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ΓΕΙΑ ΟΤ 
 

Γεια, εύμαι ο Εντ και ευχαριςτώ που κατϋβαςεσ το ηλεκτρονικϐ βιβλύο μου! Έγραψα αυτϐ το 

ηλεκτρονικϐ βιβλύο με ςκοπϐ να δημιουργόςω ϋνα μϋςο που ο κϊθε βύγκαν μπορεύ να χρηςιμο- 

ποιόςει, ώςτε να μϊθει πώσ να απομυθοποιεύ και να αποκρύνεται ενϊντια ςτισ ςυνηθϋςτερεσ 

δικαιολογύεσ που ο κϐςμοσ προβϊλλει προκειμϋνου να δικαιολογόςει την ϊρνηςη μετϊβαςησ 

ςτον βιγκανιςμϐ και τη ςυνϋχιςη εκμετϊλλευςησ των ζώων. 

 

Λύγο καιρϐ αφϐτου ϋγινα βύγκαν, ςυζη- 

τοϑςα με κϊποιον για τον βιγκανιςμϐ 

και μου εύπε: ‘’Μα η καλλιϋργεια ςϐγιασ 

εύναι πολϑ κακό για το περιβϊλλον’’. 

Εκεύνη τη ςτιγμό δεν εύχα ιδϋα τι να 

απαντόςω και δεν μποροϑςα να του 

εξηγόςω γιατύ όταν λϊθοσ. Αυτϐ με 

ενϐχληςε πϊρα πολϑ. Δεν μποροϑςα 

παρϊ να νιώςω ϐτι εύχα απογοητεϑςει 

τα ζώα, και η ανικανϐτητϊ μου να 

ανταπαντόςω επϋτρεψε ςε αυτϐ το 

ϊτομο να ςυνεχύςει να τρώει ζωικϊ 

προώϐντα με πιο ανϊλαφρη ςυνεύδηςη. 

  

Έπειτα απϐ τη ςυζότηςη το ϋκανα ςκοπϐ ζωόσ να ερευνόςω και να μϊθω ϐςο περιςςϐτερα 

μποροϑςα για τον βιγκανιςμϐ και για τα επιχειρόματα που οι ϊνθρωποι χρηςιμοποιοϑν για 

να δικαιολογόςουν το να τρώνε, να φορϊνε και να εκμεταλλεϑονται ζώα. 
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Εύδα ϐςα περιςςϐτερα ντοκιμαντϋρ και βύντεο ςτο YouTube μποροϑςα να βρω για τον 

βιγκανιςμϐ, διϊβαςα βιβλύα και πηγϋσ ςτο διαδύκτυο και ξεκύνηςα να εξαςκοϑμαι κϊνοντασ 

ςυζητόςεισ με ανθρώπουσ ςτο δρϐμο, καθώσ και ςε ακτιβιςτικϋσ εκδηλώςεισ. Ήθελα να βε- 

βαιωθώ πωσ δε θα υπϊρξει ςυζότηςη ξανϊ ςτην οπούα δε θα όξερα τι να ανταπαντόςω ςε 

κϊποιον που αντιτύθεται ςτον βιγκανιςμϐ. 

 

Ελπύζω πωσ αυτϐ το ηλεκτρονικϐ βιβλύο θα αποτελϋςει ϋνα χρόςιμο μϋςο για ςϋνα και καθώσ 

το διαβϊζεισ να νιώςεισ πιο ςύγουροσ και ικανϐσ ςτο να κϊνεισ ςυζητόςεισ με μη-βύγκαν. 

Πραγματικϊ πιςτεϑω πωσ εςϑ, ατομικϊ, ϋχεισ την δϑναμη να γύνεισ ϋνασ αποτελεςματικϐσ και 

δυναμικϐσ ακτιβιςτόσ υπϋρ των ζώων. 

 

Η γνώςη εύναι δϑναμη, και πρϊγματι, δεν υπϊρχει κανϋνα απολϑτωσ ϋγκυρο επιχεύρημα κατϊ 

του βιγκανιςμοϑ. Οπϐτε, μϐλισ αποκτόςεισ τη γνώςη την οπούα ευελπιςτώ αυτϐ το βιβλύο να 

ςου παρϋχει, η δϑναμη θα βρύςκεται ςτα χϋρια ςου, και δεν υπϊρχει τύποτα που να ςε αποτρϋ- 

ψει απϐ το να φυτϋψεισ τουσ ςπϐρουσ ςτο μυαλϐ των μελών τησ οικογϋνειϊσ ςου, των φύλων 

ςου και κϊθε ϊλλου ατϐμου με το οπούο ςυζητόςεισ για το βιγκανιςμϐ. 
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ΤΜΒΟΤΛΕ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Προτοϑ προχωρόςω ςτισ δικαιολογύεσ, νομύζω ϐτι εύναι ςημαντικϐ πρώτα να εξετϊςουμε αυτϐ 

που ϋχω βρει να εύναι ο πιο αποτελεςματικϐσ τρϐποσ υποςτόριξησ του βιγκανιςμοϑ, αφοϑ εύναι 

μεύζονοσ ςημαςύασ εϊν θϋλουμε να ϋχουμε παραγωγικϋσ ςυζητόςεισ οι οπούεσ θα ωφελόςουν τα 

ζώα. 

 

Ένα απϐ τα ςημαντικϐτερα πρϊγματα που πρϋπει να θυμϊςαι ϐταν ξεκινϊσ μια ςυνομιλύα εύναι 

ϐτι το ϊτομο με το οπούο ςυζητϊμε θα βαςύςει πϊνω ςτη ςυγκεκριμϋνη κουβϋντα ϐλη του τη 

θεώρηςη για τον βιγκανιςμϐ, και ωσ εκ τοϑτου, εύναι ςημαντικϐ να εύμαςτε προςγειωμϋνοι, 

ςυνετού και όρεμοι· εϊν αντύθετα φανοϑμε παρϊλογοι, ο ςυνομιλητόσ θα εκλϊβει τον βιγκανιςμϐ 

ωσ παρϊλογο. 

 

Όςο απογοητευτικϋσ, εξουθενωτικϋσ ό εκνευριςτικϋσ και αν εύναι αυτϋσ οι ςυζητόςεισ, εύναι 

απαραύτητο να παραμεύνουμε ςυμπονετικού, ευγενικού και κατανοητού. το κϊτω-κϊτω, οι 

περιςςϐτεροι απϐ εμϊσ κϊποτε χρηςιμοποιοϑςαμε τισ ύδιεσ δικαιολογύεσ κατϊ του βιγκανιςμοϑ. 

Εϊν εμφανιζϐμαςτε ενοχλημϋνοι ό ςυμπεριφερϐμαςτε ωσ ηθικϊ και διανοητικϊ ανώτεροι, θα 

απωθόςουμε περιςςϐτερο τα ϊτομα με τα οπούα μιλϊμε. 

 

Σο να ακοϑσ και να δεύχνεισ πωσ μπορεύσ να μπεισ ςτη θϋςη του ϊλλου εύναι δϑο απϐ τα πιο 

αποτελεςματικϊ πρϊγματα που μπορεύσ να κϊνεισ, καθώσ κϊνεισ τον ςυνομιλητό ςου να νιώςει 

περιςςϐτερο ϊνετα και λιγϐτερο κατακριτϋο – τϐτε μϐνο μπορεύσ να ϋχεισ μια πραγματικϊ 

γνόςια και αποτελεςματικό ςυζότηςη που θα ϋχει επιρροό. Πϊντα κρατϊω ανοιχτό ςτϊςη 
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ςαν να μπορώ να μϊθω κϊτι απϐ τον ϊλλον, ςε αντύθεςη με το να ςυμπεριφϋρομαι λεσ και ξϋρω 

ϐςα εύναι να ξϋρω. Πϊρε τα επιχειρόματα που ςου θϋτουν ςτα ςοβαρϊ και χρηςιμοπούηςε τη 

λογικό για να απομυθοποιόςεισ τη δικαιολογύα τουσ αντύ να ςτραφεύσ ςε θυμϐ και να εμφανι- 

ςτεύσ ενοχλημϋνοσ. 

 

Η μϋθοδοσ που μϋςω του ακτιβιςμοϑ μου ϋχω διαπιςτώςει πωσ εύναι η πιο αποδοτικό εύναι 

απλϊ να θϋτω ερωτόςεισ αντύ να δύνω απαντόςεισ. Αυτό η μϋθοδοσ λϋγεται ωκρατικό μϋθοδοσ, 

και εύναι μια τεχνικό που επινϐηςε ο Έλληνασ φιλϐςοφοσ ωκρϊτησ και χρηςιμοποιεύται 

ςε θεραπεύεσ και ςυμβουλευτικϋσ ςυνεδρύεσ. Θϋτοντασ ερωτόςεισ, αφόνουμε το ϊτομο με το 

οπούο ςυζητϊμε να οδηγηθεύ το ύδιο και απϐ μϐνο του ςτο ςυμπϋραςμα, χωρύσ να του ϋχουμε 

‘επιβϊλει’ πώσ και τι να νιώςει και να ςκεφτεύ. Με αυτϐ τον τρϐπο, το ϊτομο γνωρύζει πωσ 

οτιδόποτε και αν ςου δώςει ωσ απϊντηςη, εύναι η δικό του γνώμη και μϐνο. Έτςι, ϐταν κϊνεισ 

μια ςειρϊ απϐ ερωτόςεισ που επιςημαύνουν την υποκριςύα ό τη γνωςτικό αςυμφωνύα ςτην 

αντύληψη του ατϐμου ωσ προσ τα ζώα, το αναγκϊζεισ να τη φανερώςει και να ϋρθει αντιμϋ- 

τωπο με τον ύδιο του τον εαυτϐ. 

 

Η χρόςη τησ τεχνικόσ αυτόσ δύνει το ερϋθιςμα για την ανϊπτυξη κριτικόσ ςκϋψησ και την εμφϊ- 

νιςη αντιφατικών, με τον ϋωσ τώρα τρϐπο ζωόσ, αντιλόψεων ςτο ϊτομο με το οπούο ςυζητϊσ. 

Αυτϐ εύναι φοβερϊ ιςχυρϐ και ϋνασ απϐ τουσ καλϑτερουσ τρϐπουσ να φυτϋψεισ τουσ ςπϐρουσ 

αφοϑ, καθώσ φεϑγεισ, ϋχεισ αφόςει το ϊτομο με εςωτερικϋσ αμφιβολύεσ και να διερωτϊται για 

το πώσ οι πρϊξεισ του δεν ευθυγραμμύζονται με τισ αξύεσ του. 

 

Μερικϊ παραδεύγματα παρϊθεςησ ερωτόςεων αντύ απαντόςεων εύναι τα εξόσ: 

 

‘’Πιςτεϑεισ ϐτι η κακοπούηςη των ζώων εύναι λϊθοσ;’’, αντύ για: ‘’Η κακοπούηςη των ζώων εύναι 

λϊθοσ’’ 
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‘’Μπορεύσ να ςκοτώςεισ ϋνα ζώο ανθρώπινα;’’, αντύ για: ‘’Δεν υπϊρχει ανθρώπινοσ τρϐποσ να 

ςκοτώςεισ ϋνα ζώο’’ 

 

‘’Για ποιο λϐγο πιςτεϑεισ ϐτι μια αγελϊδα παρϊγει γϊλα;’’, αντύ για: ‘’Μια αγελϊδα παρϊγει γϊλα 

για να ταϏςει το μωρϐ τησ’’ 

 

‘’Ποιϊ η διαφορϊ ςτο να τρωσ ϋνα γουροϑνι απϐ το να τρωσ ϋνα ςκυλύ;’’, αντύ για: ‘’Δεν υπϊρχει 

καμύα διαφορϊ ςτο να τρωσ ϋνα ςκυλύ απϐ το να τρωσ ϋνα γουροϑνι’’ 

 

Για να δώςω ϋνα παρϊδειγμα, ςυμμετεύχα πρϐςφατα ςε μια δρϊςη των Anonymous for the 

Voiceless – μια εκδόλωςη ςτην οπούα προβϊλλονται γραφικϋσ ςκηνϋσ ςτο κοινϐ και μια ομϊδα 

εξωτερικών εθελοντών ξεκινϊ ςυζότηςη με περαςτικοϑσ που ςταματοϑν να παρακολουθόςουν· 

ϋβλεπα τα βύντεο με ϋναν ϊλλον ϊντρα και γϑριςε και μου εύπε: ‘’Ναι αλλϊ ξϋρουμε ϐτι ϐντωσ τα 

ζώα μποροϑν να υποφϋρουν;’’. Αντύ να απαντόςω: ‘’Υυςικϊ μποροϑν τα ζώα να υποφϋρουν’’ τον 

παρϋπεμψα να κοιτϊξει πϊλι την οθϐνη η οπούα ϋδειχνε ςκηνϋσ απϐ αγελϊδεσ να ςφϊζονται και 

τον ρώτηςα: ‘’Εςϑ τι νομύζεισ; ου φαύνεται να υποφϋρουν αυτϋσ οι αγελϊδεσ;’’ – ςτο οπούο μου 

απϊντηςε: ‘’Ναι, προφανώσ υποφϋρουν’’ 

 

Θα ςου ςυνιςτοϑςα ανεπιφϑλακτα να ςυμμετϊςχεισ ςε ακτιβιςτικϋσ οργανώςεισ ϐπωσ οι 

Anonymous for the Voiceless, οι οπούοι δρουν ςε παγκϐςμιο επύπεδο – και θα δεισ πολϑ ςϑντομα 

τερϊςτια βελτύωςη ςτισ τεχνικϋσ επικοινωνύασ ςου. 
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ΓΙΝΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΑΓΑΠΑ ΣΑ ΖΩΑ 

ΚΑΙ ΝΑ ΣΑ ΣΡΩ; 
 

Ζοϑμε ςε ϋναν κϐςμο φιλϐζωων, κανεύσ ό ςχεδϐν κανεύσ θα ϋλεγε ϐτι δε ςυμπαθεύ τα ζωϊκια. 

Πρακτικϊ ϐλοι ςυμφωνοϑν ϐτι η κακοπούηςη των ζώων εύναι εγκληματικό και ϐτι αυτού που 

τη διαπρϊττουν θα πρϋπει να τιμωροϑνται. Γι’ αυτϐ το λϐγο ϋχουμε θεςπύςει νϐμουσ για την 

προςταςύα των δικαιωμϊτων των ζώων, ό τουλϊχιςτον, μερικών απϐ αυτϊ. 

 

 

 

Ωςτϐςο, πωσ γύνεται ϋνασ ολϐκληροσ κϐςμοσ φιλϐζωων να εύναι ο ύδιοσ κϐςμοσ που, ϐχι μϐνο 

θεωρεύ αποδεκτϐ τον θϊνατο 56 διςεκατομμυρύων ζώων ξηρϊσ και 2.7 τριςεκατομμυρύων 
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θαλϊςςιων ζώων κϊθε χρϐνο, αλλϊ και υποςτηρύζει ενεργϊ τη διαιώνιςη αυτόσ τησ 

κατϊςταςησ, θεωρώντασ ϐτι εύναι ηθικϊ δικαιολογημϋνη; 

 

Ώςτε γύνεται να αγαπϊσ τα ζώα και να τα τρωσ; Η απϊντηςη εύναι ϐχι, φυςικϊ και δεν μπορεύσ, 

γιατύ οι δϑο αυτϋσ ιδϋεσ αντιπαρατύθενται μεταξϑ τουσ. Λϋγοντασ ϐτι αγαπϊσ τα ζώα καθώσ 

τρωσ τα ςώματα και τισ εκκρύςεισ τουσ εύναι ςαν να λεσ: ‘’Υυςικϊ γύνεται και να δϋρνω το παιδύ 

μου και να το αγαπϊω’’. Εϊν ϋνασ γονϋασ ϋλεγε ϐτι αγαπϊει το παιδύ του και ταυτϐχρονα το 

κακοποιοϑςε θα πιςτεϑαμε ϐτι εύναι ψυχοπαθόσ. Αυτϐ επιδεικνϑει την διαταραγμϋνη ψυχο- 

λογύα και την παρϊδοξη ιδεολογύα που ϋχουμε υιοθετόςει ςυλλογικϊ ωσ κοινωνύα ‘φιλϐζωων’, 

που ϐμωσ τρώμε ζώα. 

 

Για να το θϋςω αλλιώσ, εϊν αγαπϊσ κϊποιον, το τελευταύο πρϊγμα που θϋλεισ να του ςυμβεύ 

εύναι να γονιμοποιηθεύ με τη βύα, να βαςανιςτεύ, να δολοφονηθεύ και να φαγωθεύ, πϐςο μϊλλον 

να πληρώςεισ ώςτε να ςυμβοϑν ϐλα αυτϊ ςε εκεύνον. Εϊν αγαπϊσ κϊποιον, τϐτε προςπαθεύσ 

με κϊθε κϐςτοσ να αποτρϋψεισ βιαιοπραγύεσ εισ βϊροσ του. Οπϐτε εϊν αγαπϊσ τα ζώα, τϐτε εξ’ 

οριςμοϑ το τελευταύο πρϊγμα που θα όθελεσ εύναι να δεισ τα δολοφονημϋνα και διαμελιςμϋνα 

ϊκρα τουσ ςε ϋνα πιϊτο μπροςτϊ ςου. 

 

Αυτϐ μπορεύ να απλοποιηθεύ ακϐμα περιςςϐτερο. Εϊν ςυζητϊσ με ϋναν μη-βύγκαν και ϋχει 

κϊποιο ζώο ςυντροφιϊσ ϐπωσ ϋνα ςκυλύ, ρώτηςϋ τον εϊν θα όταν δυνατϐ να αγαπϊει το ςκυλύ 

του εϊν το διαμϋλιζε και το δολοφονοϑςε. 

