδιαίτερη σηµασία 
στην εκπαίδευση της κοινωνίας και στη δηµιουργία 
κατάλληλης νοµοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Ως συνιδρυτές του ACTF (Animal 
Cruelty Task Force), την ειδική 
οµάδα του LAPD για την πάταξη 
της βίας κατά των ζώων, 
συνεργάζεται στενά µε το LAPD 
και την Εισαγγελία του LA.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Η Captain Kelly Mulldorfer υπηρετεί στη Μητροπολιτική Αστυνοµία του Λος Άντζελες (LAPD) 
από το 1981. Νωρίς στην καριέρα της, στη Μονάδα Κακοποιηµένων Παιδιών, έγινε 
εµπειρογνώµονας και εκπαιδευτής στην αναγνώριση και τη διερεύνηση της σωµατικής και 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Προήχθη σε αρχιφύλακα το 1993 και το 1999 σε 
υπαστυνόµο. Έγινε ειδικός στον τοµέα της ∆ιαχείρισης Κινδύνων και ως υπασπιστής του 
διοικητή της νεοσύστατης ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης, το 2001, ανέπτυξε µεθόδους για 
εσωτερικούς ελέγχους των επιδόσεων της αστυνοµίας.

Προήχθη σε Αστυνόµο Β το 2003 και Αστυνόµο Α το 2007, ως διοικητής στις ευαίσθητες Νοτιοανατολικές περιοχές 
Watts και Van Nuys. Το 2008 ήταν η πρώτη γυναίκα που διορίστηκε σε διοικητική θέση στη Μητροπολιτική ταξιαρχία 
(SWAT/ΕΚΑΜ, Οµάδα Αστυνοµικών Σκύλων, Μονάδα Ιππικού, Μονάδα ∆υτών, Απόσπασµα Προστασίας Επισήµων). 

Στη σηµερινή της θέση (Vice Operations), οι αρµοδιότητες της Captain Mulldorfer περιλαµβάνουν:

Καταπολέµηση της πορνείας, της εµπορίας ανθρώπων, της πορνογραφίας, των τυχερών παιχνιδιών, 
της πειρατείας/παραποίησης. 

Μείωση κοινωνικών ενοχλήσεων, Έλεγχος αλκοολούχων ποτών. 

Συµµετοχή στην Ειδική Οµάδα καταστολής της κακοποίησης ζώων, στη Μονάδα Ψυχολογικής Αξιολόγησης, 
στη Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων και στη Μονάδα Ενηλίκων Αγνοουµένων.

Η Captain Mulldorfer είναι απόφοιτος του West Point Leadership Program, και της Εθνικής Ακαδηµίας του FBI 
(Session 223) και κατέχει πτυχίο Bachelor of Arts στη ∆ιαχείριση Οργανώσεων.

Θέµα:

Τι είναι η κακοποίηση ζώου και πως την αναγνωρίζουµε; Γιατί να την διερευνήσουµε; 

Τι κρύβεται πίσω από αυτή; Τι είναι ο κύκλος της βίας; 

ACTF (Animal Cruelty Task Force) Ειδική Μονάδα για την αντιµετώπιση της Κακοποίησης Ζώων

Κακοποίηση απο ενήλικες - Κακοποίηση από παιδιά

MICHELLE WELCH
SENIOR ASSISTANT ATTORNEY GENERAL
VIRGINIA ATTORNEY GENERAL’S OFFICE

Ανώτερος Πολιτειακός Εισαγγελέας / ∆ιευθύνει τη Μονάδα ∆ικαίου των Ζώων της Πολιτείας της 
Βιρτζίνια και έχει βραβευτεί πάνω από 15 φορές.

Juris Doctor από τη Νοµική Σχολή του University of Richmond, Virginia, 1999. 
B.A. Πολιτικές Επιστήµες από το University of Virginia, Charlottesville, Virginia, 1990.

Υπηρέτησε στα Virginia Board of Bar Examiners, Supreme Court of Virginia, USA Court of Appeals, USA District 
Court, Eastern Virginia και Alcohol Beverage Control Board.

2000-2005, ως Ειδικός Εισαγγελέας χειρίζεται όλες τις υποθέσεις κακοµεταχείρισης ζώων και κυνοµαχιών, καθώς 
και πολλές υποθέσεις ναρκωτικών, βίαιων εγκληµάτων, σεξουαλικών εγκληµάτων και ανθρωποκτονιών. Έχει 
επιτελέσει Σύνδεσµος της Γενικής Εισαγγελίας µε την Επιτροπή καταπολέµισης της βίας κατά των Ζώων της 
Εθνικής Ένωσης Γενικών Εισαγγελέων.

