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Ο 
ακτιβιστής για τα δικαιώµατα των 
ζώων, Τζον Λέκας, προσπαθεί να 
πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραµπ ότι είναι αναγκαίο 

να πιέσει την Κίνα να καταργηθεί το αποτρό-
παιο φεστιβάλ σκυλίσιου κρέατος στην πόλη 
Γιουλίν. 

Για τον σκοπό αυτό επιχειρεί να συγκεντρώ-
σει 2 εκατοµµύρια ηλεκτρονικές υπογραφές 
προς τον Λευκό Οίκο ώστε ο Αµερικανός πρό-
εδρος να αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβου-
λίες, ενώ µέσω του «ΘΕΜΑτος» καλεί και τους 
Ελληνες να συνδράµουν στο εγχείρηµά του. 

Η διάθεση κρέατος σκύλου στην Κίνα απο-
τελεί έναν ακόµα κρίκο στην προβληµατική 
διατροφική αλυσίδα της χώρας, όπου ακόµα 
και οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής είναι 
ανύπαρκτοι, πυροδοτώντας ασθένειες σε 
µαζική κλίµακα, όπως η πρόσφατη περίπτωση 
του κορωνοϊού. 

Οι εικόνες δε των χιλιάδων σκύλων στους 
δρόµους της Γιουλίν να περιµένουν τη σφαγή 
τους, έχοντας προηγουµένως υποστεί φρικτούς 
βασανισµούς, προκαλούν 
πραγµατικά ανατριχίλα. Τα 
ψηφίσµατα κατακραυγής 
σε όλη την υφήλιο για την 
απάνθρωπη αυτή «εκδή-
λωση», στην οποία παρευ-
ρίσκονται κάθε χρόνο πε-
ρίπου 100.000 επισκέπτες, 
και οι ηχηρές παρεµβάσεις 
αστέρων του Χόλιγουντ 
(Χοακίν Φίνιξ, Ματ Ντέιµον, 
Κρίστεν Μπελ, Κέιτ Μάρα) 
για τον τερµατισµό της δεν 
είχαν ουσιαστικό αποτέλε-
σµα, αφού η γιορτή βαρ-
βαρότητας συµπλήρωσε 
ήδη 10 χρόνια. 

Ο Ελληνοαµερικανός 
Τζον Λέκας ζητάει µέσω 
επιστολής από τον Αµερικανό πρόεδρο την 
εξάντληση κάθε πίεσης προς την Κίνα ώστε 
να απαγορευτεί τελικώς η σφαγή και κατανά-
λωση σκύλων. Παράλληλα, δηµιούργησε µια 
ηλεκτρονική πλατφόρµα αποστολής email 
(www.lycheeproject.com) από τους υποστηρι-
κτές της καµπάνιας προς τον Ντόναλντ Τραµπ 
για πειστεί να συµπεριλάβει αυτό το σοβαρό 
θέµα στις διαπραγµατεύσεις του µε την Κίνα, 
ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Γιουλίν 
να µη γιορτάσουν ξανά τον ερχόµενο Ιούνιο 
το θερινό ηλιοστάσιο µε αυτόν τον απίστευτο 
τρόπο. Οι φιλοζωικές οργανώσεις εκτιµούν ότι 
κάθε χρόνο περίπου 10.000 µε 15.000 σκυλιά 
θανατώνονται στο φεστιβάλ και στη συνέχεια 
καταναλώνονται στις υπαίθριες αγορές της 
πόλης. 

«Ζητούµε να απαγορευτεί το φεστιβάλ επειδή 
θα µπορούσε να συµβάλει στη δηµιουργία και 
µιας άλλης εστίας ιού στην Κίνα», λέει µιλώντας 
στο «ΘΕΜΑ» ο Τζον Λέκας, σηµειώνοντας: «Αν 
κοιτάξετε τις εικόνες του πώς βασανίζουν και 
σφαγιάζουν αυτά τα φτωχά σκυλιά, θα καταλάβετε 
ότι είναι εξαιρετικά ανθυγιεινό και επικίνδυνο. 
Θα υπάρξουν περισσότερα κρούσµατα µέχρι να 
σταµατήσουν να ζουν σε αυτές τις περιοχές όπως 
οι κακοποιοί στο Μεσαίωνα. Τα φεστιβάλ σκυλιών, 
ιδιαίτερα στο Γιουλίν, θα πρέπει να κλείσουν 
αύριο το πρωί».

Ενα email που έλαβε ο Ελληνοαµερικανός 
επιχειρηµατίας µε βίντεο από το φεστιβάλ στην 
επαρχία της Κίνας ήταν αρκετό για την άµεση 
εµπλοκή του στην προσπάθεια κατάργησης 
αυτού του βάναυσου θεσµού. Ηταν τόσο σο-

καριστικό το θέαµα που δεν άφηνε περιθώρια 
απραξίας. «Πολλοί άνθρωποι αντιτίθενται στα 
πράγµατα, αλλά πρέπει να έχουν τη θέληση και 
τον τρόπο για να πετύχουν αποτελέσµατα. Και 
ο πρόεδρος Τραµπ έγινε για µένα ο “τρόπος” για 
να πιέσω τους Κινέζους και να απαγορευτεί αυτό 
το φεστιβάλ. Εχουµε θεσπίσει νοµοθεσία η 
οποία έγινε νοµοσχέδιο, αλλά δεν έχει υπογραφεί 
ακόµα». 