 

Σο να εύςαι πραγματικϊ φιλϐζωοσ ςημαύνει να αγαπϊσ, να ςϋβεςαι και να δεύχνεισ ςυμπϐνια ςε 

ϐλα τα ζώα και ϐχι μϐνο ςε εκεύνα που ςου ϋχει ορύςει η κοινωνύα να αγαπόςεισ. Για να εύςαι 

πραγματικϊ φιλϐζωοσ, πρϋπει να αναγνωρύςεισ το γεγονϐσ ϐτι ϐλα τα ζώα ϋχουν το δικαύωμα 

ςε μια ζωό ελεϑθερη απϐ ανθρώπινη καταπύεςη. 
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Οπϐτε ϐχι, η δικαιολογύα πωσ μπορεύσ να αγαπϊσ τα ζώα και ταυτϐχρονα να τα τρωσ δεν εύναι 

ϋγκυρη αιτιολϐγηςη ςτο να τρώει κανεύσ ζώα, αφοϑ εξ’ οριςμοϑ αυτϐ δεν εύναι καν δυνατϐ. 

Όταν ϋνασ μη-βύγκαν υποςτηρύζει ϐτι εύναι φιλϐζωοσ, εξόγηςϋ του την υποκριςύα πύςω απϐ 

αυτϐ, απλϊ πεσ: ‘’Μπορεύσ πραγματικϊ να εύςαι φιλϐζωοσ ϐταν την ύδια ςτιγμό πληρώνεισ για 

την κακοπούηςό τουσ;’’ – το πιο πιθανϐ εύναι πωσ δεν ϋχει αναλογιςτεύ τη ςχϋςη του με τα ζώα  

με αυτϐ τον τρϐπο. 
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ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΜΟΤ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΝΑ ΣΡΩΩ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 

‘’εβϊςου τη γνώμη μου!’’, ‘’Εύναι προςωπικό μου επιλογό να τρώω κρϋασ, μην επιβϊλλεισ τισ 

απϐψεισ ςου ςε μϋνα!’’ – απϐ ϐλεσ τισ δικαιολογύεσ που χρηςιμοποιοϑνται, αυτό ύςωσ εύναι η 

πιο ςυχνό για να αιτιολογόςουν την αγορϊ ζωικών προώϐντων. Οπϐτε, εύναι το να τρωσ ζώα 

μια προςωπικό επιλογό ό το θϋμα εύναι πιο περύπλοκο απϐ αυτϐ; 

 

 

 

Εύναι μια αρκετϊ ενδιαφϋρουςα δικαιολογύα, καθώσ θα μποροϑςε να ιςχυριςτεύ κανεύσ ϐτι 

ϐντωσ εύναι μια επιλογό. Κϊποιοσ ενεργϊ επιλϋγει να τρώει νεκρό ςϊρκα και ζωικϋσ εκκρύςεισ, 

ϐπωσ ϋνασ ρατςιςτόσ ενεργϊ επιλϋγει να εύναι ρατςιςτόσ ό ϐπωσ ϋνασ βιαςτόσ ενεργϊ επιλϋγει 
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να διαπρϊξει βιαςμϐ. Φρηςιμοποιώντασ αυτό τη λογικό, θα όταν τϐτε ηθικϊ δικαιολογημϋνο να 

ξυλοκοπόςεισ ϋναν ςκϑλο ό να κλωτςόςεισ μια γϊτα, αφοϑ εύναι προςωπικό επιλογό, εϊν το θε- 

λόςεισ. ε αυτό την περύπτωςη, ρώτα το ϊτομο το εξόσ: ‘’Εϊν κϊποιοσ προςωπικϊ επιλϋξει να 

κακοποιόςει ϋναν ςκϑλο, αυτϐ το καθιςτϊ ηθικϊ αποδεκτϐ;’’ 

 

Σο πρϐβλημα ϋγκειται ςτο ϐτι ϐταν ϋνασ μη-βύγκαν χρηςιμοποιεύ αυτϐ το επιχεύρημα, εύτε ϋχει 

αποκοπεύ τϐςο πολϑ απϐ το γεγονϐσ ϐτι τα ζωικϊ προώϐντα προϋρχονται απϐ ϋνα ζωντανϐ πλϊ- 

ςμα εύτε ϋχει απαξιώςει τα ζώα ςε τϋτοιο βαθμϐ που δε θεωρεύ τισ ζωϋσ του φαγητοϑ του ϊξιεσ 

να προκαλϋςουν προβληματιςμϐ γιατύ νομύζει ϐτι η κατανϊλωςη ζωικών προώϐντων αφορϊ και 

επηρεϊζει μϐνο εκεύνον ατομικϊ. 

 

Οπϐτε κϊθε φορϊ που ϋνασ βύγκαν προςπαθεύ να ανούξει τα μϊτια ενϐσ μη-βύγκαν, δϋχεται 

απαντόςεισ του τϑπου: ‘’Πρϋπει να ςϋβεςαι και τισ απϐψεισ των ϊλλων’’. Ωςτϐςο, ωσ βύγκαν 

ϐντωσ ςεβϐμαςτε τισ απϐψεισ των ϊλλων. εβϐμαςτε τισ απϐψεισ 56 διςεκατομμυρύων δολο- 

φονημϋνων ζώων που δεν όθελαν να πεθϊνουν. εβϐμαςτε τισ απϐψεισ απϐ τισ κϐτεσ αυγο- 

παραγωγόσ και τισ απϐψεισ των αγελϊδων γαλακτοπαραγωγόσ, τα ςώματα των οπούων 

κακοποιοϑνται ςεξουαλικϊ, που πϋφτουν θϑματα ςυνεχοϑσ εκμετϊλλευςησ και κατϊχρηςησ, 

που δϋχονται αντιμετώπιςη λεσ και δεν εύναι τύποτα παραπϊνω απϐ αναλώςιμα εμπορεϑματα. 

 

εβϐμαςτε τισ απϐψεισ 2 – 2.7 τριςεκατομμυρύων ψαριών και θαλϊςςιων ζώων που ςϑρονται 

ϋξω απϐ το φυςικϐ τουσ περιβϊλλον κϊθε χρϐνο και που ςυνθλύβονται ζωντανϊ ό πεθαύνουν 

απϐ αςφυξύα. 

 

εβϐμαςτε τισ απϐψεισ των ζώων που γδϋρνονται ζωντανϊ για τη γοϑνα τουσ, που υπϐκεινται 

βαςανιςτόρια και ςκοτώνονται για το δϋρμα, το μαλλύ και τα ποϑπουλϊ τουσ. εβϐμαςτε τισ 

απϐψεισ των ζώων που αλϑπητα χρηςιμοποιοϑνται απϐ επιςτόμονεσ για πειρϊματα ό απϐ 
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εταιρύεσ καλλυντικών, καθώσ περιορύζονται ςε μια ζωό ςυνεχοϑσ αγωνύασ και απύςτευτου 

πϐνου. 

 

εβϐμαςτε τισ απϐψεισ των ξυλοδαρμϋνων και τιμωρημϋνων ζώων ςτα τςύρκα, προκειμϋνου 

να εκτελϋςουν κϐλπα και αφϑςικεσ ςυμπεριφορϋσ για την διαςκϋδαςό μασ. εβϐμαςτε τισ 

απϐψεισ κϊθε ζώου που καταπιϋζεται, βαςανύζεται και δολοφονεύται. 

 

εβϐμαςτε τισ απϐψεισ των ανθρώπων εκεύνων που εύναι επύςησ θϑματα μϋςα ςτα ςυςτόματα 

εκμετϊλλευςησ των ζώων – και ακϐμα, ςεβϐμαςτε και την ϊποψη του ανθρώπου με τον οπούο 

ςυζητϊμε. Σην ϊποψη ϐτι ενδεχομϋνωσ θϋλει να ζόςει μια μακρϊ και υγιό ζωό λϋγοντϊσ του πωσ 

η κατανϊλωςη ζωικών προώϐντων αυξϊνει ςημαντικϊ τον κύνδυνο για καρκύνο, διαβότη, ϊνοια, 

εγκεφαλικϐ, καρδιακϋσ παθόςεισ και για κϊθε ϊλλη μεύζουςα αςθϋνεια που πλόττει το εύδοσ μασ. 

 

Οπϐτε ϐταν οι ϊνθρωποι μασ λϋνε τϐςο περιφρονητικϊ να ςεβϐμαςτε τισ απϐψεισ των ϊλλων, η 

ερώτηςη που προκϑπτει εύναι, ποιου ϊλλου την ϊποψη λαμβϊνουν υπϐψη και ςϋβονται πϋραν 

τησ δικόσ τουσ; 

 

Όταν δηλώνουν ϐτι εύναι προςωπικό επιλογό τουσ να τρώνε ζωικϊ προώϐντα, τι γύνεται με την 

προςωπικό επιλογό κϊθε ϊλλου πλϊςματοσ, ανθρώπινου και μη-ανθρώπινου, του οπούου η ζωό 

μειώνεται και αντιμετωπύζεται ςαν να μην ϋχει νϐημα, μϐνο και μϐνο ώςτε οι ϊνθρωποι να 

δηλητηριϊζουν τα ςώματϊ τουσ με προώϐντα δημιουργημϋνα απϐ το φϐβο και το θϊνατο των 

ζώων; 

 

Σο γεγονϐσ ϐτι ο δολοφϐνοσ αςκεύ το δικαύωμα τησ προςωπικόσ επιλογόσ για να ςκοτώςει, 

δεν καθιςτϊ τον φϐνο ηθικϊ δικαιολογημϋνο. Δεν εύναι ηθικϊ αποδεκτϐσ ο βιαςμϐσ επειδό ο 

βιαςτόσ προςωπικϊ επϋλεξε να διαπρϊξει τον βιαςμϐ. Δεν εύναι ηθικϊ αποδεκτϐ να κλωτςόςει 

 

 

ελύδα 11 απϐ 123 



και να δεύρει κανεύσ ϋνα ςκυλύ, επειδό ο θϑτησ προςωπικϊ επϋλεξε να το κακοποιόςει, και  

δεν εύναι ηθικϊ δικαιολογημϋνο να πληρώνει κανεύσ για την εκμετϊλλευςη και το φϐνο των 

ζώων, μϐνο και μϐνο επειδό ϋνασ μη-βύγκαν προςωπικϊ επϋλεξε να πληρώςει για αυτόν την 

εκμετϊλλευςη και τη δολοφονύα. 

 

Όταν κϊποιοσ, λοιπϐν, ιςχυρύζεται ϐτι εύναι ‘προςωπικό του επιλογό’, απλϊ ρώτηςϋ τον: 

‘’Και τι ςυμβαύνει με την προςωπικό επιλογό του ζώου που θϋλει να ζόςει, ϋχεισ αναλογιςτεύ 

τη δικό του επιλογό;’’ 
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ΜΟΤ ΑΡΕΕΙ Η ΓΕΤΗ 

ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΑ 

ΝΑ ΣΗΝ ΑΠΟΦΩΡΙΣΩ 
 

Εϊν το καλοςκεφτοϑμε, ο νοϑμερο ϋνα λϐγοσ για τον οπούο οι ϊνθρωποι τρώνε ζωικϊ προώϐντα 

εύναι επειδό απολαμβϊνουν τη γεϑςη – εγώ ςύγουρα το ϋκανα· ϐντωσ, ϐπωσ οι περιςςϐτεροι 

ϊνθρωποι ϋτςι και εγώ λϊτρευα τη γεϑςη των ζωικών προώϐντων. Νομύζω ϐτι ϋνα απϐ τα πιο 

ανηςυχητικϊ πρϊγματα για τη δικαιολογύα τησ γεϑςησ, εύναι πωσ ϐταν κϊποιοσ τη χρηςιμοποιεύ, 

παραδϋχεται ωμϊ ϐτι η προςωπικό, γευςτικό ικανοπούηςη που λαμβϊνει ϋχει περιςςϐτερη αξύα 

απ’ ϐτι η ηθικό, που αφορϊ τη ζωό ενϐσ ζώου και τον αδιαμφιςβότητα φρικτϐ θϊνατϐ του. 
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Ωςτϐςο, αυτϐ δε ςημαύνει απαραύτητα ϐτι ϋνα ϊτομο που χρηςιμοποιεύ αυτό τη δικαιολογύα 

πιςτεϑει πωσ η γευςτικό του ικανοπούηςη εύναι πιο ςημαντικό απϐ τη ζωό ενϐσ ζώου (αυτϐ 

ιςχϑει για τουσ περιςςϐτερουσ ανθρώπουσ με τουσ οπούουσ ϋχω μιλόςει), αλλϊ επειδό ποτϋ δεν 

ϋχει ερωτηθεύ ξανϊ περύ αυτοϑ, δεν ϋχει αντικρύςει το γεγονϐσ ϐτι μϋςα απϐ τισ πρϊξεισ του 

θϋτει τη γεϑςη του ςε υψηλϐτερο βϊθρο. Γι’ αυτϐ το λϐγο ϐταν οι ϊνθρωποι μου λϋνε: ‘’Λατρεϑω 

τη γεϑςη του κρϋατοσ’’ ό ‘’Δε θα μποροϑςα ποτϋ να αποχωριςτώ το τυρύ’’, μου αρϋςει να 

τουσ ρωτϊω: ‘’Πιςτεϑεισ πωσ η γεϑςη ςου ϋχει μεγαλϑτερη αξύα απϐ τη ζωό ενϐσ ζώου;’’ – οι 

περιςςϐτεροι ϊνθρωποι θα πουν ‘’ϐχι’’, αλλϊ εϊν κϊποιοσ απαντόςει ‘’ναι’’ βεβαιώςου ϐτι θα τον 

ρωτόςεισ το γιατύ. 

 

Ένα απϐ τα μεγαλϑτερα θϋματα με αυτό τη δικαιολογύα εύναι πωσ επιδιώκεται να επικυρωθεύ 

μια μη-βύγκαν διατροφό υποςτηρύζοντασ πωσ δε θα πρϋπει να τεθοϑμε υπαύτιοι για τισ ανό- 

θικεσ πρϊξεισ μασ, επειδό οι εγωιςτικϋσ μασ παρορμόςεισ εύναι πολϑ ιςχυρϋσ ώςτε να κατα- 

ςταλλοϑν· και ωσ εκ τοϑτου, δεν μποροϑμε να θεωρηθοϑμε ηθικϊ υπεϑθυνοι για τισ πρϊξεισ 

ςτισ οπούεσ προβαύνουμε. 

 

Όμωσ ποϑ θϋτουμε το ϐριο; Θα μποροϑςε αυτϐ το επιχεύρημα να εύχε ιςχϑ ςε ϋνα δικαςτόριο εϊν 

ο δολοφϐνοσ προσ υπερϊςπιςη του εαυτοϑ του ϋλεγε: ‘’Δε θα μποροϑςα ποτϋ να ςταματόςω να 

δολοφονώ γιατύ μου προςφϋρει πολϑ μεγϊλη ικανοπούηςη’’; 

 

Απαιτοϑνται πολλϊ περιςςϐτερα απϐ απλό αιςθητηριακό απϐλαυςη προκειμϋνου κϊτι να 

δικαιολογηθεύ ηθικϊ. Η δυςαρϋςκεια την οπούα βιώνουμε ϐταν αποχωριζϐμαςτε το τυρύ, για 

παρϊδειγμα, δεν εύναι οϑτε ςτο ελϊχιςτο ςυγκρύςιμη με τον πϐνο μιασ αγελϊδασ, που γονιμο- 

ποιεύται ςυνεχώσ και με τη βύα, απϐ την οπούα ςτεροϑμε τα μωρϊ τησ και που αρμϋγεται 

αςταμϊτητα για το γϊλα τησ μϋχρι το ςημεύο που θα εξαντληθεύ και θα ςταλεύ για ςφαγό. 
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Νομύζω πωσ ϋνασ απϐ τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ εμεύσ ωσ βύγκαν δυςκολευϐμαςτε πολϑ να 

ακοϑςουμε αυτό τη δικαιολογύα εύναι επειδό, δεν ϋχει ςημαςύα τι ζωικϐ προώϐν εύναι αυτϐ που ο  

κϐςμοσ ιςχυρύζεται ϐτι δεν μπορεύ να κϐψει· η δυςαρϋςκεια ϐμωσ απϐ την αποχό κατανϊλωςησ 

ζωικών προώϐντων εύναι μηδαμινό ςε ςϑγκριςη με τον πϐνο, το βαςανιςμϐ και το φϐβο ςτον 

οπούο τα ζώα υπϐκεινται. 

 

Η απϐλαυςη απϐ ϋνα γεϑμα διαρκεύ 15 λεπτϊ, ϐμωσ ο θϊνατοσ ενϐσ ζώου εύναι αιώνιοσ. Ποιο 

φαγητϐ θα μποροϑςε ποτϋ να αξύζει περιςςϐτερο απϐ την ύδια τη ζωό μιασ προςωπικϐτητασ; 

Μιασ προςωπικϐτητασ που ϋνιωςε φϐβο, μιασ προςωπικϐτητασ που βύωςε πϐνο, μιασ προςωπι- 

κϐτητασ που ϋνιωςε ταραχό, καθώσ δεν μποροϑςε να καταλϊβει για ποιο λϐγο μια τϐςο ανυπϐ- 

φορη βιαιοπραγύα διαπραττϐταν εναντύον τησ. 
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Ο φϐβοσ για το θϊνατο δεν περιορύζεται μϐνο ςτο ανθρώπινο εύδοσ. Οι περιςςϐτεροι απϐ εμϊσ 

φοβϐμαςτε να πεθϊνουμε και ελπύζουμε πωσ ϐταν γύνει, θα ςυμβεύ ϐςο πιο ανώδυνα γύνεται 

ϐντασ περιτριγυριςμϋνοι απϐ τα ϊτομα που αγαπϊμε. Σο τρομακτικϐτερο πρϊγμα που μποροϑ- 

με να διανοηθοϑμε εύναι η ιδϋα του βαςανιςμοϑ και τησ δολοφονύασ μασ. Όλεσ οι ταινύεσ τρϐμου 

που δημιουργοϑμε λειτουργοϑν με βϊςη αυτϐ το ςκεπτικϐ και μασ προκαλοϑν εφιϊλτεσ. Όμωσ, 

αυτϐ δεν εύναι μια ταινύα τρϐμου για τα τριςεκατομμϑρια ζώα που ςφϊζονται κϊθε χρϐνο, δεν 

εύναι κϊποιοσ εφιϊλτησ απϐ τον οπούο θα ξυπνόςουν. Εύναι η πραγματικϐτητϊ τουσ, ο φϐβοσ, ο 

πϐνοσ, ϐλα εύναι αληθινϊ – και μετϊ δολοφονοϑνται και παραδύδονται ςε παντοτινό λόθη. 