Από το 2006 εκπροσωπεύει την Κοινοπολιτεία και την ∆υτική Περιφέρεια των ΗΠΑ σε όλες τις υποθέσεις σχετικές 
µε ∆ίκαιο των ζώων. Είναι Ειδική Κατήγορος για την επιβολή του Νόµου Προστασίας των Ζώων και θεωρείται ειδική 
σε εθνικό επίπεδο.

∆ιδάσκει «Τη Σχέση της κακοµεταχείρισης ζώων µε τη βία κατά ανθρώπων» στο πρόγραµµα σπουδών 
Ενδοοικογενειακής Βίας στο Πανεπιστήµιο Virginia Commonwealth και ∆ίκαιο Προστασίας των Ζώων (Animal 
Right) ως επίκουρος καθηγητής στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Richmond.

Από το 2013 µέχρι τώρα – Είναι πρόεδρος της Πολιτειακής Υπηρεσίας Καταστολής των κυνοµαχιών. 

Έχει διακριθεί αµέτρητες φορές µε βραβεία υψηλού κύρους, µεταξύ των οποίων:

• Albert Schweitzer Medalist, Animal Welfare Institute, 2011

• America's Top Ten Animal Defenders for 2013, Animal Legal Defense Fund, 2013

• Prosecutor of the Year Award, Association of Prosecuting Attorneys, 2014

• Office of the Attorney General, Ten Years of Service to the Commonwealth of Virginia Award, August, 2015

Θέµα:

Πως συνδέονται τα εγκλήµατα κατά των ζώων µε την ενδοοικογενειακή βία. 

Κυνοµαχίες - ∆ιερεύνηση και επιτυχής ποινική διωξη.

∆ικογραφία: συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

O Detective III Hector Sanchez υπηρετεί στο LAPD από το 1994. 
Το 1995-2007 υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις πρώτης γραµµής και από το 2008-2011 στο τµήµα 
δίωξης της εµπορίας ανθρώπων.

Από το 2011 ως σήµερα είναι επιθεωρητής επιχειρήσεων και ερευνών της Ειδικής Οµάδας 
καταστολής της κακοποίησης ζώων. Είναι ειδικός στην αντιµετώπιση της κακοποίησης ζώων 
(παραµέληση, θυσίες, δηλητηριάσεις, κτηνοβασίες, αιµατηρά σπορ - κυνοµαχίες - 
κοκοροµαχίες) αλλά και εκπαιδευτής του αντίστοιχου τµήµατος.

Βραβεύτηκε το 2011 και το 2012 µε Τιµητική ∆ιάκριση - Award of Distinction, California Police Officers Association 
και το 2015 µε το Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα ανθρωποκτονιών - Excellence in Homicide Investigations, της 
Police Officers Association of Los Angeles County.

Είναι απόφοιτος της UCLA και κάτοχος πτυχίου Bachelor of Arts στις Πολιτικές Επιστήµες.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Η Αθηνά Θεοδωροπούλου είναι αντιεισαγγελέας Εφετών Αθηνών.
Τελείωσε την Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έκανε µεταπτυχιακό 
στο ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονοµία. Είναι υποψήφια ∆ιδάκτωρ 
της δικαστικής Ψυχολογίας. Ήταν εισαγγελέας ποινικής δίωξης επί πέντε χρόνια 
και γνωµοδοτήσεων για άλλα πέντε.

Υπηρέτησε επί 2 χρόνια ως εισαγγελέας ακροάσεων για την εφαρµογή του νόµου Προστασίας 
των Ζώων το 2012-2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ο Αποστόλης Περιστέρης είναι Αστυνόµος Α΄ και κτηνίατρος (Τµήµα Κτηνιατρικής, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας). 

Το 2011 συµµετείχε ως εισηγητής από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνοµίας 
στην Ηµερίδα για την κακοποίηση και θανάτωση των ζώων συντροφιάς 
που πραγµατοποιήθηκε στη ΓΑ∆Α. 

Από τότε µέχρι σήµερα, έχει δώσει ως προσκεκληµένος οµιλητής από διάφορους φορείς 
διαλέξεις µε αντικείµενο το ρόλο της Ελληνικής Αστυνοµίας σε περιπτώσεις κακοποίησης και θανάτωσης ζώων 
συντροφιάς στην Ελλάδα.

