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Επιστροφή
Έντυπη Έκδοση
Ελευθεροτυπία, ∆ευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

Και τώρα, ας γιορτάσουµε την Παγκόσµια Ηµέρα των Ζώων
Ο... πανηγυρικός λόγος που δηµοσιεύουµε σήµερα, εν όψει της αυριανής Παγκόσµιας Ηµέρας των Ζώων, είναι µια γροθιά στο στοµάχι. Τον φιλοξενούµε,
όµως, σε βάρος της συνήθους ύλης αυτής της σελίδας, διότι καλό είναι να ξέρουµε τι συµβαίνει στην αυλή µας και έξω από αυτήν.

Σκύλοι πιασµένοι στο δίχτυ µεταφέρονται σε εστιατόριο του Ανόι (Βιετνάµ),
όπου θα αποτελέσουν παραδοσιακό γεύµα για καλοφαγάδες...
(ΦΩΤ.:REUTERS)
Τον έχει γράψει η κυρία Λιάνα Αλεξανδρή, διευθύντρια της Ελληνικής Φιλοζωικής Εταιρείας, και τα στοιχεία που παραθέτει δεν σηκώνουν αµφισβήτηση. Το
κείµενο που ακολουθεί είναι πολύ σκληρό -όσο σκληρή και άδικη είναι η πραγµατικότητα που βιώνουν τα ζώα -όλα τα ζώα- του πλανήτη.
ΗΠαγκόσµια Ηµέρα των Ζώων είναι, για όσους εντρυφούν και ασχολούνται µε το θέµα σε βάθος και σε πλάτος, ηµέρα πένθους. Μνηµόσυνο.
Οι οργανώσεις προστασίας τους, όπως η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία, γνωρίζουν από τον καθηµερινό τους αγώνα ενδελεχώς τα προβλήµατα και
δραστηριοποιούνται κάθε µία ξεχωριστά στο µέτρο του δυνατού για την απάλειψη του πόνου και του απερίγραπτου βασανισµού τους, όσο ζουν και πριν
πεθάνουν προς όφελος του ανθρώπου, που έχασε, απ' όσο διαπιστώνεται, κάθε ηθικό και συνειδησιακό µέτρο. Γιατί συνεργαζόµαστε µεταξύ µας και
αγωνιζόµαστε ενωµένοι. Με µικρά βήµατα αντιµετωπίζονται γιγάντια προβλήµατα. Το µέλλον, όπως είπε και ο ποιητής µας, «έχει πολύ δίψα». Για ανθρώπους
και ζώα. Ας το αλλάξουµε µαζί και ο καθένας ξεχωριστά. Εµείς ελπίζουµε ότι κάποτε θα σταθεί στο ύψος του ο άνθρωπος και θα αναγκαστεί να µην αφήσει
άλλο αχαλιναγώγητη την κοιλιά, την τσέπη και τη συνείδησή του. Γιατί ήρθε, επιτέλους, η ώρα να προστατέψουµε και άλλους που αναπνέουν και πονούν,
εκτός από το πονεµένο µας τοµάρι.
* Ζώα για την τροφή µας: Παγκοσµίως η ετήσια σφαγή ζώων ξεπερνά τα 50 δισ. ζώα. Κάθε λεπτό 1.680 σφάζονται για την τροφή µας, τα περισσότερα
θανατώνονται σχεδόν µόλις ενηλικιωθούν ή και µικρότερα, ενώ τα ταχείας εκτροφής κοτόπουλα, σε άθλια πνηνοτροφεία, σφάζονται σε ηλικία 6-7 µόλις
εβδοµάδων. Η βιοµηχανία αβγών στις ΗΠΑ θανατώνει ζωντανά 250 εκατ. αρσενικά κοτόπουλα, επειδή δεν παράγουν αβγά και συνεπώς θεωρούνται άχρηστα.
* Πειραµατόζωα: Περισσότερα από 25 εκατ. σπονδυλωτά ζώα χρησιµοποιούνται για πειράµατα στις ΗΠΑ κάθε χρόνο, συµπεριλαµβανοµένων µαϊµούδων,
χιµπαντζήδων, σκύλων, γατιών, κουνελιών, ποντικιών, πουλιών, παραγωγικών και άλλων έµβιων όντων. Μετά το πέρας του πειραµατισµού και της
απερίγραπτης καθηµερινής εξαθλίωσης και βασανισµού τους, όσα επιβιώνουν των πειραµάτων θανατώνονται. Εάν συµπεριλάβουµε και τα µη σπονδυλωτά
ζώα, ο αριθµός αυξάνεται σε 100 εκατοµµύρια.
Παρά τα όσα υποφέρουν τα ζώα των πειραµάτων στο όνοµα της ασφάλειας του ανθρώπου, το 2002 περισσότερα από 50 φάρµακα αποσύρθηκαν από την
αγορά ως ακατάλληλα, επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισµό ή και θανατηφόρα. Ο FDA ανακοίνωσε το 2006 ότι 92% των φαρµάκων που πέρασαν από τα
πειραµατικά εργαστήρια ζώων απέτυχαν σε κλινικά ανθρώπινες δοκιµές.
* Ζώα συντροφιάς (σκύλοι - γάτες): Τη δεκαετία του 1990, το τότε υπουργείο Γεωργίας αναφέρθηκε επισήµως σε 300.000 αδέσποτα ζώα πανελλαδικά.