 

Σο μϐνο που χρειϊζεται να κϊνουμε εύναι να τοποθετόςουμε τον εαυτϐ μασ ςτη θϋςη των ζώων, 

καθώσ ςηκώνουν το κεφϊλι τουσ και κοιτϊζουν τον ϊνθρωπο που ετοιμϊζεται να τουσ δολοφο- 

νόςει, για να φανταςτοϑμε τον τρϐμο και τη ςϑγχυςό τουσ, και για να ςυνειδητοποιόςουμε πωσ 

η γεϑςη δε θα μποροϑςε ποτϋ να αιτιολογόςει αυτό την αδιανϐητη θηριωδύα. Καθώσ λοιπϐν 

μιλϊσ με κϊποιον που χρηςιμοποιεύ την δικαιολογύα τησ γεϑςησ, κϊνε του τισ εξόσ ερωτόςεισ: 

 

‘’Πιςτεϑεισ ϐτι οι λύγεσ ςτιγμϋσ γευςτικόσ ικανοπούηςησ αρκοϑν για να δικαιολογόςεισ ηθικϊ 

αυτό την πρϊξη;’’ 

 

‘’Εύναι ηθικϊ αποδεκτϐ για κϊποιον να ςκοτώςει ϋναν ςκϑλο εϊν απολαμβϊνει τη γεϑςη του;’’ 

 

‘’Σι εύναι αυτϐ που δύνει το δικαύωμα ςτον ϊνθρωπο να μειώνει τϐςο τη ζωό ενϐσ ζώου και να 

θεωρεύ τη γευςτικό του ικανοπούηςη πιο ςημαντικό;’’ 

 

‘’Θεωρεύσ πωσ εύναι ςωςτϐ να προκαλεύσ πϐνο, δυςτυχύα και θϊνατο ςε ϋνα ζώο το οπούο θϋλει 

να αποφϑγει αυτϊ ακριβώσ και να ζόςει;’’ 
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‘’Απϐ τη ςτιγμό που εμεύσ θα απεχθανϐμαςταν να εύμαςτε θϑματα εκμετϊλλευςησ και φϐνου, 

δεν το θεωρεύσ υποκριτικϐ για εμϊσ να υποδουλώνουμε, να εκμεταλλευϐμαςτε και να δολοφο- 

νοϑμε ϊλλουσ;’’ 

 

Επύςησ, βεβαιώςου πωσ θα θυμηθεύσ να εξηγόςεισ ϐτι οι ϊνθρωποι δε χρειϊζεται να αποχωρι- 

ςτοϑν τισ γεϑςεισ των ζωικών προώϐντων που απολαμβϊνουν. Τπϊρχει τερϊςτια και ποικύλη 

γκϊμα επιλογών απϐ βύγκαν εναλλακτικϋσ για το τυρύ, το γϊλα, τα αυγϊ και το κρϋασ. Περιϋ- 

γραψε ϐτι ωσ βύγκαν, τρώμε μπϋργκερ, χοτ-ντϐγκσ, μπουρύτοσ, νϊτςοσ, βύγκαν ςουβλϊκια, 

λαζϊνια, ϐλων των ειδών μπαχαρικϊ, πύτςεσ με φυτικϐ τυρύ, τοϑρτεσ, κεκϊκια, τςιζκϋικ, μπι- 

ςκϐτα, παγωτϊ και οτιδόποτε ϊλλο μποροϑν να φανταςτοϑν. 

 

Εξόγηςε ϐτι ωσ βύγκαν απολαμβϊνουμε ϐλεσ τισ γεϑςεισ και τισ υφϋσ που εύχαμε ςυνηθύςει, με 

τη διαφορϊ ϐτι τώρα προϋρχονται απϐ φυτϊ. Δεν υπϊρχουν πλϋον οϑτε νεκρϊ μϋλη απϐ ςώ- 

ματα, οϑτε τϋνοντεσ, οϑτε χοληςτερύνη, οϑτε ορμϐνεσ, οϑτε αντιβιοτικϊ ςτο πιϊτο μασ. Ακϐμα, 

εύναι φοβερϊ βοηθητικϐ να αναφϋρεισ τα μϋρη απϐ τα οπούα μποροϑν να αγορϊςουν ϐλα αυτϊ 

τα προώϐντα και βύγκαν ποικιλύεσ προκειμϋνου να διευκολυνθοϑν. Επιπλϋον, πιςτεϑω πωσ αξύζει 

να τονύςεισ ποια τοπικϊ εςτιατϐρια εύναι βύγκαν ό ϋχουν κατϊλογο για βύγκαν πιϊτα, καθώσ 

αποςκοποϑμε ςτο να δεύξουμε ϐτι ο βιγκανιςμϐσ εύναι εξαιρετικϊ απλϐσ και προςιτϐσ ςε ϐλουσ. 
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ΟΜΩ ΣΑ ΖΩΑ 

ΣΡΩΝΕ ΑΛΛΑ ΖΩΑ 
 

Όταν ο κϐςμοσ ϋρχεται αντιμϋτωποσ με την ιδϋα πωσ η ϋωσ τώρα κατανϊλωςη ζώων δε γινϐ- 

ταν για διατροφικοϑσ (βλϋπε διατροφό) αλλϊ καθαρϊ για γευςτικοϑσ λϐγουσ, μια απϐ τισ πιο 

ςυνηθιςμϋνεσ δικαιολογύεσ που εμεύσ οι βύγκαν ακοϑμε εύναι η εξόσ: ‘’Όμωσ τα ζώα τρώνε ϊλλα 

ζώα, οπϐτε γιατύ δεν μποροϑμε και εμεύσ;’’ 

 

Ενώ αυτϐ αληθεϑει, ϐτι δηλαδό μερικϊ ζώα ϐντωσ τρώνε κϊποια ϊλλα, υπϊρχουν πολλού λϐγοι 

για τουσ οπούουσ ο ιςχυριςμϐσ που προϋρχεται απϐ την παραπϊνω ερώτηςη δεν ϋχει καμύα 

εγκυρϐτητα ςε ανθρώπινο πλαύςιο. 
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Αρκεύ πρώτα να αναλογιςτοϑμε την ανατομικό βιολογύα των παμφϊγων ςε ςϑγκριςη με αυτό 

του ανθρώπου. Καταρχϊσ, τα παμφϊγα ϐντα ϋχουν μακριϊ κοφτερϊ νϑχια και τερϊςτια δϐντια 

ςε ςϑγκριςη με τα δικϊ μασ χϋρια και τουσ αμβλεύσ, αναποτελεςματικοϑσ κυνϐδοντϋσ μασ. Πϐτε 

όταν η τελευταύα φορϊ που εύδεσ ϋναν ϊνθρωπο να τρϋχει ςτα τϋςςερα, ξεςκύζοντασ με τα δϐ- 

ντια του τη ςϊρκα απϐ ϋνα ζωντανϐ ζώο; Σα παμφϊγα ϋχουν μικρϊ ςε μόκοσ ϋντερα, ιδανικϊ 

για τη χώνεψη ςϊρκασ, ενώ ο ϊνθρωποσ ϋχει εξαιρετικϊ μεγϊλα ςε μόκοσ ϋντερα, τα οπούα εύναι 

ϊχρηςτα για τη χώνεψη ςϊρκασ – εξοϑ και η δυςκοιλιϐτητα και ο καρκύνοσ του παχϋοσ εντϋρου! 

Σο οξϑ που υπϊρχει μϋςα ςτα ςτομϊχια των παμφϊγων και των ςαρκοφϊγων εύναι ϋνα εύδοσ 

πολϑ ιςχυροϑ υδροχλωρικοϑ οξϋοσ, ιδανικϐ για τη χώνεψη ωμόσ ζωικόσ ςϊρκασ το οπούο, ςε 

αντύθεςη με το ανύςχυρο οξϑ ςτο δικϐ μασ ςτομϊχι, εξηγεύ γιατύ εύμαςτε επιρρεπεύσ ςε τροφικό 

δηλητηρύαςη απϐ κρϋατα που δεν εύναι επαρκώσ ψημϋνα. 

 

Δε βλϋπεισ ϋνα λιοντϊρι να ελϋγχει πϐςο καλϊ ϋχει μαγειρευτεύ το δεύπνο του, οϑτε βλϋπεισ ϋνα 

λιοντϊρι να εύναι επιλεκτικϐ ωσ προσ το κομμϊτι κρϋατοσ που θα φϊει. Ωςτϐςο, πϐςεσ φορϋσ 

διαβϊζεισ ιςτορύεσ ςτην εφημερύδα για ‘ςοκαριςτικϋσ’ αποκαλϑψεισ τϑπου: βρϋθηκε εγκϋφαλοσ 

ςε κομμϊτι απϐ KFC; Εύναι ςε αυτϊ τα κλϊςματα του δευτερολϋπτου ϐπου η ψευδαύςθηςη ϐτι 

το κρϋασ δεν προϋρχεται απϐ ϋνα ζωντανϐ ςυναιςθανϐμενο πλϊςμα που αναπνϋει, ςυντρύβεται 

και οι ϊνθρωποι εξαναγκϊζονται να αντιμετωπύςουν την ϊθλια πραγματικϐτητα τησ προϋλευ- 

ςησ του φαγητοϑ τουσ. Ένα πραγματικϊ παμφϊγο ον δε θα αηδύαζε απϐ αυτϋσ τισ αιματο- 

βαμμϋνεσ ςκηνϋσ. 

 

Ασ αναλογιςτοϑμε το εξόσ: Εϊν όςουν κλειδωμϋνοσ ςε ϋνα δωμϊτιο με ϋνα ζωντανϐ κοτϐπουλο 

και ϋνα μόλο, πϊντα θα επϋλεγεσ να φασ το μόλο πρώτα· και αυτϐ διϐτι, ϐταν βλϋπουμε ϋνα ζω- 

ντανϐ ον δεν νιώθουμε πειναςμϋνοι, δε θϋλουμε να ςυνθλύψουμε τα ζώα με τα δϐντια μασ και 

να τα ξεςκύςουμε – ϐταν ϐμωσ βλϋπουμε ϋνα μόλο νιώθουμε πειναςμϋνοι. 
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Επιπλϋον, ενώ μερικϊ ζώα τρώνε κϊποια ϊλλα, υπϊρχουν πολλϊ περιςςϐτερα φυτοφϊγα ζώα 

απ’ ϐτι υπϊρχουν ςαρκοφϊγα. Αλλϊ ανεξϊρτητα απϐ αυτϐ, πώσ ακριβώσ ςχετύζονται οι πρϊξεισ 

ϊλλων ζώων με την ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ; Κϊποια ζώα βιϊζουν και ςκοτώνουν το ϋνα το 

ϊλλο, οπϐτε αυτϐ ςημαύνει ϐτι και οι ϊνθρωποι θα απαλλϊςςονταν τησ ευθϑνησ εϊν διϋπρατταν 

τισ ύδιεσ πρϊξεισ; Θϋςε την παραπϊνω ερώτηςη ςε ϋναν μη-βύγκαν που χρηςιμοποιεύ αυτό τη 

δικαιολογύα, ϐπωσ επύςησ και αυτό: ‘’Σα ζώα επύςησ αλληλοςκοτώνονται· θεωρεύσ λοιπϐν ϐτι 

εύναι ηθικϊ δικαιολογημϋνο και για ϋναν ϊνθρωπο να ςκοτώςει κϊποιον ϊλλο επειδό μερικϊ 

ζώα κϊνουν το ύδιο;’’ 

 

Έχει καταγραφεύ ακϐμα, πωσ κϊποια λιοντϊρια ςκοτώνουν τα μικρϊ τουσ, οπϐτε χρηςιμοποι- 

ώντασ την ύδια μη-βύγκαν λογικό θα όταν ωσ εκ τοϑτου αποδεκτϐ και για τουσ ανθρώπουσ να 

ςκοτώνουν τα παιδιϊ τουσ, αφοϑ και τα ϊλλα ζώα αυτϐ κϊνουν. ε αυτό την περύπτωςη, ρώτα 

τον μη-βύγκαν: ‘’Νομύζεισ ϐτι εύναι ςυνετϐ να βαςύςουμε την ηθικό πϊνω ςε αυτό ενϐσ ζώου;’’ 

 

Σα ζώα, επύςησ, ςκοτώνουν τα ύδια το φαϏ τουσ, δεν πληρώνουν κϊποιον τρύτο να το ςκοτώςει 

για λογαριαςμϐ τουσ επειδό βρύςκουν την ιδϋα τησ ςφαγόσ ενϐσ ϊλλου ζώου πολϑ τραυματικό. 

Εϊν απϐ τη φϑςη μασ όμαςταν ςχεδιαςμϋνοι να τρώμε κρϋασ, δε θα εύχαμε καμύα αντύρρηςη 

ςτο να ςκοτώνουμε ζώα, οϑτε θα αποκρϑπταμε την αλόθεια απϐ τα παιδιϊ μασ· εντοϑτοισ, 

θεωροϑμε πωσ η πραγματικϐτητα των ςφαγεύων εύναι πολϑ διαταραγμϋνη και φρικαλϋα για 

τα αυτιϊ ενϐσ παιδιοϑ. 

 

Σα ζώα ςκοτώνουν ϊλλα ζώα απϐ ανϊγκη. Αντύθετα, οι ϊνθρωποι ϐχι. Η αλόθεια εύναι ϐτι η κα- 

τανϊλωςη ζώων και ζωικών προώϐντων εύναι πολϑ επιβλαβόσ για την υγεύα μασ. Οι ϊνθρωποι 

ςκοτώνουμε ϊλλα ζώα γιατύ απολαμβϊνουμε τη γεϑςη τουσ, που ςημαύνει ϐτι ςκοτώνουμε για 

την ευχαρύςτηςη, παρϐλο που αυτϐ ϋρχεται ςε αντύθεςη με τισ ηθικϋσ μασ αξιώςεισ. Πολλού απϐ 
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εμϊσ εναντιωνϐμαςτε ςτην εκμετϊλλευςη των ζώων ϐςον αφορϊ καταςτϊςεισ ϐπωσ το κυνόγι 

ό τισ κυνομαχύεσ, καθώσ δεν εύναι απαραύτητα – αφοϑ ο μϐνοσ λϐγοσ ϑπαρξόσ τουσ εύναι η ευχα- 

ρύςτηςη – και ϐμωσ, δεν μποροϑμε να δοϑμε το γεγονϐσ ϐτι το να τρώμε ζώα εύναι επύςησ εντε- 

λώσ περιττϐ και γύνεται αποκλειςτικϊ για γευςτικό ευχαρύςτηςη. 

 

Καθύςταται κρύςιμο να προςπαθόςουμε να βοηθόςουμε τον κϐςμο να κϊνει αυτό τη λογικό 

ςϑνδεςη· οπϐτε, μπορεύσ ακϐμα να κϊνεισ και την εξόσ ερώτηςη ςτον μη-βύγκαν: ‘’Εύςαι κατ’ 

υποχρϋωςη ςαρκοφϊγο;’’ και μετϊ ρώτα: ‘’Απϐ τη ςτιγμό που δε χρειϊζεται να φασ κρϋασ, 

τϐτε γιατύ να το κϊνεισ;’’. Εϊν απαντόςει ϐτι το κϊνει επειδό του αρϋςει η γεϑςη, κϊνε την εξόσ 

ερώτηςη: ‘’Πιςτεϑεισ ϐτι η γευςτικό ςου ικανοπούηςη εύναι πιο ςημαντικό απϐ μια ζωό;’’ Όπωσ 

βλϋπεισ, ο κϑκλοσ των δικαιολογιών τεύνει να περιςτρϋφεται επανειλημμϋνα γϑρω απϐ τισ ύδιεσ 

και τισ ύδιεσ. 

 

Εύναι απύςτευτα ειρωνικϐ το γεγονϐσ πωσ αυτοαποκαλοϑμαςτε ανώτεροι των ζώων (βλϋπε 

νοημοςϑνη), αλλϊ ϐταν ο ιςχυριςμϐσ τησ ανωτερϐτητασ λϐγω του ϐτι εύμαςτε πιο ϋξυπνοι 

καταρρύπτεται ωσ δικαιολογύα για να δολοφονοϑμε ζωντανϊ ςυναιςθανϐμενα πλϊςματα, 

ξαφνικϊ απεικονύζουμε τον εαυτϐ μασ ωσ ϋνα ϊγριο ζώο που λειτουργεύ βϊςει πρωτϐγονων 

ενςτύκτων. 

 

Άρα τι εύμαςτε λοιπϐν; Καλϑτεροι απϐ τα ζώα ό μϐνο ζώα; Δεν μποροϑμε να εύμαςτε και τα δϑο. 
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ΦΡΕΙΑΖΟΜΑΣΕ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΣΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΜΑ 
 

Μύα απϐ τισ πιο ενοχλητικϋσ δικαιολογύεσ που ϋνασ βύγκαν μπορεύ να ακοϑςει εύναι ϐτι χρειαζϐ- 

μαςτε τα ζωικϊ προώϐντα προκειμϋνου να εύμαςτε υγιεύσ, ενώ εύμαςτε η ζωντανό απϐδειξη ϐτι 

αυτϐ δεν ιςχϑει. Παρ’ ϐλα αυτϊ, η πλειοψηφύα του κϐςμου πιςτεϑει πραγματικϊ πωσ τα ζωικϊ 

προώϐντα περιϋχουν διατροφικϊ ςτοιχεύα τα οπούα δε βρύςκονται πουθενϊ αλλοϑ, και πωσ τα 

χρειαζϐμαςτε για την υγεύα και τη μακροζωύα μασ. το κϊτω-κϊτω πρϋπει να υπϊρχει ςοβαρϐσ 

λϐγοσ ςτο ϐνομα του οπούου διαπρϊττουμε ϐλεσ αυτϋσ τισ φρικαλεϐτητεσ εισ βϊροσ των ζώων, 

ςωςτϊ; 
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Οι  κυριϐτερεσ αμφιβολύεσ περύ διατροφόσ που θα ακοϑςεισ ςε ςυζητόςεισ με μη-βύγκαν αφο- 

ροϑν την πρωτεϏνη, το ςύδηρο, το αςβϋςτιο και αν ϋχουν κϊποιεσ βαςικϋσ γνώςεισ, τη βιταμύνη 

Β12. Θα ςυνιςτοϑςα ανεπιφϑλακτα να παρακολουθόςεισ και να απομνημονεϑςεισ τισ πληροφο- 

ρύεσ που παρατύθενται ςτα εξόσ βύντεο απϐ την Bite Size Vegan και τον ιατρϐ Michael Greger. 

