Ο Θoδωρής Ζώρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Πτυχιούχος Αρχιτέκτων,
Πολιτικός Μηχανικός αλλά και Ψυχολόγος, απέκτησε το πρώτο του Ντόμπερμαν το
1976 και ξεκίνησε δική του εκτροφή το 1993.
Το πάθος του και η αγάπη του για τα Ντόμπερμαν και την εκτροφή τους τον έφεραν
κοντά σε πολλές εγχώριες και διεθνείς κυνολογικές οργανώσεις. Διετέλεσε μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΚΟΕ), μέλος του
Ομίλου Ντόμπερμαν Γερμανίας και Ιταλίας και μέλος του Κυνολογικού Ομίλου του
Γερμανικού Ποιμενικού Ελλάδος. Ήταν ένας από τους ιδρυτές του Ομίλου
Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος (ΟΚΝΕ) και διετέλεσε Πρόεδρος του Ομίλου από
το 1994 έως και τον θάνατό του το 2011. Επιπλέον, ο Θεόδωρος Ζώρας ήταν Κριτής
Εξέτασης χαρακτήρος Ντόμπερμαν (TOC) από το 1996 και Εθνικών Εξετάσεων ΟΚΝΕ
από το 1997, Κριτής Μορφολογίας Ντόμπερμαν από το 2003 και Διεθνής Κριτής
Ντόμπερμαν από το 2004, με κρίσεις σε εκθέσεις του Ομίλου Κυνοφίλων
Ντόμπερμαν Ελλάδος, σε Ειδικές Εκθέσεις Φυλής και σε Διεθνείς Εκθέσεις CACIB.
Σκύλοι ιδιοκτησίας και εκτροφής του έχουν κατακτήσει τίτλους Πρωταθλητού
Ελλάδος, Διεθνούς Πρωταθλητού και Sieger, ενώ έχει εκπαιδεύσει με επιτυχία
σκύλους ιδιοκτησίας και εκτροφής του σε αγώνες SchH και IPO.
Αφιερώνοντας τον προσωπικό του χρόνο, δούλεψε επισταμένα για την ίδρυση,
θεμελίωση και υποστήριξη του Ομίλου Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος,
καθιστώντας τον σήμερα ως έναν από τους πιο άρτια οργανωμένους Ελληνικούς
Ομίλους. Η ειλικρινής και αφιλοκερδής προσφορά του ήταν τεράστια, καθώς
προσέφερε πολύτιμη βοήθεια τόσο στον Όμιλο, όσο και στην οργάνωση της βάσης
δεδομένων και τη δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας του Ομίλου και την
οργάνωση πολλών Εκθέσεων Εργασίας και Μορφολογίας. Άνθρωπος οξυδερκής,
καλλιεργημένος, ορθολογιστής και υπομονετικός, ο Θοδωρής, διετέλεσε Πρόεδρος
του Ομίλου μέχρι και το θάνατό του, αφήνοντας πίσω μια μεγάλη και αξιόλογη
κληρονομιά.
Η μνήμη, το έργο και το πνεύμα του Θοδωρή θα μείνουν ζωντανά μέσα σε όλους
όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, να συνεργαστούν μαζί του και να τον
αγαπήσουν, αλλά και μέσα από τη μεγάλη και πολύπλευρη προσφορά του στον
Όμιλό μας.