Ο ∆ηµήτρης Τόντης, DVM, Dr.med.vet (Bern), είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, ∆/ντής του 
Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής στο Τµήµα Κτηνιατρικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 

Έχει διοργανώσει το 2003 το 1ο Σεµινάριο ∆ιαγνωστικής Παθολογικής Ανατοµικής & 
Κτηνιατροδικαστικής του Σκύλου, για τη µετεκπαίδευση των κτηνιάτρων της χώρας µας. Το 2004 
και 2006 συνδιοργάνωσε αντίστοιχες ηµερίδες σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης µε την Ελληνική 
Κτηνιατρική Εταιρεία και τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο. Στη συνέχεια, το 2011 για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, συνδιοργανώθηκε µε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας ηµερίδα στη 
ΓΑ∆Α για την κακοποίηση και θανάτωση των ζώων συντροφιάς. 

Έχει στο ενεργητικό του πληθώρα εισηγήσεων και δηµοσιεύσεων σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

Θέµα: “Η συµβολή της κτηνιατροδικαστικής επιστήµης 
στην αντιµετώπιση περιστατικών κακοποίησης – µη σύννοµης θανάτωσης ζώων.”

Η κακοποίηση - µη σύννοµη θανάτωση των ζώων αποτελεί ζήτηµα αιχµής για τις ανθρώπινες κοινωνίες διεθνώς. 
Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου απαιτείται όσο το δυνατό πληρέστερη προσέγγιση µε τη συµβολή της 

κτηνιατροδικαστικής επιστήµης, η οποία δίνει τα απαραίτητα στοιχεία τόσο στη ∆ικαιοσύνη όσο και στην Αστυνοµία, 
αναδεικνύοντας πτυχές ιδιαίτερα χρήσιµες. Η εµπεριστατωµένη κτηνιατροδικαστική γνωµάτευση έχει ιδιαίτερη 

νοµική αξία, µια και παρέχει στις αρµόδιες αρχές αποδεικτικό υλικό, ώστε να µην υπάρχουν ζωτικά κενά για την 
κατάληξη αυτών των υποθέσεων.

Ο ∆ηµήτρης ∆ούκας (DVM, MSc, PhD) είναι κτηνίατρος, ∆ιδάκτωρ Παθολογικής Ανατοµικής 
(Τµήµα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας). Επιπλέον, έχει εκπονήσει µεταπτυχιακή διατριβή 
µε θέµα: «Κτηνιατροδικαστική της βίαιης θανάτωσης-κακοποίησης των ζώων και Ψυχική Υγεία 
του ανθρώπου-θύτη» (Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών). 

Είναι Συµβασιούχος ∆ιδάσκων στο Τµήµα Κτηνιατρικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε 
αντικείµενο: νεκροψίες των ζώων – διαγνωστική παθολογική ανατοµική & κτηνιατροδικαστική. 

Έχει συµµετάσχει µε πληθώρα ανακοινώσεων και έχει δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και 
περιοδικά αντίστοιχα.

Θέµα: “Το ψυχολογικό προφίλ του ανθρώπου-θύτη σε περιστατικά κακοποίησης ζώων.”

Η κακοποίηση των ζώων είναι µη φυσιολογική ανθρώπινη συµπεριφορά που έχει συσχετιστεί µε συγκεκριµένες 
διαταραχές της Ψυχικής Υγείας. Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται το ψυχολογικό προφίλ του ανθρώπου-θύτη 
µε βάση την ηλικία του σε συνδυασµό µε κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Αφενός, στους ανήλικους 

θύτες (παιδιά και εφήβους) είναι αλληλένδετη µε τη διαταραχή διαγωγής καθώς και τη διαπροσωπική βία στο 
οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. Αφετέρου στους ενήλικες συνδέεται συνηθέστερα µε διαταραχές της 

προσωπικότητας ή/και µε διάφορες µορφές εξάρτησης (αλκοόλ, πολυτοξικοµανία, τζόγος). 
Τέλος, δεν πρέπει να υποτιµώνται και οι παθολογικές µορφές της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου 

µε τα ζώα σε συνθήκες εκούσιας κοινωνικής αποµόνωσης.

Η Σοφία Τζονίκη είναι Γενική Γραµµατέας της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Οµοσπονδίας από το 
2009 και εκπρόσωπός της στα ΜΜΕ. Ειδικεύεται σε θέµατα κακοποίησης και παράνοµης 
εκτροφής και καθοδηγεί ιδιώτες και σωµατεία να καταγγέλλουν τα περιστατικά κακοποίησης. 
Είναι ο Σύνδεσµος της Οµοσπονδίας µε την Εισαγγελία και τα Αστυνοµικά Τµήµατα.