 

1) ΠρωτεϏνη: Dr. Michael Greger of nutritionfacts.org 

2) ύδηροσ: Dr. Michael Greger of nutritionfacts.org 

3) Αςβϋςτιο: Dr. Michael Greger of nutritionfacts.org 

4) B12: Dr. Michael Greger of nutritionfacts.org 

 

Μπορεύσ πανεϑκολα να αποςτομώςεισ ϋναν μη-βύγκαν ςε επιχειρηματολογύα επύ του θϋματοσ 

τησ διατροφόσ εξηγώντασ του πωσ η Αμερικϊνικη Εταιρύα Διαιτολογύασ (ADA) και η Βρετανικό 

Εταιρύα Διαιτολογύασ (BDA), τα μεγαλϑτερα ονϐματα ςτο χώρο τησ διαιτολογύασ και ςτισ δϑο 

χώρεσ, ϋχουν δηλώςει πωσ μια αυςτηρϊ χορτοφαγικό διατροφό εύναι διατροφικϊ επαρκόσ και 

αςφαλόσ για ϐλα τα ςτϊδια τησ ζωόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ εγκυμοςϑνησ. Αυτϐ επύςημα 

ςημαύνει ϐτι μποροϑμε να λαμβϊνουμε ϐλα τα θρεπτικϊ ςυςτατικϊ που χρειαζϐμαςτε χωρύσ να 

τρώμε ζωϊκια και τισ εκκρύςεισ τουσ. Η πρωτεϏνη, ο ςύδηροσ, το αςβϋςτιο και οποιαδόποτε ϊλλη 

θρεπτικό ουςύα που ςυςχετύζουμε με τα ζωικϊ προώϐντα μπορεύ πολϑ εϑκολα να ληφθεύ χωρύσ 

την ανϊγκη εκμετϊλλευςησ των ζώων. 

 

Έχεισ ςκεφτεύ τι κοινϐ ϋχουν ο ελϋφαντασ, ο ρινϐκεροσ και ο ιπποπϐταμοσ; Δηλαδό τα μεγαλϑτε- 

ρα και ιςχυρϐτερα ζώα ξηρϊσ ςτον κϐςμο; Εύναι ϐλα φυτοφϊγα. Αναλογύζεται ϐμωσ κανεύσ εϊν 

ϋνασ ελϋφαντασ ϋχει ϋλλειψη πρωτεϏνησ ό αν ϋνασ ρινϐκεροσ ϋχει αδϑναμα κϐκκαλα; 

 

Και τι ςυμβαύνει ςτην περύπτωςη του γορύλα; Σο DNA των ανθρώπων εύναι κατϊ 98% ύδιο με 

εκεύνο των γοριλών, οι οπούοι εύναι φυτοφϊγοι. Ωςτϐςο, πϐςουσ γορύλεσ βλϋπεισ με 
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ϋλλειψη πρωτεϏνησ; Πώσ εύναι δυνατϐν ζώα που μοιρϊζονται ςχεδϐν το ύδιο DNA με εμϊσ και 

εύναι εκ φϑςεωσ πολϑ δυνατϐτερα απϐ εμϊσ να μποροϑν να λαμβϊνουν ϐλα τα θρεπτικϊ ςυ- 

ςτατικϊ απϐ τα φυτϊ, ενώ εμεύσ δεν μποροϑμε; 

 

 

 

Για την ακρύβεια, η κατανϊλωςη ζωικών προώϐντων ϋχει ςυνδεθεύ με τισ μεγαλϑτερεσ παθόςεισ 

και νοςόματα. Καρδιακϋσ παθόςεισ, ςακχαρώδησ διαβότησ τϑπου 2, πολλϋσ μορφϋσ καρκύνου, 

εγκεφαλικϊ επειςϐδια, υπϋρταςη, ϊνοια και οςτεοπϐρωςη· ϐλα αυτϊ ϋχουν ϊρρηκτα ςυνδεθεύ 

με την κατανϊλωςη ζωικών προώϐντων εκ των οπούων πολλϊ εύναι θεραπεϑςιμα ϋωσ και εξ’ ολο- 

κλόρου αντιςτρϋψιμα με την υιοθϋτηςη ενϐσ αυςτηρϊ χορτοφαγικοϑ τρϐπου ζωόσ. 
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Βεβαιώςου ϐτι θα προτεύνεισ ςτον μη-βύγκαν να δει τα εξόσ: ‘Uprooting the leading Causes of 

Death’ (YouTube) και το ντοκιμαντϋρ ‘What the Health’ (Netflix). 

 

Τπϊρχουν πϊρα πολλού βύγκαν αθλητϋσ ςε ολϐκληρο τον κϐςμο, ςυμπεριλαμβανομϋνου του 

δυνατϐτερου ϊντρα τησ Γερμανύασ Patrick Baboumian, παύκτεσ του NFL ϐπωσ ο David Carter, 

ολυμπιακού αρςιβαρύςτεσ ϐπωσ ο Kendrick Farris και πυγμϊχοι ϐπωσ ο David Haye. Μπορεύσ να 

επικαλεςτεύσ αυτοϑσ τουσ αθλητϋσ ςε διαλϐγουσ με μη-βύγκαν. 

 

Όταν ρωτόςεισ ϋναν μη-βύγκαν εϊν νομύζει πωσ ϋχουμε ανϊγκη να τρώμε ζώα και τισ εκκρύςεισ 

τουσ, δεν εύναι δυνατϐ βϊςει λογικόσ να ςου απαντόςει ‘’ναι’’ αφϐτου ϋχει λϊβει ϐλεσ τισ παρα- 

πϊνω πληροφορύεσ περύ διατροφόσ. Μετϊ ρώτα τον το εξόσ: ‘’Επομϋνωσ, αυτϐ δε ςημαύνει πωσ 

ϐςα κϊνουμε εισ βϊροσ των ζώων εύναι περιττϋσ πρϊξεισ ςκληρϐτητασ;’’ 
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ΣΟ ΝΑ ΣΡΩ ΖΩΑ 

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΗ 

& ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 
 

Εύναι αλόθεια ϐτι τρώμε ζώα εδώ και αιώνεσ. Ωςτϐςο, μπορεύ η μακροβιϐτητα μιασ κατϊςταςησ 

να δικαιολογόςει την ϑπαρξη και τη ςυνϋχιςό τησ; Εύναι η δικαιολογύα: ‘’Εύναι παρϊδοςη να 

τρώμε ζώα’’ ικανό ώςτε να αιτιολογόςει την ϊρνηςη μετϊβαςησ ςτον βιγκανιςμϐ; 
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Ασ αναλογιςτοϑμε απλϊ ϐτι η ςκλαβιϊ κϊποτε θεωροϑνταν μια παρϊδοςη, ϐπωσ και η μειωτικό 

μεταχεύριςη και αντύληψη των γυναικών ωσ υποδεϋςτερεσ των αντρών – ϐμωσ, δικαιολογεύ 

την ϑπαρξό τουσ το γεγονϐσ ϐτι αυτϊ κϊποτε όταν μϋροσ τησ παρϊδοςησ; Νομύζω, και θϋλω να 

πιςτεϑω, πωσ οι περιςςϐτεροι απϐ εμϊσ θα ϋλεγαν ϐχι. Εϊν η ανθρωπϐτητα εύχε διανϑςει την 

ιςτορύα τησ ϐντασ αδαόσ και αλϑγιςτη ςε αλλαγϋσ εξαιτύασ αυτοϑ που αποκαλεύται παρϊδοςη, 

τϐτε ποτϋ δε θα εύχαμε εξελιχθεύ ό προςαρμοςτεύ ςτην πραγματικϐτητα. 

 

Και ο ακρωτηριαςμϐσ των γυναικεύων γεννητικών οργϊνων; Παρϐλο που εκτελεύται εδώ και 

αιώνεσ και που εύναι βαθιϊ ριζωμϋνοσ ωσ μϋροσ τησ παρϊδοςησ, θεωρεύται ειδεχθόσ. Ωςτϐςο, 

χρηςιμοποιώντασ τον ιςχυριςμϐ πωσ το να τρώμε ζώα εύναι δικαιολογημϋνο επειδό εύναι παρα- 

δοςιακϐ, ςημαύνει ϐτι και ο ακρωτηριαςμϐσ των γεννητικών οργϊνων των γυναικών εύναι και 

αυτϐσ αποδεκτϐσ, επειδό αποτελεύ παρϊδοςη. Όπωσ βλϋπεισ, η λογικό εδώ εύναι ξεκϊθαρα λαν- 

θαςμϋνη, αφοϑ και οι δϑο πρϊξεισ εύναι εξαιρετικϊ ανόθικεσ και η δικαιολογύα τησ παρϊδοςησ 

ςε καμύα περύπτωςη δεν τισ αιτιολογεύ. 

 

Ασ πλαιςιώςουμε τον ιςχυριςμϐ ςτο ςενϊριο ϐπου μϐνο τα μη-ανθρώπινα ζώα επηρεϊζονται. 

Οι ταυρομαχύεσ ϐπωσ και η ςφαγό δελφινιών ςτην πϐλη Taiji εκλαμβϊνονται απϐ πολλοϑσ ωσ 

παρϊδοςη. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι τϋτοιεσ πρϊξεισ πρϋπει να ςυνεχιςτοϑν; 

 

Σα Yulin Dog Meat Festival και Boknal Dog Meat Festival εύναι και τα δϑο ετόςιεσ εκδηλώςεισ 

ςτισ οπούεσ ϊνθρωποι ςφϊζουν χιλιϊδεσ ςκυλιϊ και γϊτεσ και ϋπειτα τα τρώνε. Και τα δϑο φε- 

ςτιβϊλ εύναι παραδοςιακϊ, εντοϑτοισ, ςτον δυτικϐ κϐςμο ακοϑγεται η κατακραυγό και ο 

αποτροπιαςμϐσ για αυτϊ. Όταν, λοιπϐν, κϊποιοσ μου αναφϋρει την παρϊδοςη ωσ μϋςο αιτιο- 

λϐγηςησ για να τρώει ζώα, μου αρϋςει να τον ρωτϊω το εξόσ: ‘’Σο Yulin Dog Meat Festival εύναι 

παραδοςιακϐ, αυτϐ ςημαύνει ϐτι εύναι ςωςτϐ να ςφϊζουμε ςκυλιϊ και γϊτεσ;’’ 
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Όςον αφορϊ την πολιτιςτικό μασ ταυτϐτητα – γιατύ να γιορτϊζουμε την κουλτοϑρα με τη 

ςφαγό αθώων πλαςμϊτων ϐταν μποροϑμε να τιμόςουμε τισ διαφορετικϋσ κουλτοϑρεσ και 

τομεύσ τησ ζωόσ μϋςα απϐ τη μουςικό, το χορϐ και τη γλώςςα; Γιατύ πρϋπει ο ενωτικϐσ παρϊ- 

γοντασ, που φϋρνει κοντϊ ολϐκληρη την ανθρωπϐτητα, να εύναι η κατανϊλωςη ζώων και ϐχι 

η καθολικό αναγνώριςη ϐτι ϊνθρωποι και ζώα εύμαςτε ϐλοι γόινοι που ςυνυπϊρχουμε κϊτω 

απϐ την κοινό ςτϋγη του πλανότη μασ; Όχι ωσ ύδιοι αλλϊ ωσ ύςοι. 

 

Τπϐ το φωσ των πολιτιςτικών παραδϐςεων, γινϐμαςτε δϋςμιοι των αδικημϊτων του παρελ- 

θϐντοσ. Εϊν η ανθρωπϐτητα πρϐκειται ποτϋ να εξαγνιςτεύ μϋςα απϐ την κατϊργηςη πρακτικών 

εκμετϊλλευςησ των ζώων και να εξελιχθεύ, πρϋπει να εξαλεύψουμε κϊθε ϋννοια τησ παρϊδοςησ, 

αφοϑ η παρϊδοςη εύναι καταςκεϑαςμα του εγωιςμοϑ, κληροδοτημϋνη απϐ γενιϊ ςε γενιϊ ώςτε 

να αποτρϋψει και να αφανύςει τον κύνδυνο τησ αλλαγόσ. Η παρϊδοςη δεν όταν, και ποτϋ δεν 

πρϐκειται να αποτελϋςει, ϋγκυρη δικαιολογύα για τισ ενϋργειεσ που ωσ εύδοσ ϋχουμε διαπρϊξει, 

πϐςο μϊλλον για την διαρκό δολοφονύα ςυναιςθανϐμενων πλαςμϊτων. 

 

την περύπτωςη που ϋνασ μη-βύγκαν χρηςιμοποιεύ την παρϊδοςη ωσ δικαιολογύα, ρώτα τα εξόσ: 

 

‘’Ο ακρωτηριαςμϐσ των γεννητικών οργϊνων μιασ γυναύκασ δικαιολογεύται ηθικϊ επειδό εύναι 

μια παρϊδοςη;’’ 

 

‘’Εύναι οι ταυρομαχύεσ και η ςφαγό δελφινιών ςτην Ιαπωνύα ηθικϊ δικαιολογημϋνεσ επειδό εύναι 

μϋροσ τησ κουλτοϑρασ και τησ παρϊδοςησ;’’ 

 

‘’Έχοντασ αυτϊ κατϊ νου, πιςτεϑεισ ϐτι η κουλτοϑρα και η παρϊδοςη αποτελοϑν καλοϑσ δεύκτεσ 

τησ ηθικόσ;’’ 
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ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑ ΕΣΡΩΓΑΝ ΖΩΑ / 

ΕΞΕΛΙΦΘΗΚΑΜΕ ΣΡΩΓΟΝΣΑ ΖΩΑ 
 

τισ ςυζητόςεισ περύ βιγκανιςμοϑ, μια απϐ τισ πιο περύεργεσ και ωςτϐςο ςυνηθϋςτερεσ δικαιο- 

λογύεσ που χρηςιμοποιοϑν οι μη-βύγκαν για να αιτιολογόςουν τη δολοφονύα ζώων εύναι το 

γεγονϐσ ϐτι το ϋκαναν οι πρϐγονού μασ. υχνϊ ακοϑμε ανθρώπουσ να λϋνε: ‘’Δε θα όςουν 

ςόμερα εδώ εϊν οι πρϐγονού ςου δεν ϋτρωγαν κρϋασ’’, το οπούο δεν εύναι απαραύτητα λϊθοσ· 

αλλϊ γιατύ πρϋπει η δικό μασ ηθικό να θεμελιώνεται πϊνω ςτισ πρϊξεισ των προγϐνων μασ, 

πρωτϐγονων ϐντων που δεν εύχαν καμύα αντύληψη τησ ςϑγχρονησ ηθικόσ και που αςϑδοτα 

διϋπρατταν εξοργιςτικϋσ ανηθικϐτητεσ, ϐπωσ ο βιαςμϐσ και η δολοφονύα; 
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Αςφαλώσ, εϊν το να τρώει κανεύσ ζώα εύναι αποδεκτϐ επειδό το ϋκαναν και οι ϊνθρωποι των 

ςπηλαύων, τϐτε με την ύδια λογικό, δε θα όταν ηθικϊ δικαιολογημϋνοσ ο βιαςμϐσ και η δολο- 

φονύα ςτο παρϐν; 

 

Όταν ςυνομιλεύσ με μη-βύγκαν, ρώτα τα εξόσ: ‘’Πιςτεϑεισ ϐτι εύναι ςυνετϐ να ορύζουμε την ηθικό 

μασ ςϑμφωνα με τισ πρωτϐγονεσ πρϊξεισ των προγϐνων μασ;’’ ό ‘’Απϐ τη ςτιγμό που λεσ ϐτι 

εύναι ηθικϊ δικαιολογημϋνο το να τρώμε ζώα επειδό το ϋκαναν οι πρϐγονού μασ, τϐτε δεν εύναι 

επύςησ αποδεκτϐ το να βιϊζουμε και να ςκοτώνουμε ο ϋνασ τον ϊλλον, επειδό οι πρϐγονού μασ 

το ϋκαναν και αυτϐ;’’ 

 

Εϊν οι μη-βύγκαν θϋλουν ϐντωσ να ζόςουν ϐπωσ και οι πρϐγονού τουσ, τϐτε θα ϋτρωγαν μια 

κατ’ εξοχόν βύγκαν διατροφό με την περιςταςιακό εξαύρεςη μερικών εντϐμων. Επύςησ, θα 

κοιμοϑνταν ϋξω, δε θα χρηςιμοποιοϑςαν τεχνολογύα, θα ϋβγαζαν αρχϋγονεσ κραυγϋσ και 

βρυχηθμοϑσ, θα ςυναρπϊζονταν με τη δημιουργύα φωτιϊσ και θα εύχαν αιμομικτικϋσ εμπειρύεσ. 

 

Άλλη μια ϐμοια δικαιολογύα που οι ϊνθρωποι θα προβϊλλουν εύναι αυτό: ‘’Πϊντα τρώγαμε το 

κρϋασ’’. Εύναι πολϑ οπιςθοδρομικό η ιδϋα του να βαςύζουμε τισ ζωϋσ μασ ςε βϊρβαρα κατϊλοιπα 

του παρελθϐντοσ· οϑτε εύναι λογικϐ να ςτηρύζουμε την ορθϐτητα των ενεργειών μασ ςτο εϊν 

αυτϋσ γύνονται ό δε γύνονται για πολϑ καιρϐ. Εϊν το κϊναμε, τϐτε ακϐμα θα εύχαμε τη ςκλαβιϊ 

και το απαρτχϊιντ. 

 

Εϊν κϊποιοσ αναφϋρει ωσ ιςχυριςμϐ το: ‘’Πϊντα αυτϐ κϊναμε’’ τϐτε ρώτα τον το εξόσ: ‘’Τπόρχε 

μια εποχό ςτην οπούα οι γυναύκεσ αντιμετωπύζονταν ωσ υποδεϋςτερεσ του ϊντρα και αν εκεύνη 

τη ςτιγμό ρωτοϑςεσ κϊποιον, θα ςου απαντοϑςε ϐτι πϊντα αυτϐ ϋκαναν. Θα αποτελοϑςε αυτϐ 

ηθικό δικαιολϐγηςη για την υποτιμητικό μεταχεύριςη τησ γυναύκασ ςτο παρϐν;’’ 
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τενϊ ςυνδεδεμϋνο με τον ιςχυριςμϐ των προγϐνων εύναι και το επιχεύρημα πωσ το γεγονϐσ 

ϐτι τρώγαμε κρϋασ, μασ βοόθηςε να αναπτυχθοϑμε ςτα ϐντα που εύμαςτε ςόμερα και εξαιτύασ 

αυτοϑ εύναι ηθικϊ δικαιολογημϋνο το να τρώμε τα ζώα. 