Σήµερα υπολογίζεται να έχει µειωθεί κατά πολύ ο αριθµός τους, χωρίς να έχουµε επίσηµη στατιστική µελέτη. Ο βασανισµός των αδέσποτων ζώων στη χώρα
µας σε όλα τα επίπεδα παραµένει έντονος. Στα αστικά κέντρα παρουσιάζεται µείωση των περιστατικών βασανισµού τους, ενώ παραµένουν στα ίδια επίπεδα
στην επαρχία. Περίπου 2 εκατ. Ελληνες είναι κάτοχοι ζώου. Ενα στα πέντε ιδιόκτητα ζώα κακοποιείται από πρόθεση ή άγνοια. Οι φόλες αποτελούν δυστυχώς
το σοβαρότερο κίνδυνο κατά της ζωής των αδέσποτων ζώων.
Κάθε χρόνο 6 µε 8 εκατ. σκύλοι και γάτες οδηγούνται σε καταφύγια στην Ευρώπη, εκ των οποίων 3-4 εκατ. ευθανατώνονται λόγω µη υιοθεσίας τους στο
καθορισµένο διάστηµα παραµονής τους. Στην Ελλάδα αυτό απαγορεύεται µε νόµο και µετά από σκληρό αγώνα των ελληνικών φιλοζωικών οργανώσεων για
απαγόρευση της ευθανασίας σε υγιή ζώα.
* Ζώα για την ψυχαγωγία µας: ∆εν υπάρχει κανένα τσίρκο στον κόσµο όπου να µη διαπιστώθηκε από ελέγχους βασανισµός των ζώων, αφόρητη ταλαιπωρία,
κακοποίηση κατά την εκπαίδευση, ανείπωτη εξαθλίωση κατά τις µεταφορές και τα ταξίδια κλεισµένα σε άθλια κλουβιά και τρέιλερ, νηστικά και διψασµένα. Η
Ελλάδα σήµερα προσπαθεί να ακολουθήσει το παράδειγµα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η ∆ανία, που απαγόρευσε διά νόµου την είσοδο τσίρκων µε
χρήση ζώων για το πρόγραµµά τους. Ο νέος νόµος για την προστασία των ζώων γενικότερα στη χώρα µας, που ελπίζουµε σύντοµα να ψηφιστεί, ευτυχώς το
έχει συµπεριλάβει. ∆υστυχώς, αργεί να ψηφιστεί.
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* Γουνοφόρα: Το 2006 περισσότερες από 350.000 φώκιες-µωρά εξοντώθηκαν βάναυσα µε ρόπαλα στην ετήσια γιορτή κυνηγιού φώκιας στον Καναδά, εκ των
οποίων το 98% ήταν µικρότερες των 3 µηνών, ενώ το 2001 αναφορές κτηνιάτρων έδειξαν ότι 42% από τις φώκιες που κυνηγήθηκαν γδάρθηκαν ζωντανές
και έχοντας τις αισθήσεις τους. Μινκ, αλεπούδες, τσιντσιλά κ.λπ. θανατώνονται βίαια κάθε χρόνο σε εκτροφεία γούνας, µε µεθόδους όπως η ηλεκτροπληξία
και η δηλητηρίαση. Κανένας ακόµα νόµος στις ΗΠΑ δεν έχει βάλει περιορισµούς και νόµους για την προστασία αυτών των ζώων.
Πολλές επώνυµες εταιρείες ρούχων δηλώνουν στις ταµπέλες ότι η γούνα είναι ψεύτικη. Παρ' όλα αυτά, η κινεζική αγορά εξάγει 2 εκατ. γούνες σκύλων και
γατιών ετησίως για το σκοπό αυτό, µε ζώα που περνάνε ανείπωτα βασανιστήρια και φρικαλέες µεθόδους γδαρσίµατος της γούνας τους όταν είναι ακόµα
ζωντανά.
* Αγρια ζωή: Κάθε χρόνο 3.000 γορίλες, 3.000 χιµπαντζήδες και χιλιάδες bonobos θανατώνονται βάναυσα στην Αφρική για το κρέας τους, µε τις «ευλογίες»
και την αρωγή της βιοµηχανίας κρέατος στις περιοχές αυτές. Τα ορφανά στην πλειονότητά τους πεθαίνουν επίσης από έλλειψη τροφής και µητρικής
φροντίδας.
* Θαλάσσια ζωή στο βωµό του κέρδους: ∆ισεκατοµµύρια είδη ψαριών σκοτώνονται ετησίως για να φάµε. Ψάρια των ωκεανών, των λιµνών, των θαλασσών.
Πλάσµατα που συλλαµβάνονται και εκτελούνται µε απίστευτη βιαιότητα και αφόρητο βασανισµό. Σ' αυτά συµπεριλαµβάνονται 100 εκατ. καρχαρίες, 300.000
φάλαινες, δελφίνια, 250.000 απειλούµενες µε εξαφάνιση θαλάσσιες χελώνες και δεκάδες χιλιάδες πουλιά. Από το άθλιο ψάρεµα γαρίδας µέχρι την
αχαλιναγώγητη αλίευση και θανάτωση θαλάσσιων ειδών που απειλούνται µε αφανισµό, η αλιεία για το πιάτο µας αποτελεί επίσης µία από τις πλέον
ανεξέλεγκτες και βασανιστικές µεθόδους εξόντωσης έµβιων ειδών, που απαιτεί σκεπτικισµό και δράση αποτροπής και απαγορεύσεων.
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