Η κατανάλωση κρέατος σκύλου και γάτας 
δεν είναι κάτι άγνωστο στην Κίνα και ευρύτε-
ρα στην Ασία, καθώς κάθε χρόνο θανατώνονται 
για τον σκοπό αυτό περίπου 30 εκατοµµύρια 
σκύλοι και 10 εκατοµµύρια γάτες. Μάλιστα οι 
καταναλωτές πιστεύουν ότι το άγχος από τα 
βασανιστήρια που βιώνουν οι σκύλοι και οι 
γάτες κάνουν το κρέας τους πιο τρυφερό, ενώ 
η κατανάλωσή του θεωρείται ότι φέρνει τύχη, 
καλή υγεία, ακόµη και βελτιωµένη σεξουαλική 
απόδοση των ανδρών. 

Ανάµεσα στα οφέλη του τερµατισµού αυτού 
του φεστιβάλ κατά τις τρέχουσες διαπραγµα-
τεύσεις µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ο κ. Λέκας κα-

ταγράφει στην επιστολή 
του προς τον Τραµπ τα 
εξής: «1) Οι ΗΠΑ θα 
αποδείκνυαν ότι µάχονται 
για ανθρώπινη µεταχείριση 
όχι µόνο των ανθρώπων 
αλλά και των ζώων.

2) Υπάρχουν περισσότερα 
από 46 εκατοµµύρια 
νοικοκυριά στις ΗΠΑ που 
έχουν σκύλους ως κατοικίδια. 
Πιστεύω ότι το 100% των 
ψηφοφόρων, περίπου 100 
εκατοµµύρια, που έχει 
κατοικίδια θα έβλεπε τον 
χειρισµό σας σ την 
κατεύθυνση τερµατισµού 
µιας τέτοιας σκληρότητας 
µε ιδιαίτερα θετικό τρόπο».

Ο Ελληνοαµερικανός ακτιβιστής ζητά µέσω 
του ιστότοπου www.lycheeproject.com τη 
δηµιουργία ενός πολιτικού κινήµατος που θα 
εκφραστεί µε την αποστολή ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων προς τον Λευκό Οίκο για να µην 
επαναληφθεί το βάρβαρο φεστιβάλ σκύλων 
στην κινεζική πόλη. Για τον σκοπό αυτό έχει 
πληρώσει σχετικές καταχωρίσεις στα µεγάλα 
µέσα ενηµέρωσης των ΗΠΑ. Οµως δεν περι-
ορίστηκε µόνο σε αυτό. Προσέλαβε την πρώ-
ην επίτροπο της πόλης του Πόρτλαντ, Λορέτα 
Σµιθ, η οποία πλέον ηγείται εταιρείας συµ-
βούλων, για να δώσει θεσµική δυναµική στο 
εγχείρηµά του µέσω επαφών στο Κογκρέσο 
και στη Γερουσία. Πράγµατι, 34 µέλη του Κο-
γκρέσου υπέγραψαν επιστολή προς τον Αµε-
ρικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Ποµπέο, 
ζητώντας του να θέσει το συγκεκριµένο ζήτη-
µα στις εµπορικές συνοµιλίες των ΗΠΑ µε 
χώρες στις οποίες επιτρέπεται η πώληση 
κρέατος σκύλου. 

Οπως µας λέει ο ίδιος, ο παππούς του Βα-
σίλης µετανάστευσε στις ΗΠΑ στις αρχές του 
προηγούµενου αιώνα από το χωριό Αθίκια της 
Κορινθίας. Το 1925 τον βρήκε στη Νέα Υόρκη 
και µετά στο Ορεγκον, όπου απέκτησε 4 παιδιά. 
Ο Τζον Λέκας µεγάλωσε στο Πόρτλαντ όπου 
σπούδασε Οικονοµικά, ενώ παράλληλα δούλευε 
σε αλιευτικά σκάφη και ξυλουργεία. Ιδρυσε 
εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων 
διαγράφοντας σηµαντική πορεία στον τοµέα 
των επενδύσεων σχολιάζοντας παράλληλα τις 
οικονοµικές εξελίξεις στα µεγαλύτερα µέσα 
ενηµέρωσης του κόσµου.

Θέλει να 
σώσει τους 
σκύλους από 
τα δόντια
των Κινέζων
Ο Ελληνοαµερικανός ακτιβιστής 
προτείνει στον Τραµπ να αρχίσει εκστρατεία 
κατάργησης του αποτρόπαιου φεστιβάλ 
σκυλίσιου κρέατος στην κινεζική πόλη Γιουλίν, 
προστατεύοντας την ανθρωπότητα από έναν 
πιθανό νέο κορωνοϊό διαφορετικής προέλευσης

Ενας Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας έχει βάλει στόχο να σώσει 
εκατοµµύρια σκύλους και γάτες από τα δόντια των Κινέζων και 
την ανθρωπότητα από τον κίνδυνο µιας ακόµα φονικής επιδηµίας. 

του 
Μανόλη Γαλάνη
manolisgalanis@protothema.net

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΠ

Ο Τζον Λέκας µε τον σκύλο του, Λόγκαν