 

Εύναι κοινώσ γνωςτϐ και ευρϋωσ αποδεκτϐ ϐτι εξελιχθόκαμε απϐ πρωτεϑονται θηλαςτικϊ και 

επιβιώςαμε με μια διατροφό αποτελοϑμενη κυρύωσ απϐ φροϑτα, ξηροϑσ καρποϑσ, φϑλλα δε- 

ντρων και περιςταςιακϊ ϋντομα· ϐμωσ, οι διατροφικϋσ μασ ςυνόθειεσ διαφοροποιοϑνται και 

εξελύςςονται καθώσ μεταβϊλλονται και αναπτϑςςονται τα περιβϊλλοντα ςτα οπούα ζοϑμε. 

 

υχνϊ αναφϋρεται πωσ ο λϐγοσ για τον οπούο αυτό τη ςτιγμό εύμαςτε τϐςο νοόμονεσ, εύναι 

επειδό τρώγαμε κρϋασ· επύςησ πολλού μη-βύγκαν ιςχυρύζονται ϐτι μασ βοόθηςε να εξελιχθοϑμε 

και να αναπτυχθοϑμε. Ακϐμα και αν ϐντωσ αληθεϑει, ουδεμύα ςχϋςη ϋχει με τα δεδομϋνα τησ 

ςϑγχρονησ κοινωνύασ αφοϑ ο εγκϋφαλϐσ μασ δεν αναπτϑςςεται κϊθε φορϊ που τρώμε ϋνα 

μπϋργκερ, ϐπωσ και δεν εξελιςςϐμαςτε ωσ εύδοσ κϊθε φορϊ που πϊμε ςε ςουβλατζύδικο. Για 

την ακρύβεια, το ακριβώσ αντύθετο ςυμβαύνει. 

 

Όπωσ εξηγεύται ςτην ενϐτητα τησ διατροφόσ του ηλεκτρονικοϑ αυτοϑ βιβλύου, η κατανϊλωςη 

ζωικών προώϐντων δεν εύναι ευεργετικό, αντιθϋτωσ επιβαρϑνει την υγεύα μασ. Η κατανϊλωςη 

φαγητών που ϋχουν αρνητικϐ αντύκτυπο ςτην υγεύα μασ δεν μπορεύ, ωσ εκ τοϑτου, να θεωρηθεύ 

πωσ ςυμβϊλλει ςτην εξϋλιξη του εύδουσ μασ. Ακριβώσ επειδό καταναλώνουμε ζωικϊ προώϐντα, 

πεθαύνουμε ςε νεϐτερη ηλικύα απ’ ϐτι εϊν δεν τα τρώγαμε. 

 

Εϊν το ςυνδυϊςεισ και με το γεγονϐσ ϐτι η κτηνοτροφύα ευθϑνεται για την εκπομπό περιςςϐ- 

τερων αερύων του θερμοκηπύου απ’ ϐτι ϐλα τα μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ μαζύ, ϐτι εύναι η κϑρια 

αιτύα αποψύλωςησ των τροπικών δαςών, νεκρών θαλϊςςιων ζωνών, εξαφϊνιςησ ειδών, 

διϊβρωςησ και ερημοπούηςησ των εδαφών καθώσ και ϊλλων περιβαλλοντικών ζητημϊτων, 
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γύνεται ϊμεςα αντιληπτϐ ϐτι το μϋλλον τησ εξϋλιξόσ και τησ ευημερύασ του εύδουσ μασ εξαρτϊται 

απϐ τη διακοπό κατανϊλωςησ ζώων και ζωικών προώϐντων. Μϊλιςτα, ο Οργανιςμϐσ Ηνωμϋνων 

Εθνών ϋχει δηλώςει ρητϊ πωσ ο κϐςμοσ πρϋπει να ςτραφεύ προσ μια φυτοφαγικό διατροφό 

προκειμϋνου να αποφϑγουμε τισ χειρϐτερεσ επιπτώςεισ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ. 

( http://www.cowspiracy.com/facts/ - για ϐλα τα περιβαλλοντικϊ γεγονϐτα ) 

 

Επιπροςθϋτωσ, υπϊρχουν και ϊλλεσ θεωρύεσ αναφορικϊ με την εξϋλιξη του εγκεφϊλου μασ. την 

πρώτη, ξεκινόςαμε τρώγοντασ αμυλοϑχα φαγητϊ και φαγητϊ πλοϑςια ςε υδατϊνθρακεσ. Αυτϋσ 

οι ποςϐτητεσ αμϑλου όταν ϊμεςα διαθϋςιμεσ, και με τον εγκϋφαλο να καταναλώνει το 60% τησ 

γλυκϐζησ που υπϊρχει ςτο αύμα, τϋτοιεσ ποςϐτητεσ δε θα μποροϑςαν να εύχαν προςληφθεύ με 

μια δύαιτα χαμηλό ςε υδατϊνθρακεσ. 

 

Μια ϊλλη θεωρύα εύναι πωσ η ςυνεύδηςό μασ επεκτϊθηκε απϐ την κατανϊλωςη παραιςθηςιογϐ- 

νων μανιταριών τα οπούα μασ ϋδωςαν τη δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςε περιοχϋσ του εγκεφϊλου 

οι οπούεσ προηγουμϋνωσ όταν μη-προςβϊςιμεσ και ωσ εκ τοϑτου, γύναμε ςυνολικϊ πιο νοόμονεσ 

με μεγαλϑτερη αυτεπύγνωςη. 

 

Φωρύσ αμφιβολύα, το να τρώμε ζώα μασ βοόθηςε να επιβιώςουμε ςε περιϐδουσ ςιτοδεύασ· ϐμωσ, 

ϐπωσ το γεγονϐσ ϐτι, ενώ η ςκλαβιϊ ϋθεςε τα θεμϋλια πϊνω ςτα οπούα χτύςτηκαν οι ςϑγχρονεσ 

κοινωνύεσ και η ϑπαρξό τησ πλϋον δε δικαιολογεύται, ϋτςι και το γεγονϐσ ϐτι, ενώ το να τρώμε 

ζώα μασ βοόθηςε να φτϊςουμε ςτο ςημεύο που εύμαςτε ό να επιβιώςουμε ςτο παρελθϐν, δε 

δικαιολογεύ το να ςκοτώνουμε και να τρώμε ζώα ςτο παρϐν. 

 

τη ςϑγχρονη κοινωνύα δε χρειϊζεται να τρώμε τα ζώα ό τισ ςωματικϋσ εκκρύςεισ τουσ, και με 

το να το πρϊττουμε, μειώνουμε τη διϊρκεια ζωόσ μασ, καταςτρϋφουμε τον πλανότη και προκα- 

λοϑμε αφϊνταςτεσ ποςϐτητεσ περιττοϑ πϐνου και δυςτυχύασ ςε αθώα, αιςθανϐμενα πλϊςματα. 
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ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΡΩΓΑΜΕ ΣΑ ΖΩΑ 

ΘΑ ΜΑ ΚΑΣΕΚΛΤΖΑΝ 

Ή ΘΑ ΑΥΑΝΙΖΟΝΣΑΝ 
 

Εκ πρώτησ ϐψεωσ αυτό η δικαιολογύα μπορεύ να φανεύ πολϑ κωμικό, αλλϊ ςτην πραγματικϐτη- 

τα μπορεύ να φανεύ εξύςου ϋγκυρη, εϊν δε γνωρύζεισ την απϊντηςη ςε αυτό. Η ιδϋα πύςω απϐ 

τον ιςχυριςμϐ αυτϐ εύναι πωσ, εϊν ςταματοϑςαμε να τρώμε τα ζώα, θα ελευθερώνονταν ϐλα και 

θα επϋφεραν το χϊοσ ςτο περιβϊλλον ό θα ϋπρεπε ϐλα να ςφαχθοϑν οϑτωσ ό ϊλλωσ και μετϊ 

τα κουφϊρια τουσ να πεταχτοϑν αντύ να καταναλωθοϑν. 
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Προκειμϋνου να απομυθοποιόςουμε αυτό τη δικαιολογύα, το μϐνο που ϋχουμε να κϊνουμε 

εύναι να υπογραμμύςουμε το γεγονϐσ ϐτι η κτηνοτροφύα βαςύζεται πϊνω ςτο ςϑςτημα τησ 

προςφορϊσ και ζότηςησ. Όταν αγορϊζουμε προώϐντα, απαιτοϑμε μϋςω τησ ζότηςησ να αυξηθεύ 

και η προςφορϊ. Οι κτηνοτρϐφοι εκτρϋφουν ϐςα ζώα μποροϑν να πουλόςουν – δεν πρϐκειται 

να εκθρϋψουν περιςςϐτερα για τον απλοϑςτατο λϐγο ϐτι αυτϐ δεν εύναι οικονομικϊ βιώςιμο. 

Ο κϐςμοσ δεν πρϐκειται να γύνει βύγκαν εν μύα νυκτύ, αλλϊ αντ’ αυτοϑ, θα εύναι μια ςταδιακό δια- 

δικαςύα κατϊ την διϊρκεια μιασ μακρϊσ περιϐδου. Αυτϐ ςημαύνει πωσ ϐςο περιςςϐτεροι ϊνθρω- 

ποι γύνονται βύγκαν, τϐςα λιγϐτερα θα εύναι τα ζώα που εκτρϋφονται για ανθρώπινη κατανϊλω- 

ςη, αναλογικϊ με την ϊνοδο του βιγκανιςμοϑ. 

 

Καθώσ το κύνημα ςυνεχύζει να μεγαλώνει, μεγαλώνει και αυτϐ το μοτύβο. Αυτϐ ςημαύνει πωσ 

ϐταν τελικϊ καταλόξουμε ςτο να ζοϑμε ςε ϋναν βύγκαν κϐςμο, πολϑ απλϊ οι κτηνοτρϐφοι δε 

θα ςυνεχύςουν να γονιμοποιοϑν τα ζώα επιβεβλημϋνα και να φϋρνουν κι ϊλλα ςτη ζωό. Κατϊ 

ςυνϋπεια, δε θα προκϑψει ποτϋ μια κατϊςταςη ςτην οπούα θα ελευθερώνονται μαζικώσ δις- 

εκατομμϑρια ςτη φϑςη ό μια κατϊςταςη ςτην οπούα θα τα πετϊξουμε ωσ απορρύμματα αφϐτου 

τα ςκοτώςουμε. 

 

Μου ϋχει τϑχει κϊποιοι μη-βύγκαν να μου πουν πωσ δεν εύναι ηθικϐ το να εύναι κανεύσ βύγκαν, 

γιατύ θα ϋπρεπε διςεκατομμϑρια ζώα να ςφαχθοϑν, ωςτϐςο ϐταν εφαρμϐςουμε τη λογικό 

τησ προςφορϊσ και ζότηςησ ςε αυτό τη δικαιολογύα, γύνεται εϑκολα κατανοητϐ γιατύ αυτϐσ ο 

ιςχυριςμϐσ εύναι ανειλικρινόσ. 

 

Έπειτα απϐ αυτϐ, ςυχνϊ η κουβϋντα ακολουθεύ την πορεύα ςτην οπούα ο μη-βύγκαν ιςχυρύζεται 

πωσ αυτϐ ςημαύνει ϐτι τα ζώα θα αφανιςτοϑν. Αυτϐσ εύναι ϋνασ ενδιαφϋρων ιςχυριςμϐσ, καθώσ 

ϐντωσ ο αριθμϐσ αυτών των ζώων θα μειωθεύ δραματικϊ ςε ςημεύο αφανιςμοϑ. Τπϊρχουν 
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αρκετϋσ οπτικϋσ γωνύεσ απϐ τισ οπούεσ μπορεύ κανεύσ να κοιτϊξει αυτϐ το επιχεύρημα: Καταρχϊσ, 

τα ζώα τα οπούα εκμεταλλευϐμαςτε και προορύζουμε για ανθρώπινη κατανϊλωςη δεν εύναι ζώα 

που φυςιολογικϊ θα υπόρχαν ςτη φϑςη. Έχουν εξημερωθεύ, γενετικϊ τροποποιηθεύ, επιβεβλη- 

μϋνα γονιμοποιηθεύ με τρϐπο που ςημαύνει πωσ ποτϋ δεν προορύζονταν να λϊβουν τϋτοια υπϐ- 

ςταςη και ϑπαρξη. 

 

Οι αγελϊδεσ γαλακτοπαραγωγόσ ϋχουν τροποποιηθεύ γενετικϊ ώςτε να παρϊγουν ϋωσ και 10 

φορϋσ περιςςϐτερο γϊλα απ’ ϐτι θα παρόγαγαν φυςιολογικϊ. Οι κϐτεσ αυγοπαραγωγόσ ϋχουν 

εκτραφεύ και τροποποιηθεύ ϋτςι ώςτε να παρϊγουν ϋωσ και 300 αυγϊ το χρϐνο, ςε ςϑγκριςη με 

τα 10 – 20 τα οπούα εκ φϑςεωσ παρϊγουν. Σα κοτϐπουλα κρεατοπαραγωγόσ εκτρϋφονται με 

τϋτοιο τρϐπο, ώςτε να μεγαλώνουν αφϑςικα ςε μϋγεθοσ και ςε τρομακτικϊ γρόγορουσ ρυθμοϑσ, 

και τα πρϐβατα ϋχουν τροποποιηθεύ προκειμϋνου να βγϊζουν περιςςϐτερο μαλλύ απ’ ϐτι θα 

ϋβγαζαν, καθώσ και να γεννοϑν περιςςϐτερα αρνιϊ απ’ ϐτι θα γεννοϑςαν φυςικϊ. 

 

Εξαιτύασ αυτών των τροποποιόςεων, εύναι εξαιρετικϊ απύθανο να μπορϋςουν αυτϊ τα ζώα να 

επιβιώςουν μϐνα τουσ ςτην ϊγρια φϑςη και ωσ εκ τοϑτου, θα χρειϊζονταν τουσ ανθρώπουσ 

να τα προςϋχουν και να τα φροντύζουν. Εν τϋλει, ύςωσ καταλόξουμε ςτο ςταυροδρϐμι μεταξϑ 

του εϊν θα ςυντηρόςουμε ϋναν βιώςιμο πληθυςμϐ αυτών των ζώων ό θα αποφαςύςουμε ϐτι 

εύναι περιςςϐτερο ηθικϐ να επιτρϋψουμε τη μη ςυνϋχιςό του, και αντ’ αυτοϑ να αναπληρω- 

θοϑν τα οικοςυςτόματϊ μασ με την φυςικό βιοποικιλϐτητϊ τουσ. Θεωρητικϊ, θα μποροϑςαμε 

επύςησ να επανειςϊγουμε πολλϊ απϐ τα φυςικϊ ϊγρια ζώα ςτουσ βιϐτοποϑσ τουσ, μια και δε 

θα χρειαζϐμαςτε πλϋον τισ τερϊςτιεσ εδαφικϋσ εκτϊςεισ που χρηςιμοποιοϑνται ςτην κτηνοτρο- 

φύα. 
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Θα υπϊρχουν, φυςικϊ, και καταφϑγια ςτα οπούα διαςωςμϋνα ζώα θα μποροϑν να ζόςουν τη 

ζωό τουσ· πϊντα θα βρύςκεται ϋνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ ανθρώπων που εύναι πρϐθυμοι να αφιε- 

ρώςουν χρϐνο και χρόμα προςϋχοντασ τα διαςωςμϋνα απϐ τισ βιομηχανύεσ ζώα και παρϋχοντϊσ 

τουσ τη φροντύδα που χρειϊζονται. 

 

Νομύζω πωσ εύναι επύςησ ςημαντικϐ να ςημειωθεύ ϐτι πολλϊ απ’ αυτϊ τα ζώα δεν προϋρχονται 

απϐ τισ χώρεσ μϋςα ςτισ οπούεσ ϋχουν τεχνητϊ γονιμοποιηθεύ και εκτραφεύ. Για παρϊδειγμα, τα 

πρϐβατα δεν εύναι ζώα που υπϊρχουν εκ φϑςεωσ ςτην Αμερικό και δε θα ϋπρεπε να βρύςκονται 

εκεύ· και δυςτυχώσ, εύναι η ϊγρια πανύδα αυτό η οπούα υπϐκειται τισ επιπτώςεισ, αφοϑ ο βιϐ- 

τοπϐσ τησ καταςτρϋφεται προκειμϋνου να δημιουργηθοϑν οι εδαφικϋσ εκτϊςεισ για την κτηνο- 

τροφύα. Επύςησ, τα ντϐπια ϊγρια ζώα κυνηγιοϑνται και ςκοτώνονται για να προςτατευτοϑν τα 

κοπϊδια των κτηνοτρϐφων. 

 

Εϊν κϊποιοσ αναφϋρει τον αφανιςμϐ των ζώων, πιςτεϑω πωσ εύναι ςημαντικϐ να τονύςεισ ϐτι η 

κτηνοτροφύα εύναι η κϑρια αιτύα τησ εξαφϊνιςησ των ειδών – και ζοϑμε την περύοδο του μεγαλϑ- 

τερου μαζικοϑ αφανιςμοϑ των ειδών που ϋχει υπϊρξει τα τελευταύα 65 εκατομμϑρια χρϐνια. 

