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πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες
μέρες έξω από την πρεσβεία της Δανίας. Κατά τη διάρκεια της
διαμαρτυρίας επιδόθηκε επιστολή σε εκπροσώπους της πρεσβείας,
η οποία συνυπογραφόταν από τις ομάδες Vegan for Life, 269life
Greece, Ενωση των Βέγκαν, 269life Thessaloniki και Direct
Action Everywhere Athens, ενώ μοιράστηκαν ενημερωτικά
φυλλάδια.

Οπως ανέφεραν οι διαμαρτυρόμενοι, το λεγόμενο Grindadrap
(κυνήγι -κατά λέξη άλεσμα- κητωδών) είναι ένα βάρβαρο έθιμο.
Ουσιαστικά πρόκειται για τον εγκλωβισμό περαστικών κοπαδιών
μαυροδέλφινων και άλλων κητωδών στα ρηχά και την άγρια σφαγή
τους με επανειλημμένα μαχαιρώματα.
Δεκάδες σκάφη οδηγούν τα μαυροδέλφινα σε ρηχούς όρμους, όπου
εκατοντάδες ντόπιοι τα περιμένουν για να τα σύρουν ακόμα πιο
ρηχά στις ακτές, με ένα δόρυ που καρφώνουν στον αεραγωγό που
έχουν στο ρύγχος. Εκεί πλέον, στα ρηχά, κόβουν τις κύριες
αρτηρίες που οδηγούν στους εγκεφάλους των μαυροδέλφινων
προκαλώντας τους τον θάνατο από αιμορραγία, με αποτέλεσμα η
παραλία και το νερό να βάφονται κατακόκκινα από το αίμα.
Εκτός από τα μαυροδέλφινα, σκοτώνονται και άλλα είδη κητωδών

κατά τη διάρκεια του κυνηγιού όπως ρινοδέλφινα Ατλαντικού,
λευκόραμφα δελφίνια Ατλαντικού καθώς και φώκιες. Αυτό
επαναλαμβάνεται κάθε φορά που περνάει κοπάδι κητωδών από την
περιοχή.

Δεκάδες σκάφη οδηγούν τα μαυροδέλφινα σε ρηχούς όρμους, όπου
εκατοντάδες ντόπιοι τα περιμένουν για να τα σύρουν ακόμα πιο
ρηχά στις ακτές, με ένα δόρυ που καρφώνουν στον αεραγωγό που
έχουν στο ρύγχος
Ο απολογισμός το τελευταίο διάστημα είναι τραγικός, καθώς 253
μαυροδέλφινα πέθαναν και 7 μέλη της ομάδας Sea Shepherd
συνελήφθησαν στην προσπάθειά τους να τα προστατέψουν. Ολα τα
ανωτέρω έγιναν με τη συνδρομή δύο πολεμικών σκαφών της Δανίας,
που υποστηρίζει και προστατεύει τη φαλαινοθηρία των νησιών
Φερόε.
Η νομοθεσία της Ε.Ε. είναι ξεκάθαρη και απαγορεύει αυστηρά το
κυνήγι δελφινιών και κητωδών, γεγονός το οποίο καθιστά
παράλογη την κράτηση των μελών του Sea Shepherd που το μόνο
που έκαναν ήταν να τηρήσουν αυτή τη νομοθεσία προσπαθώντας να
τα προστατέψουν.
Οι διαδηλωτές ζήτησαν να τηρήσει η Δανία τη Σύμβαση της
Βέρνης, που απαγορεύει το κυνήγι των κητωδών, τον άμεσο
τερματισμό της σφαγής κητωδών στα νησιά Φερόε και την άμεση
απελευθέρωση των μελών τής Sea Shepherd.
Αξίζει να σημειωθεί ότι προσεγγίζοντας την πρεσβεία της Δανίας
στην Ηρώδου Αττικού οι διοργανωτές της εκδήλωσης, που έφεραν
πλακάτ, εμποδίστηκαν από αστυνομικούς, οι οποίοι έπειτα από
αλλεπάλληλες συνεννοήσεις τούς ζήτησαν να αφήσουν τα πλακάτ
και να προσπαθήσουν να πλησιάσουν στην πρεσβεία από άλλο
δρόμο, όπου ξανά παρεμποδίστηκαν από άλλους αστυνομικούς. Την
ίδια ώρα οι υπόλοιποι συμμετέχοντες βρίσκονταν ήδη έξω από την
πρεσβεία όπου απειλήθηκαν με προσαγωγές. Εν τέλει η
διαμαρτυρία επιτράπηκε και συνεχίστηκε για 2,5 ώρες.
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