Θέµα: “Παράνοµα εκτροφεία καθαρόαιµων ζώων”

Συνθήκες φρίκης για τα ζώα και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ µαύρου χρήµατος ετησίως
 για τα κυκλώµατα που διαχειρίζονται παράνοµα εκτροφεία.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
∆ΩΡΗΤΕΣ

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

ΧΟΡΗΓΟΙ 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ

MELYA KAPLAN
VOICE FOR THE ANIMALS FOUNDATION

Ίδρυσε και διευθύνει το Ίδρυµα VOICE FOR THE ANIMALS.
Καθιέρωσε δύο επιτυχηµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα για την κακοποίηση ζώων στο LAPD 
το 1996 και το 1999, εκπαιδεύοντας συνολικά 80 αξιωµατικούς. Είναι συνιδρυτής της Animal 
Cruelty Task Force η οποία γεννήθηκε από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Συνεργάζεται µε τις 
αρχές για την καταπολέµηση της βίας κατά των ζώων και εκδίδει κάθε χρόνο τα δηµοφιλή 
ηµερολόγια ‘Rescued by the LAPD’. 

Έχει πρωτοστατήσει σε καµπάνιες υπέρ των Άγριων Ζώων, σηµειώνοντας µεγάλες επιτυχίες όπως την απαγόρευση 
έκθεσης ελεφάντων στον ζωολογικό κήπο του Λος Άντζελες και την απαγόρευση πώλησης άγριων ζώων σε 
δηµόσιους χώρους. 

Συµπαραγωγός της ταινίας “Elephants+Man: A Litany of Tragedy”. Ίδρυσε το “Wοrking Cats Program” που σώζει 
αδέσποτες γάτες χρησιµοποιώντας τες για τον έλεγχο των τρωκτικών σε σπίτια, σχολεία, αστυνοµικά τµήµατα κλπ, 
αντί τοξικών δηλητηρίων. ∆ηµιούργησε και δίδαξε πρόγραµµα για τα ∆ικαιώµατα των Ζώων σε σχολεία.

Το 1996 και 2010 βραβεύτηκε από το ∆ήµο του Los Angeles για τις υπηρεσίες της.

Ο Αλέξης Μορντώ είναι διδάκτορας κλινικής ψυχολογίας του University of Denver, κάτοχος 
µεταδιδακτορικού διπλώµατος κλινικής ψυχολογίας παιδιών και εφήβων τoυ McLean Hospital - 
Harvard Medical School, πρόεδρος του Greek Chapter of the International Association for 
Relational Psychoanalysis and Psychotherapy και επιστηµονικός συνεργάτης στο µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα κλινικής ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Εργάζεται ψυχοθεραπευτικά µε εφήβους, ενήλικους, ζευγάρια και οικογένειες.

Η Ειρήνη Μολφέση είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Οµοσπονδίας (Π.Φ.Ο.) από την 
δηµιουργία της το 2007. Πιστεύει ότι τα θέµατα που άπτονται της προστασίας των ζώων είναι 
πρωτίστως θέµατα ηθικής και κοινωνίας. Εάν τα πρότυπα της κοινωνίας διδάξουν στο άτοµο να 
είναι τρυφερό µε τα ζώα και να τα νοιάζεται, τότε το άτοµο αυτό εξελίσσεται σε πολίτη πιο 
ανεκτικό και στοργικό απέναντι στους συνάνθρωπους του, µε άλλα λόγια, σε πιο πολιτισµένο 
άνθρωπο.

Αναζητεί για την Πανελλήνια Φιλοζωική Οµοσπονδία συµµαχίες σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο. Η σηµερινή ηµερίδα µε την ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, την ΕΛ.ΑΣ., το Voice For the Animals, 
τους LΑPD και την Γενική Εισαγγελία της Πολιτείας της Virginia είναι αποτέλεσµα τέτοιας συνεργασίας.

Μπορεί να χρειάζεται χρόνος για να αλλάξουν οι συµπεριφορές σε ό,τι αφορά τη βία απέναντι στα ζώα αλλά, εάν 
γίνει παντού γνωστό ότι οι Αρχές εφαρµόζουν αυστηρά το νόµο, η αλλαγή θα συντελεστεί πιο γρήγορα. Είναι θέµα 
πειθαρχίας, αυστηρής εφαρµογής των νόµων και σοβαρής παρακολούθησης από τη ∆ιοίκηση. 