Οπϐτε, εϊν κϊποιοσ ανηςυχεύ ϐντωσ για την εξαφϊνιςη των ειδών, πραγματικϊ θα πρϋπει να 

γύνει βύγκαν! 
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ΣΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΗΜΑΝΣΙΚΑ 
 

Εύναι αςτεύο πωσ ϐταν λεσ ςε ανθρώπουσ ϐτι εύςαι βύγκαν ακτιβιςτόσ ό ακϐμα και υποςτηρικτόσ 

των δικαιωμϊτων των ζώων, ξαφνικϊ μετατρϋπονται ςτουσ πιο ϋνθερμουσ ανθρωπιςτϋσ. Η δι- 

καιολογύα: ‘’Μα δε θα ϋπρεπε να επικεντρωθοϑμε ςτο να λϑνουμε τα ανθρώπινα ζητόματα’’ 

εμφανύζεται ωσ δια μαγεύασ ςε μια προςπϊθεια περιφρονητικόσ αιτιολϐγηςησ για τη ςυνϋχιςη 

τησ κατανϊλωςησ ζωικών προώϐντων. Ωςτϐςο, εύναι αυτϐσ ϋνασ δικαιολογημϋνοσ ιςχυριςμϐσ; 

Πρϋπει να λϑςουμε πρώτα τα ανθρώπινα ζητόματα; 
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Ένα απϐ τα κυριϐτερα προβλόματα με αυτό τη δικαιολογύα εύναι πωσ θα μποροϑςε να ιςχϑει για 

το οτιδόποτε. Εϊν κϊποιοσ ςου ϋλεγε: ‘’Νομύζω πωσ εύναι πολϑ ςημαντικϐ να αςχοληθοϑμε και 

να βοηθόςουμε τουσ ϊςτεγουσ’’ εςϑ θα μποροϑςεσ εϑκολα να πεισ: ‘’Μα δε θα ϋπρεπε καλϑτερα 

να ανηςυχοϑμε για το πώσ θα λυθεύ το πρϐβλημα ςτη υρύα;’’ ό ςτο ‘’Νομύζω πωσ πρϋπει να ανα- 

φερθοϑμε ςτο πρϐβλημα τησ περικοπόσ των παροχών για ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ’’ κϊποιοσ 

θα μποροϑςε να πει: ‘’Δε νομύζεισ ϐτι πρϋπει να εύμαςτε περιςςϐτερο επικεντρωμϋνοι ςτην εκ- 

μετϊλλευςη που υφύςτανται οι εργϊτεσ κλωςτοϒφαντουργύασ ςτο Μπαγκλαντϋσ;’’. Όλα τα πα- 

ραπϊνω ζητόματα χρόζουν αντιμετώπιςησ και δε θα μπορϋςουμε να επιτϑχουμε τύποτα με το 

να απαξιώςουμε οποιοδόποτε απϐ αυτϊ. 

 

Σο να εύςαι βύγκαν εύναι τϐςο απλϐ ϐςο το να μην τρωσ ζωικϊ προώϐντα, να μη φορϊσ δϋρμα 

ζώων, να μην αγορϊζεισ καλλυντικϊ που ϋχουν δοκιμαςτεύ ςε ζώα και με το να μην υποςτηρύζεισ 

οποιαδόποτε εκμετϊλλευςη εισ βϊροσ των ζώων. Οπϐτε, μπορεύσ να εύςαι ανθρωπιςτόσ και 

βύγκαν. Μπορεύσ να εύςαι εθελοντόσ ςε καταφϑγιο για ϊςτεγουσ και να εύςαι βύγκαν ϐπωσ και να 

βοηθϊσ ςτη δημιουργύα ςχολεύων και νοςοκομεύων ςε φτωχϋσ χώρεσ και ταυτϐχρονα να εύςαι 

βύγκαν. Σο να εύςαι βύγκαν εύναι μια παθητικό ενϋργεια. Εύναι πολϑ μικρό η προςπϊθεια που 

πρϋπει να καταβληθεύ για αυτϐ. 

 

Σο θϋμα με αυτό τη δικαιολογύα εύναι πωσ υπογραμμύζει την υποβϐςκουςα πεπούθηςη την 

οπούα πολλού ϊνθρωποι ϋχουν, ϐτι δηλαδό οι ϊνθρωποι δεν εύναι ζώα και πωσ η ϑπαρξό μασ 

διαχωρύζεται ό εύναι ανώτερη απϐ το ζωικϐ βαςύλειο. Αυτϐ αποτελεύ μια ξεκϊθαρη διατϑπωςη 

τησ ςπιςιςτικόσ νοοτροπύασ που ϋχει η κοινωνύασ μασ. 

 

Εκτϐσ απϐ ϐλα αυτϊ, εκεύνο που οι περιςςϐτεροι μη-βύγκαν φαύνεται να μην καταλαβαύνουν 

εύναι πωσ εϊν ϐλοι γινϐμαςταν βύγκαν, δε θα εξαλεύφαμε μϐνο την εκμετϊλλευςη των ζώων, 
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αλλϊ θα βϊζαμε και ϋνα τϋλοσ ςε μερικϊ απϐ τα μεγαλϑτερα και μεύζονοσ ςημαςύασ ζητόματα 

ανθρωπύνων δικαιωμϊτων που αντιμετωπύζει το εύδοσ μασ. 

 

Αυτό τη ςτιγμό, καλλιεργοϑμε τϋτοια ποςϐτητα τροφύμων που θα μποροϑςαμε να τρϋφουμε 

γϑρω ςτουσ 12 διςεκατομμϑρια ανθρώπουσ, και εντοϑτοισ, ςε ϋνα κϐςμο των μϐλισ 7.5 δις- 

εκατομμυρύων, κοντϊ ςτα 800 εκατομμϑρια ϊτομα ζουν ςε καταςτϊςεισ λιμοκτονύασ εξαιτύασ 

τησ ϋλλειψησ τροφύμων – τροφύμων, όδη υπαρχϐντων. Αντ’ αυτοϑ τα δύνουμε ςτα μη ανθρώ- 

πινα ζώα για να μποροϑμε να τρώμε τη ςϊρκα τουσ. Για την ακρύβεια, οι Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ 

απϐ μϐνεσ τουσ θα μποροϑςαν να θρϋψουν καθϋνα απϐ τα 800 αυτϊ εκατομμϑρια ϊτομα με 

τα ςιτηρϊ που προορύζουν για την κτηνοτροφύα. 

 

Επιπλϋον, 82% απϐ τα υποςιτιζϐμενα παιδιϊ ζουν ςε χώρεσ ςτισ οπούεσ τα ςιτηρϊ που καλλι- 

εργοϑνται δύνονται ωσ τροφό για τα ζώα ςτισ κτηνοτροφικϋσ μονϊδεσ. Με το να γύνεισ βύγκαν 

ςυμβϊλλεισ ςτον τερματιςμϐ αυτοϑ του ϊδικου καταμεριςμοϑ τησ τροφόσ. 

 

Εϊν ϐλοι γινϐμαςταν βύγκαν, θα βϊζαμε τϋλοσ ςτην εκμετϊλλευςη των προςφϑγων εργαζο- 

μϋνων και των ανθρώπων που ζουν ςτη φτώχεια, οι οπούοι αναγκϊζονται να εργαςτοϑν ςτα 

ςφαγεύα απϐ αναγκαιϐτητα και οι οπούοι ϋχουν μερικϊ απϐ τα υψηλϐτερα ποςοςτϊ αυτοκτο- 

νύασ, κατϊχρηςησ ουςιών και αλκοϐλ, μετατραυματικών διαταραχών, κατϊθλιψησ και ϊγχουσ 

ςε ςϑγκριςη με ϐλα τα υπϐλοιπα επαγγϋλματα. 

 

Εϊν ϐλοι γινϐμαςταν βύγκαν, θα εξαλεύφαμε την εκμετϊλλευςη των εργαζομϋνων ςτα βυρςο- 

δεψεύα τησ Ινδύασ, ςτο Μπαγκλαντϋσ, και ςε ϐλεσ τισ ϊλλεσ τριτοκοςμικϋσ χώρεσ ςτισ οπούεσ 

το 90% των εργαζομϋνων πεθαύνουν πριν απϐ την ηλικύα των 50 και των οπούων τα παιδιϊ 

γεννιοϑνται με μεγϊλεσ αναπηρύεσ απϐ τισ δηλητηριώδεισ χημικϋσ ουςύεσ ςτισ οπούεσ υπο- 

βϊλλονται οι γονεύσ τουσ κατϊ την παραγωγό δϋρματοσ και δερμϊτινων προώϐντων. 
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Εϊν ϐλοι γινϐμαςταν βύγκαν, θα τερματύζαμε την εκμετϊλλευςη των φυλετικών ομϊδων του 

Αμαζονύου, των οπούων οι κοινϐτητεσ ξεριζώνονται και καταςτρϋφονται ώςτε οι κτηνοτροφικϋσ 

βιομηχανύεσ να αφανύςουν ολοϋνα και περιςςϐτερεσ εδαφικϋσ εκτϊςεισ του τροπικοϑ δϊςουσ. 

 

Με το να γύνουμε βύγκαν, δύνουμε ςτον εαυτϐ μασ τη δυνατϐτητα να ϋρθουμε περιςςϐτερο ςε 

επαφό με την ϋμφυτη ςυμπϐνια μασ. Εϊν ϐλοι γινϐμαςταν βύγκαν, οι κοινωνύεσ απϐ μϐνεσ τουσ 

θα γύνονταν περιςςϐτερο τρυφερϋσ και πρϊεσ. Πώσ θα όταν δυνατϐ να προκαλϋςουμε κακϐ ςε 

κϊποιο ςυνϊνθρωπϐ μασ εϊν ςυλλογικϊ ωσ κοινωνύα εύχαμε την πεπούθηςη ϐτι εύναι ανόθικο 

να βλϊψουμε ϋνα κοτϐπουλο; 

 

Όταν ϋρθουμε αντιμϋτωποι με τα ςυγκλονιςτικϊ γεγονϐτα που δεύχνουν την ϋνταςη τησ εκμε- 

τϊλλευςησ των ζώων απϐ εμϊσ, προκειμϋνου να παρϊγουμε ζωικϊ προώϐντα που φορϊμε και 

τρώμε, γύνεται φανερϐ πωσ οποιαδόποτε προςπϊθεια απαξύωςησ του πϐνου των ζώων ςε 

ςϑγκριςη με αυτϐν του ανθρώπου, εύναι ϐχι μϐνο ανειλικρινόσ, αλλϊ και ϊκρωσ εςφαλμϋνη. 

 

Η δικαιολογύα: ‘’Μα δε θα ϋπρεπε να επικεντρωθοϑμε ςτο να λϑνουμε τα ανθρώπινα ζητόματα’’ 

δεν εύναι αποδεκτό γιατύ το να εύναι κανεύσ βύγκαν ςημαύνει ϐτι ΟΝΣΩ επικεντρώνεται ςτα 

ανθρώπινα ζητόματα. Εϊν λοιπϐν νοιαζϐμαςτε για τα δεινϊ των ανθρώπων, τϐτε πρϋπει να 

γύνουμε βύγκαν. 

 

Εϊν ϋρθεισ αντιμϋτωποσ με αυτό τη δικαιολογύα, μπορεύσ να ρωτόςεισ τα εξόσ: 

 

‘’Δε νομύζεισ ϐτι εύναι περύεργο το γεγονϐσ ϐτι ϋχουμε αρκετϐ φαϏ για να τρϋφουμε 56 δις- 

εκατομμϑρια ζώα ξηρϊσ κϊθε χρϐνο, και ωςτϐςο υπϊρχουν 800 εκατομμϑρια ϊνθρωποι που 

λιμοκτονοϑν;’’ ό ‘’Πώσ εύναι δυνατϐν, το γεγονϐσ ϐτι υπϊρχει πϐλεμοσ ςτη Μϋςη Ανατολό ό 

ϐτι υπϊρχουν ϊςτεγοι ϊνθρωποι να δικαιολογεύ το ϐτι εςϑ πληρώνεισ κϊποιον ϊλλο για να 

ςφϊξει ϋνα ζώο;’’ 

 

ελύδα 40 απϐ 123 



ΣΑ ΥΤΣΑ ΝΙΩΘΟΤΝ ΠΟΝΟ 
 

Αυτό εύναι μια δικαιολογύα την οπούα ακοϑω πολϑ πιο ςυχνϊ απ’ ϐτι θα περύμενα. Ακϐμα και 

πριν ο ύδιοσ γύνω βύγκαν, οϑτε για μια ςτιγμό δε θα πύςτευα ϐτι τα φυτϊ νιώθουν πϐνο και ϐτι 

υποφϋρουν κϊθε φορϊ που τα τρώμε. Και ϐμωσ, για κϊποιο ανεξόγητο λϐγο, απϐ τϐτε που 

ϋγινα βύγκαν, αυτϐ εύναι κϊτι το οπούο μου προβϊλλουν ςυνεχώσ. 

 

Προφανώσ, πρώτα απ’ ϐλα εύναι ςημαντικϐ να αναφερθοϑμε ςτην επιςτόμη πύςω απϐ αυτϐ. 

Σα φυτϊ δε διαθϋτουν οϑτε κεντρικϐ νευρικϐ ςϑςτημα, οϑτε υποδοχεύσ πϐνου, οϑτε εγκϋφαλο 

που ςημαύνει πωσ ανατομικϊ, δεν ϋχουν την ικανϐτητα να νιώςουν πϐνο. 
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Ο κϑριοσ λϐγοσ για τον οπούο οι ϊνθρωποι και τα μη-ανθρώπινα ζώα νιώθουμε πϐνο εύναι για 

να ειδοποιηθοϑμε αν βριςκϐμαςτε ςε κύνδυνο ό αν τραυματιζϐμαςτε και ϐτι πρϋπει να διαφϑ- 

γουμε απ’ την κατϊςταςη ςτην οπούα βριςκϐμαςτε. Σα φυτϊ δεν μποροϑν να κινηθοϑν και, 

ωσ εκ τοϑτου, οποιοςδόποτε πϐνοσ θα όταν αναπϐφευκτοσ κϊνοντασ τη ζωό των φυτών ϋνα 

αναπϐδραςτο μαρτϑριο. Έχοντασ αυτϊ κατϊ νου, το ερώτημα που τύθεται εύναι: Για ποιο λϐγο 

να υπϊρχει η ανϊπτυξη αυτοϑ του τρομακτικϊ ολϋθριου χαρακτηριςτικοϑ ςτην εξϋλιξη των 

φυτών, αφοϑ πηγαύνει ενϊντια ςτον θεμελιώδη ςκοπϐ τησ εξϋλιξησ; 

 

Εϊν τώρα δοϑμε τον ιςχυριςμϐ: ‘’Σα φυτϊ νιώθουν πϐνο’’ απϐ τη ςκοπιϊ τησ δημιουργύασ, 

γιατύ ϋνασ καλοκϊγαθοσ και φιλεϑςπλαχνοσ Θεϐσ να δώςει μια τϐςο φρικτό κατϊρα ςτα φυτϊ; 

Για ποιο λϐγο να επιτρϋψει να υποφϋρουν με τϐςο απαύςιο τρϐπο, εϊν δε θα ςυνεύςφερε με 

κανϋνα τρϐπο ςτην επιβύωςό τουσ; 

 

Νομύζω πωσ ϋνασ απϐ τουσ λϐγουσ για τον οπούο υπϊρχει τϐςη ςϑγχυςη αναφορικϊ με τα φυτϊ 

εύναι πωσ, ϐντωσ, τα φυτϊ εύναι ζωντανϊ και ςυντελοϑν διϊφορεσ λειτουργύεσ ςε κυτταρικϐ επύ- 

πεδο, ϐπωσ το να κλύνουν προσ το φωσ του ηλύου. Πραγματικϊ, τα φυτϊ εύναι ικανϊ να κϊνουν 

αξιοθαϑμαςτα πρϊγματα, ωςτϐςο δεν επιτελοϑν καμύα λειτουργύα ςε ςυνειδητϐ και γνωςτικϐ 

επύπεδο, που κατ’ ουςύα ςημαύνει ϐτι τα φυτϊ δεν ϋχουν οϑτε αυτοςυνεύδηςη οϑτε αιςθόματα. 

 

Θεωρώ πωσ ϋνασ πολϑ καλϐσ τρϐποσ για να το επιςημαύνεισ ςτον κϐςμο εύναι να υπογραμμύζεισ 

το γεγονϐσ ϐτι τα φυτϊ αντιδροϑν παθητικϊ αλλϊ δεν αυτενεργοϑν. Η διωναύα (μυγοπαγύδα) 

αιχμαλωτύζει τη μϑγα, ϐχι επειδό ςυνειδητϊ γνωρύζει πωσ μια μϑγα βρύςκεται ςτο ςτϐμα τησ, 

αλλϊ επειδό αντιδρϊ παθητικϊ ςε ερεθύςματα πύεςησ ϐταν μια μϑγα κατακϊθεται εντϐσ του 

ςτϐματϐσ τησ. Αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ που η διωναύα θα κλεύςει το ςτϐμα τησ ςε ϐ,τι αποτελϋςει 

ϋναυςμα πύεςησ και πυροδοτόςει αυτό την αντύδραςη, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των 
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τςιγϊρων. Αντιθϋτωσ, μια αγελϊδα δε θα ϋτρωγε τςιγϊρα επειδό απλϊ κϊποιοσ τα ϋβαλε ςτο 

ςτϐμα τησ. Και αυτϐ γιατύ η αγελϊδα ανταποκρύνεται ςυνειδητϊ. 

 

Ασ ξεχϊςουμε για λύγο την επιςτόμη για το εϊν τα φυτϊ νιώθουν ό δε νιώθουν πϐνο και ασ  

επικεντρωθοϑμε ςτην ηθικό τησ δικαιολογύασ. Αμφιβϊλλω για το εϊν υπϊρχει ϋςτω και ϋνασ 

ϊνθρωποσ που να πιςτεϑει πραγματικϊ ϐτι εύναι το ύδιο πρϊγμα το να ρύχνεισ ϋνα κουνουπύδι 

ςε βραςτϐ νερϐ και το να βρϊζονται κοτϐπουλα ενώ εύναι ζωντανϊ (κϊτι το οπούο ςυμβαύνει 

ςυχνϊ κατϊ τη διαδικαςύα ςφαγόσ των κοτϐπουλων). Κανϋνασ δεν πιςτεϑει πωσ το να κϐβουμε 

το λαιμϐ απϐ μια αγελϊδα εύναι το ύδιο με το να κϐβουμε το κοτςϊνι απϐ το μπρϐκολο ό πωσ ο  

ευνουχιςμϐσ των γουρουνιών εύναι το ύδιο με το ξεφλοϑδιςμα μιασ πατϊτασ. 

 

Ασ υποθϋςουμε ϐμωσ ϐτι το ϊτομο με το οπούο μιλϊσ εύναι πεπειςμϋνο πωσ τα φυτϊ νιώθουν 

πϐνο ϐπωσ τα ζώα – χρειϊζονται ϋωσ και 16 κιλϊ φυτών για να δημιουργηθεύ 1 κιλϐ ζωικόσ ςϊρ- 

κασ, που ςημαύνει ϐτι υπερβολικϊ περιςςϐτερα φυτϊ ‘’ςκοτώνονται’’ για την παραγωγό ζωικών 

προώϐντων ςε ςϑγκριςη με την παραγωγό βύγκαν προώϐντων. Και επιπλϋον, εύναι ςημαντικϐ να 

τονύςουμε πωσ το 91% των πρώην εδαφικών εκτϊςεων του Αμαζονύου ϋχει αποψιλωθεύ λϐγω 

τησ κτηνοτροφύασ. Δηλαδό εκατομμϑρια δϋντρα ϋχουν, και ςυνεχύζουν, να καταςτρϋφονται, 

επειδό καταναλώνουμε ζωικϊ προώϐντα. 

 

Οπϐτε εϊν το ϊτομο με το οπούο ςυζητϊσ πιςτεϑει ειλικρινϊ πωσ τα φυτϊ ϋχουν ςυνεύδηςη και 

νιώθουν πϐνο, τϐτε υπενθϑμιςϋ του το γεγονϐσ ϐτι με το να καταναλώνει μη-βύγκαν προώϐντα, 

ϐχι μϐνο ςυμβϊλλει ςτον βαςανιςμϐ των ζώων, αλλϊ προκαλεύ τον υποτιθϋμενο πϐνο ςε ακϐμα 

μεγαλϑτερουσ αριθμοϑσ φυτών. 
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Για να εύμαι ειλικρινόσ, εϊν κϊποιοσ αναφϋρει αυτό τη δικαιολογύα, ςυχνϊ αποφεϑγω να μιλϊω 

για την επιςτόμη πύςω απϐ το εϊν τα φυτϊ ϋχουν ό δεν ϋχουν την ικανϐτητα να νιώςουν πϐνο 

καθώσ οι ϊνθρωποι ςυχνϊ απαντοϑν: ‘’Ναι αλλϊ η επιςτόμη δεν ϋχει εξελιχθεύ ακϐμα ςε βαθμϐ 

για να αποδεύξει ϐτι τα φυτϊ νιώθουν πϐνο’’ και μϋνουν προςκολλημϋνοι ςε αυτϐ το ςημεύο. 

Αντ’ αυτοϑ, ςυνόθωσ ξεκινϊω κατευθεύαν το διϊλογο για τισ τερϊςτιεσ ποςϐτητεσ ςοδειϊσ που 

‘ςκοτώνονται’ για τη δημιουργύα ζωικών προώϐντων, οπϐτε μπορεύσ να ρωτόςεισ το εξόσ: 

 

‘’Φϊριν επιχειρηματολογύασ, ασ υποθϋςουμε ϐτι τα φυτϊ νιώθουν πϐνο. Γνωρύζεισ ϐτι χρειϊζο- 

νται ϋωσ και 16 κιλϊ φυτών για τη δημιουργύα 1 κιλοϑ ζωικόσ ςϊρκασ – δηλαδό, ϐτι πολλϊ 

περιςςϐτερα φυτϊ ‘δολοφονοϑνται’ για τη δημιουργύα ζωικών απ’ ϐτι βύγκαν προώϐντων;’’ 

 

Μπορεύσ επύςησ να ρωτόςεισ: ‘’Εϊν καθώσ οδηγοϑςεσ ϋνασ ςκϑλοσ πεταγϐταν μπροςτϊ ςτο 

αμϊξι ςου, θα ϋςτριβεσ απϐτομα το αμϊξι για να πϋςεισ πϊνω ςε φυτϊ ό θα επϋλεγεσ να χτυ- 

πόςεισ το ςκυλύ;’’ – Αυτϐ, ενιςχϑει ςτο μυαλϐ των ανθρώπων το γεγονϐσ ϐτι υπϊρχει ηθικϊ 

μια διαφορϊ μεταξϑ των μη-ανθρώπινων ζώων και των φυτών, καθώσ ςε αυτό την περύπτωςη 

ϐλοι θα επϋλεγαν να μη χτυπόςουν το ςκυλύ και να πϋςουν πϊνω ςτα φυτϊ. 
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ΣΑ ΖΩΑ ΔΕ ΝΙΩΘΟΤΝ ΠΟΝΟ ΚΑΙ 

ΔΕΝ ΤΠΟΥΕΡΟΤΝ ΟΠΩ ΕΜΕΙ 
 

υνεχύζοντασ τη δικαιολογύα: ‘’Σα φυτϊ νιώθουν πϐνο’’, πιςτεϑω ϐτι εύναι επύςησ αρκετϊ ςημα- 

ντικϐ να αναφερθοϑμε ςτο εϊν τα ζώα νιώθουν ό δε νιώθουν πϐνο ό ςτο εϊν τουλϊχιςτον βιώ- 

νουν τον πϐνο ϐπωσ τον βιώνουν οι ϊνθρωποι, καθώσ μερικϋσ φορϋσ ο κϐςμοσ το αμφιςβητεύ.  

 Μϊλιςτα, κϊποιοι μου ϋχουν πει πωσ τα μη-ανθρώπινα ζώα δεν ϋχουν εγκϋφαλο, και εύναι 

αρκετϊ τρομακτικϐ το γεγονϐσ ϐτι υπϊρχουν ϊνθρωποι που το πιςτεϑουν. 

 

Έχουμε θεςπύςει νϐμουσ εδώ και πολϑ καιρϐ οι οπούοι επιτϊςςουν να ςυμπεριφερϐμαςτε ςτα 

ζώα ‘ανθρώπινα’. Προφανώσ οι νϐμοι αυτού εύναι αρκετϊ αναποτελεςματικού· ωςτϐςο, το θϋμα 

εύναι πωσ μποροϑμε να αναγνωρύςουμε το γεγονϐσ ϐτι, εϊν κακοποιόςουμε ϋνα ςκϑλο, θα τιμω- 

ρηθοϑμε για αυτό την πρϊξη, διϐτι ϐλοι αντιλαμβανϐμαςτε ϐτι ϋνα ςκυλύ νιώθει πϐνο και ϋχει 

την ιδιϐτητα να μπορεύ να υποφϋρει. Εϊν κϊνουμε μια ςϑγκριςη με τη δικαιολογύα: ‘’Σα φυτϊ 

νιώθουν πϐνο’’, γύνεται εμφανϋσ ϐτι δεν υπϊρχει κανϋνασ νϐμοσ που να εμποδύζει κϊποιον απϐ 

το να βγει ςτο δρϐμο κϐβοντασ τα πϋταλα μιασ μαργαρύτασ. 

 

Ένα ϊλλο παρϊδειγμα εύναι ο τρϐποσ με τον οπούο ςφϊζουμε τα ζώα. Εύναι δεδομϋνο πωσ ϐλοι 

γνωρύζουμε ϐτι αυτϐ που ςυμβαύνει μϋςα ςτα ςφαγεύα εύναι κϊθε ϊλλο παρϊ ανθρώπινο. Η 

ανθρώπινη ςφαγό, εν τϋλει, εύναι ϋνα οξϑμωρο. Δεν μπορεύ ςε καμύα περύπτωςη να υπϊρξει. 

Εντοϑτοισ, εύναι πολϑ ςημαντικϐ να υπογραμμύςουμε το γεγονϐσ ϐτι ϋχουμε θϋςει ςε εφαρμογό 

μεθϐδουσ οι οπούεσ υποτύθεται πωσ μειώνουν τον πϐνο και τα δεινϊ των ζώων που ςκοτώνουμε. 

Ο λϐγοσ για τον οπούο αυτϐ ϋχει μεγϊλη ςημαςύα εύναι πωσ αυτϐ δεύχνει ϐτι αναγνωρύζουμε ωσ 

κοινωνύα πωσ τα ζώα που ςκοτώνουμε μποροϑν να νιώθουν πϐνο και να υποφϋρουν. 
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Απϐ την οπτικό τησ επιςτόμησ, τα μη-ανθρώπινα ζώα προβϊλλουν παρϐμοια με τον ϊνθρωπο 

αντύδραςη και ςυμπεριφορϊ ςτον πϐνο και ϋχουν τισ ύδιεσ, ό τουλϊχιςτον, ςχεδϐν τισ ύδιεσ 

περιοχϋσ του εγκεφϊλου οι οπούεσ εμπλϋκονται ςτην επεξεργαςύα του πϐνου. Όταν το ζώο 

ςυντροφιϊσ μασ βρύςκεται ςε πϐνο, δρα με τον αντύςτοιχο τρϐπο και εκδηλώνει αςυνόθιςτα 

χαρακτηριςτικϊ ςυμπεριφορϊσ, δηλαδό κουνιϋται πϋρα δώθε, βγϊζει απελπιςμϋνεσ κραυγϋσ 

για βοόθεια και μεταβϊλλει το ρυθμϐ και το βϊθοσ τησ αναπνοόσ του βαριαναςαύνοντασ. 

Και οι ϊνθρωποι ϐταν πονϊνε, παρουςιϊζουν αυτϋσ τισ ςυμπεριφορϋσ. 

 

 

 

Πολλού μη-βύγκαν νομύζουν ϐτι τα ψϊρια δεν μποροϑν να νιώςουν πϐνο. Έχει ϐμωσ αποδειχθεύ 

επιςτημονικϊ πωσ τα ψϊρια ϐχι μϐνο νιώθουν πϐνο αλλϊ επύςησ εκδηλώνουν πολϑ αςυνόθιςτεσ 
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ςυμπεριφορϋσ ςε καταςτϊςεισ οι οπούεσ προκαλοϑν τον πϐνο. Επιπλϋον, τα ψϊρια διαθϋτουν 

αιςθητόριουσ νευρώνεσ οι οπούοι ςτην φυςιολογύα τουσ εύναι ύδιοι με εκεύνουσ των ανθρώπων. 

Για την ακρύβεια, ϐταν χορηγεύται μορφύνη ςε ψϊρια που νιώθουν πϐνο, τα ςυμπτώματα και οι 

ανϊλογεσ αντιδρϊςεισ τουσ ςτον πϐνο εξαφανύζονται, ϐπωσ ακριβώσ και ςτουσ ανθρώπουσ. 

 

Σα ϐντα με αυτεπύγνωςη και ςυναύςθηςη χρειϊζονται την ικανϐτητα αύςθηςησ του πϐνου προ- 

κειμϋνου να επιβιώςουν, καθώσ τουσ επιτρϋπει να διαφεϑγουν απϐ επικύνδυνεσ καταςτϊςεισ 

και να ελαχιςτοποιοϑν κϊποιο ενδεχϐμενο τραυματιςμϐ. Οπϐτε, ασ διευρϑνουμε τον ιςχυριςμϐ 

ςυμπεριλαμβϊνοντασ και τον ψυχικϐ τουσ πϐνο. 

 

Έχουμε εδραιώςει ϐτι τα ζώα νιώθουν ςωματικϐ πϐνο. Έχει επιπλϋον τεκμηριωθεύ πωσ μπο- 

ροϑν να αιςθανθοϑν και ψυχικϋσ οδϑνεσ ϐπωσ και εμεύσ οι ϊνθρωποι. Οι μητϋρεσ αγελϊδεσ θρη- 

νοϑν τα απαχθϋντα μωρϊ τουσ ςπαρϊζοντασ για μϋρεσ. Για τισ ϐρκεσ, επύςησ, ϋχει παρατηρηθεύ 

πωσ θρηνοϑν την απαγωγό των μικρών τουσ, και ζώα ϐπωσ τα ςκυλιϊ υφύςτανται διαταραχϋσ 

ανηςυχύασ διαχωριςμοϑ ϐταν ο ϊνθρωποσ-ςϑντροφϐσ τουσ φεϑγει και τα αφόνει μϐνα τουσ. 

 

Αφοϑ πλϋον ϋχουμε παγιώςει πωσ τα ζώα βιώνουν τϐςο το ςωματικϐ ϐςο και το ψυχικϐ ϊλγοσ, 

το ερώτημα που τύθεται εύναι εϊν βιώνουν τον πϐνο ςτον ύδιο βαθμϐ με τουσ ανθρώπουσ. Υαύ- 

νεται να υπϊρχει μια αδαόσ, και ωςτϐςο κοινώσ αποδεκτό πεπούθηςη, ϐτι οι ϊνθρωποι εύναι πε- 

ριςςϐτερο ικανού να υποφϋρουν και να πονοϑν, επειδό θεωροϑμε τουσ εαυτοϑσ μασ διανοητικϊ 

πολυπλοκϐτερουσ και ανώτερουσ. Δεν υπϊρχει ϐμωσ καμύα ϋνδειξη που να υποςτηρύζει τον 

ιςχυριςμϐ αυτϐ – ύςωσ, ςτην πραγματικϐτητα, θα όταν πιο ςωςτϐ να υποθϋςουμε το ακριβώσ 

αντύθετο. 
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Αν ςυςχετύςουμε τα δεινϊ τα οπούα θα περνοϑςε ϋνα ςκυλύ εϊν ϋςπαγε το πϐδι του, ςυγκριτικϊ 

με αυτϊ που θα ϋνιωθε ϋνασ ϊνθρωποσ ςτην ύδια περύπτωςη, θα μποροϑςε να υποςτηριχθεύ πωσ 

το ςκυλύ θα υπϋφερε πολϑ περιςςϐτερο απ’ ϐτι ϋνασ ϊνθρωποσ εξαιτύασ τησ διανοητικόσ δια- 

φορϊσ μασ. Ένασ ϊνθρωποσ θα αντιλαμβανϐταν το πρϐβλημα, θα γνώριζε ϐτι εύναι εϑκολα 

θεραπεϑςιμο και πωσ ο πϐνοσ θα ςταματόςει. Αντιθϋτωσ, ϋνα ςκυλύ δε θα καταλϊβαινε με 

τον ύδιο τρϐπο αυτϐ που ςυνϋβαινε, θα όταν πολϑ μπερδεμϋνο απϐ τον πϐνο και δε θα εύχε 

τη γνώςη ϐτι ο πϐνοσ τελικϊ θα περϊςει κϊνοντασ, ενδεχομϋνωσ, το ύδιο ςε ςϑγκριςη με εμϊσ 

βύωμα ακϐμα πιο τραυματικϐ. 

 

Αλλϊ πραγματικϊ, εύναι εντελώσ ανοϑςιοσ ο βαθμϐσ ςτον οπούον ϋνα ζώο βιώνει πϐνο. Θα μπο- 

ροϑςε για τουσ ανθρώπουσ να εύναι περιςςϐτερο, θα μποροϑςε και λιγϐτερο. Όλοι νιώθουμε 

διαφορετικοϑσ βαθμοϑσ πϐνου αλλϊ αυτό η αναγνώριςη δε δικαιολογεύ το να προκαλοϑμε πϐνο 

ϐταν δε χρειϊζεται. Ίςωσ να νιώθεισ λιγϐτερο πϐνο απ’ ϐτι εγώ αλλϊ αυτϐ δε δικαιολογεύ το να 

ςε βλϊψω εκ προθϋςεωσ. 

 

Οπϐτε, δεν ϋχει ςημαςύα το κατϊ πϐςο βιώνεισ τον πϐνο, αλλϊ μϐνο το ϐτι εύςαι ικανϐσ να νιώ- 

ςεισ ϋνα ςυναύςθημα το οπούο δε θϋλεισ να ϋχεισ. Σο ύδιο ιςχϑει και για τα ζώα. Σο γεγονϐσ ϐτι 

μποροϑν να αιςθανθοϑν πϐνο ςημαύνει εξ’ οριςμοϑ ϐτι ϋχουν μια προτύμηςη να τον αποφϑγουν. 

Εύναι ηθικό μασ υποχρϋωςη να εξαςφαλύςουμε ϐτι δε θα προκληθεύ μη-αναγκαύοσ πϐνοσ ςε 

καμύα ζωντανό ψυχό. 
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ΕΙΝΑΙ Η ΣΡΟΥΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ 
 

Ο ρϐλοσ τησ τροφικόσ αλυςύδασ ςτη φϑςη εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικϐσ. υμβολύζει κϊτι το 

οπούο εύναι μϋροσ τησ φυςικόσ τϊξησ των πραγμϊτων και υπϊρχει μϋςα ςε κϊθε οικοςϑςτημα. 

Η ϑπαρξό του ςυμβϊλλει ςτη διατόρηςη υγιών ζωικών πληθυςμών και ςτο να εξαςφαλύζει 

την ιςορροπύα τησ φυςικόσ οικολογύασ. 

 

Αυτϐ που κϊνουμε ςτα ζώα ϐταν τα εκτρϋφουμε επιλεκτικϊ, τα γονιμοποιοϑμε τεχνητϊ, τα 

ακρωτηριϊζουμε, τα απογυμνώνουμε απϐ καθετύ που τουσ ανόκει ϋωσ ϐτου τα αποςτεύλουμε 

με φορτηγϊ ςτα ςφαγεύα και τα κρεμϊςουμε ανϊποδα καθώσ αργοπεθαύνουν απϐ αφαύμαξη, 

εύναι το πιο απομακρυςμϋνο απϐ τη φϑςη που μπορεύ να υπϊρξει ποτϋ, και ςε καμύα περύπτωςη 

δε μοιϊζει με την εγγενό φϑςη τησ τροφικόσ αλυςύδασ. 
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Η τροφικό αλυςύδα ςτην οπούα ϋχουμε αυθαύρετα υπαχθεύ, εύναι ϋνα ανθρώπινο καταςκεϑαςμα 

ςτην προςπϊθειϊ μασ να αιτιολογηθοϑμε για αυτϋσ τισ εντελώσ αχρεύαςτεσ πρϊξεισ – αυτό η 

δικαιολογύα αψηφϊ την πολυπλοκϐτητα και την αλληλεξϊρτηςη των διαφορετικών μορφών 

ζωόσ απϐ τα οπούα ςυναθροιςτικϊ αποτελοϑνται τα οικοςυςτόματϊ μασ. Εύναι η λογικό πλϊνη 

τησ προςφυγόσ ςτη φϑςη, η οπούα παραβλϋπει την ικανϐτητϊ μασ να λαμβϊνουμε ηθικϋσ απο- 

φϊςεισ και αντ’ αυτοϑ υποςτηρύζει πωσ οι πρϊξεισ μασ εύναι προκαθοριςμϋνεσ απϐ το βιολογικϐ 

ντετερμινιςμϐ. 

 

Εύναι μια ϋννοια την οπούα πολϑ βολικϊ ϋχουμε δημιουργόςει, για να διεκδικοϑμε και να επιβε- 

βαιώνουμε τη θϋςη μασ ωσ το κυρύαρχο και το πιο ιςχυρϐ εύδοσ. Μασ επιτρϋπει να ςφϊζουμε 

τριςεκατομμϑρια ζώα κϊθε χρϐνο υπϐ τη ψευδαύςθηςη και τη δικαιολογύα πωσ εύναι κομμϊτι 

του φυςικοϑ κϐςμου. Νομύζουμε ϐτι, επειδό ϋχουμε τοποθετόςει τουσ εαυτοϑσ μασ ςτην κορυφό 

ενϐσ ιεραρχικοϑ ςυςτόματοσ, ϋχουμε το δικαύωμα να εκμεταλλευϐμαςτε ϐποιουσ κρύνουμε ωσ 

κατώτεροϑσ μασ. 

 

Κϊθε ανθρώπινη διαπραχθεύςα θηριωδύα, ϋχει ςυμβεύ υπϐ τη φανταςιοπληξύα αυτοανακόρυξησ 

τησ εξουςύασ, εύτε αυτϐ όταν οι Ναζύ που πύςτευαν ϐτι εύναι ανώτεροι των Εβραύων, εύτε όταν οι 

λευκού που πύςτευαν ϐτι εύναι ανώτεροι των Μαϑρων, εύτε εύναι μια θρηςκεύα που θεωρεύ ϐτι 

εύναι ανώτερη των ϊλλων, εύτε εύναι οι ϊνθρωποι που πιςτεϑουν ϐτι εύναι ανώτεροι απϐ τα ζώα. 

 

Η δικαιολογύα τησ τροφικόσ αλυςύδασ υιοθετεύ την αντύληψη περύ ‘δικαύου του ιςχυρϐτερου’, με 

τουσ ανθρώπουσ να πιςτεϑουν πωσ, επειδό ϋχουμε τη δυνατϐτητα να υποδουλώνουμε και να 

εκμεταλλευϐμαςτε ϊλλουσ, εύναι και ηθικϊ δικαιολογημϋνο να το πρϊττουμε. 
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Ωςτϐςο, το να βριςκϐμαςτε ςε θϋςη ιςχϑοσ, ςημαύνει ϐτι ϋχουμε το καθόκον να νοιαζϐμαςτε 

για τουσ πιο ευϊλωτουσ, ϋχουμε την ηθικό υποχρϋωςη να φροντύζουμε τουσ αδϑναμουσ ό 

αυτοϑσ που εύναι λιγϐτερο ικανού απϐ εμϊσ. τη φϑςη η ϑπαρξη τησ τροφικόσ αλυςύδασ εύναι 

αναγκαύα. Σο αρπακτικϐ πρϋπει να ςκοτώςει το θόραμα ώςτε να επιβιώςει. Εμεύσ απϐ την ϊλλη 

δε χρειϊζεται να ςκοτώςουμε κανϋναν προκειμϋνου να ζόςουμε, πρϊγμα το οπούο ςημαύνει 

ϐτι δε χρειϊζεται να αςκόςουμε την κυριαρχύα μασ για να ςκοτώνουμε ϊλλουσ. Αντύθετα, 

μποροϑμε να τη χρηςιμοποιόςουμε ώςτε να βοηθϊμε τουσ ϊλλουσ, να φροντύζουμε τουσ ϊλλουσ, 

και να δημιουργόςουμε ϋναν καλϑτερο κϐςμο, το οπούο ςτην πραγματικϐτητα αποτελεύ ηθικό 

μασ υποχρϋωςη. 

 

Ωσ ϊνθρωποι, ϋχουμε τη δυνατϐτητα αντύληψησ τησ ηθικόσ, το οπούο ςημαύνει πωσ μποροϑμε 

να λαμβϊνουμε αποφϊςεισ βαςιζϐμενοι ςτην ευθυκριςύα περύ διαχωριςμοϑ του καλοϑ απϐ το 

κακϐ, και ακϐμα ςημαντικϐτερα, να καταςτοϑμε υπαύτιοι των πρϊξεών μασ. Η ηθικό μασ πυξύδα 

μασ επιτϊςςει ϐτι ϐταν βριςκϐμαςτε ςε μια περύπτωςη ϐπου ϋχουμε την επιλογό να μην προ- 

καλϋςουμε αχρεύαςτο πϐνο, τϐτε φϋρουμε την ευθϑνη και θα πρϋπει να λογοδοτόςουμε για 

τισ πρϊξεισ μασ, εϊν επιλϋξουμε να διαπρϊξουμε το κακϐ, αφοϑ ϋχουμε την επιλογό να μην το 

κϊνουμε. 
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ΕΙΜΑΣΕ ΠΙΟ ΝΟΗΜΟΝΕ 
 

Ωσ εύδοσ, υπερηφανευϐμαςτε για τη νοημοςϑνη μασ και ϋχουμε κατορθώςει κϊποια απύςτευτα 

πρϊγματα. Δυςτυχώσ, ϐμωσ, η ιδϋα ϐτι η νοημοςϑνη καθορύζει την αξύα τησ ζωόσ, μπορεύ ςυχνϊ 

να αποτελϋςει μια απϐ τισ κινητόριεσ δυνϊμεισ ςτη δικαιολϐγηςη τησ εκτροφόσ και θανϊτωςησ 

των ζώων απϐ πλευρϊσ μασ. 
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Αμϋςωσ η ιδϋα αυτό δημιουργεύ ϋνα ςωρϐ προβλόματα. Καταρχϊσ, ϋχει βρεθεύ πωσ τα γουροϑ- 

νια εύναι πιο ευφυό απϐ τα ςκυλιϊ και ςτην πραγματικϐτητα ϋχουν τισ ύδιεσ διανοητικϋσ ικανϐ- 

τητεσ με ϋναν ϊνθρωπο τριών ετών. Θα ϋπρεπε λοιπϐν να τρώγαμε ςκυλιϊ και ϐχι γουροϑνια; 

Επιπλϋον, τρώμε ζώα ϐπωσ: αγελϊδεσ, πρϐβατα, κοτϐπουλα, γουροϑνια κ.λπ. των οπούων η 

κατϊ ςϑμβαςη νοημοςϑνη, εύναι αρκετϊ περιςςϐτερη απϐ αυτό πολλών ϊλλων ζώων που ςυν- 

υπϊρχουν μαζύ μασ ςε αυτϐν τον πλανότη. Οπϐτε, εϊν τρώμε ζώα βϊςει τησ νοημοςϑνησ τουσ, 

τϐτε θα ϋπρεπε να ζοϑμε τρώγοντασ ϋντομα. 

 

Αλλϊ εϊν το καλοςκεφτεύσ, αν επιλϋγουμε να τρώμε ςυγκεκριμϋνα ϐντα με βϊςη τη νοημοςϑνη 

τουσ, τϐτε θα ϋπρεπε να τρώμε τα λιγϐτερο ευφυό εύδη, τα οπούα ςτην πραγματικϐτητα εύναι 

τα φυτϊ. Σα φυτϊ δεν εντϊςςονται καν ςτα νοόμονα εύδη, μια και δε διαθϋτουν διανοητικϋσ 

ικανϐτητεσ τισ οπούεσ εν αντιθϋςει διαθϋτουν τα ζώα, πρϊγμα το οπούο ςημαύνει πωσ, εϊν ϐντωσ 

βαςύζουμε τη θεώρηςό μασ ςτον ιςχυριςμϐ: ‘’Η νοημοςϑνη καθορύζει την αξύα τησ ζωόσ’’, τϐτε 

εξ’ οριςμοϑ θα ϋπρεπε να εύμαςτε ϐλοι βύγκαν. 

 

Φρηςιμοπούηςα προηγουμϋνωσ τη φρϊςη: ‘’Η κατϊ ςϑμβαςη νοημοςϑνη’’, διϐτι ϋνα απϐ τα ϊλλα 

θϋματα με αυτό τη δικαιολογύα εύναι πωσ η νοημοςϑνη εύναι ςε μεγϊλο βαθμϐ υποκειμενικό. 

Όπωσ ο Άλμπερτ Αώνςτϊιν περύφημα εύχε πει: ‘’Εϊν κρύνεισ ϋνα ψϊρι απϐ την ικανϐτητϊ του να 

ςκαρφαλώςει ς’ ϋνα δϋντρο, θα περϊςει ϐλη του τη ζωό πιςτεϑοντασ πωσ εύναι ηλύθιο’’ 

 

Ασ αναλογιςτοϑμε, ϐμωσ, πώσ ακριβώσ ςχετύζεται η νοημοςϑνη με την αξύα τησ ζωόσ; Γιατύ 

η ζωό κϊποιου περιςςϐτερο νοόμονα να ϋχει μεγαλϑτερη αξύα ϋναντι των ϊλλων ζωών; Δε 

βγϊζει κανϋνα νϐημα. Ωσ εύδοσ, οι περιςςϐτεροι απϐ εμϊσ πολϑ βεβιαςμϋνα τεύνουμε να απϐ- 

δύδουμε ςτον εαυτϐ μασ τα εϑςημα για τη δουλειϊ και τα επιτεϑγματα ϊλλων ανθρώπων. υ- 

χνϊ μου λϋνε: ‘’Όμωσ τα ϊλλα ζώα δεν ϋχουν καταςκευϊςει διαςτημϐπλοια και δεν ϋχουν πϊει 

ςτο διϊςτημα’’ – ςτο οπούο ρωτϊω: ‘’Έχεισ ποτϋ ςου δημιουργόςει εςϑ κϊποιο διαςτημϐπλοιο 
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ό ϋχεισ πϊει ςτο διϊςτημα;’’. Μου λϋνε επύςησ: ‘’Μα ϋχουμε δημιουργόςει μουςικϋσ ςυμφωνύεσ’’ 

ςτο οπούο ρωτϊω: ‘’Έχεισ δημιουργόςει κϊποια μουςικό ςυμφωνύα εςϑ ο ύδιοσ;’’ 

 

Όταν κϊποιοσ αναφϋρει την δικαιολογύα τησ νοημοςϑνησ, ρώτα τα εξόσ: 

 

‘’Η νοημοςϑνη καθορύζει την αξύα τησ ζωόσ;’’ 

 

‘’Πιςτεϑεισ ϐτι η ζωό ςου ϋχει μεγαλϑτερη αξύα απϐ κϊποιον που ϋχει μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ;’’ 

 

‘’Εϊν η νοημοςϑνη ιςοϑται με κυριαρχύα, τϐτε αυτϐ ςημαύνει πωσ κϊποιοσ με υψηλϐτερο δεύκτη 

IQ μπορεύ να κϊνει ϐ,τι θϋλει ςε κϊποιον με χαμηλϐτερο δεύκτη IQ;’’ 

 

‘’Έχει βρεθεύ πωσ τα γουροϑνια ϋχουν μεγαλϑτερη νοημοςϑνη απϐ τα ςκυλιϊ. Άρα το γεγονϐσ 

αυτϐ ςημαύνει ϐτι θα ςταματόςεισ να τρωσ γουροϑνια και αντ’ αυτοϑ θα τρωσ ςκυλιϊ, ςωςτϊ;’’ 

 

Νομύζω πωσ πρϋπει επύςησ να ειπωθεύ πωσ, παρϐλη τη νοημοςϑνη και τα τεχνολογικϊ επιτεϑγ- 

ματϊ μασ, θα μποροϑςε να υποςτηριχθεύ ϐτι οι πρϊξεισ μασ αποκλύνουν περιςςϐτερο απϐ την 

εξυπνϊδα μασ ςε ςϑγκριςη με κϊθε ϊλλο εύδοσ. Εύμαςτε το μϐνο εύδοσ που καταςτρϋφει τον 

πλανότη μασ, το μϐνο ςπύτι που ϋχουμε. Γινϐμαςτε ϋρμαια τησ αςυλλϐγιςτησ κατανϊλωςόσ μασ, 

χωρύσ να βλϋπουμε τον αρνητικϐ αντύκτυπο των πρϊξεων μασ. Καταςτρϋφουμε τα τροπικϊ δϊ- 

ςη και τουσ ωκεανοϑσ με τρομακτικϐ ρυθμϐ. Ρυπαύνουμε τον πλανότη μασ ςτο βαθμϐ ϐπου 

καταςτρϋφεται ενώπιών μασ και, ωςτϐςο, εύναι ελϊχιςτα τα μϋτρα τα οπούα λαμβϊνουμε ώςτε 

να διαςφαλύςουμε ακϐμα και το ύδιο το μϋλλον του εύδουσ μασ. 

 

Αν παρατηρόςεισ τισ πρϊξεισ μασ, ςε καμύα περύπτωςη δεν αντικατοπτρύζουν τισ πρϊξεισ 

ενϐσ νοόμονοσ εύδουσ. 
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ΣΟΤ ΚΑΝΟΤΜΕ ΦΑΡΗ 

ΔΙΝΟΝΣΑ ΣΟΤ ΖΩΗ 
 

Όταν πρϐκειται για τα ζώα εκτροφόσ, οι ϊνθρωποι φαύνεται να προβϊλλουν τη δικαιολογύα: 

‘’Φωρύσ εμϊσ, αυτϊ τα ζώα δε θα εύχαν καν γεννηθεύ και δε θα εύχαν ζωό, οπϐτε θα πρϋπει να μασ 

ευγνωμονοϑν’’. Ασ ξεκινόςουμε εφαρμϐζοντασ αυτό τη λογικό ςε ανθρώπινο πλαύςιο. Εϊν ϋνα 

παιδύ εύχε γεννηθεύ ςε μια οικογϋνεια η οπούα ςυχνϊ το ξυλοκοποϑςε, δεν το τϊιζε και εν τϋλει 

πϋθαινε απ’ ϐλη την κακοπούηςη, μόπωσ θα λϋγαμε και τϐτε: ‘’Σουλϊχιςτον οι γονεύσ αυτοϑ του 

παιδιοϑ του ϋδωςαν την ευκαιρύα να βιώςει τη ζωό’’; 
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την περύπτωςη ενϐσ παιδιοϑ απϐ τη υρύα, το μϐνο που ϋχει γνωρύςει ποτϋ εύναι η βύα και ο 

φϐβοσ. Γύνεται μϊρτυρασ του θανϊτου τησ οικογϋνειϊσ του απϐ τον πϐλεμο, και ςτην προςπϊ- 

θειϊ του να διαφϑγει απϐ την κϐλαςη ςτην οπούα ζει, ενώνεται με τουσ υπϐλοιπουσ πρϐςφυγεσ 

ςε ϋνα επικύνδυνο ταξύδι μϋςω βϊρκασ προσ την Ευρώπη. Όμωσ, η βϊρκα βυθύζεται ςτη Μεςϐ- 

γειο θϊλαςςα και το παιδύ, τρομοκρατημϋνο και μπερδεμϋνο ωσ προσ το γιατύ του ϋχει δοθεύ 

μια τϐςο φρικτό ϑπαρξη, πνύγεται. Θα ϋπρεπε αυτϐ το παιδύ να ευγνωμονεύ για το γεγονϐσ ϐτι 

του δϐθηκε η ευκαιρύα να υπϊρξει; Θα όμαςταν εμεύσ ευγνώμονεσ; 

 

την περύπτωςη τησ γυναύκασ που γεννόθηκε μϋςα ςτο εμπϐριο λευκόσ ςαρκϐσ και περνϊει 

ϐλη τησ τη ζωό ϋχοντασ εκπορνευθεύ, θα ϋπρεπε να ευγνωμονεύ τα ϊτομα που την ϋχουν αιχμα- 

λωτύςει; 

 

Και τι ςυμβαύνει με τα μη-ανθρώπινα ζώα; Εϊν επιβϊλλω την ϑπαρξη ςτα ςκυλιϊ και ϋπειτα τα 

εκθρϋψω, τα ακρωτηριϊςω, τα κακοποιόςω και τα ςκοτώςω, θα θεωροϑμαι καλϐ ϊτομο επειδό 

τουσ ϋδωςα την ευκαιρύα να βιώςουν τη ζωό; 

 

Εϊν εκτρϋφω γϊτεσ και ϋπειτα τισ φυλακύςω μϋςα ςε μεταλλικϊ κλουβιϊ, απϐ τα οπούα δεν μπο- 

ροϑν να δραπετεϑςουν, δεν τουσ επιτρϋψω ποτϋ να βγουν να δουν το φωσ του ηλύου και να 

αναπνεϑςουν καθαρϐ αϋρα, τισ κρεμϊςω ανϊποδα και τουσ κϐψω το λαιμϐ, τϐτε θα θεωροϑμαι 

ηθικϐσ και ενϊρετοσ ϊνθρωποσ, επειδό χωρύσ εμϋνα αυτϋσ οι γϊτεσ δε θα εύχαν ποτϋ λϊβει ζωό; 

 

Κϊνε αυτϋσ τισ ερωτόςεισ ςτο ςυνομιλητό ςου. Βϊλε τα ζώα που η κοινωνύα αγαπϊ ςτη θϋςη 

των ζώων που τρώει και ρώτα εϊν ακϐμα θα όμαςταν καλού ϊνθρωποι επειδό τουσ δύνουμε 

την εμπειρύα τησ ζωόσ. 
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Βρύςκω αυτό τη δικαιολογύα εξαιρετικϊ υπεροπτικό, αφοϑ εύναι μια δικαιολογύα την οπούα 

μϐνο ϋνασ θϑτησ θα χρηςιμοποιοϑςε. Εύναι μια δικαιολογύα που θα προβαλλϐταν μϐνο απϐ 

κϊποιον που ζει μια ϊνετη ζωό, διϐτι κανϋνασ που ϋχει βιώςει γνόςιο ϊλγοσ και εκμετϊλλευςη 

δε θα ιςχυριζϐταν πωσ κϊποιοσ θα ϋπρεπε να εύναι ευγνώμων για μια ζωό γεμϊτη πϐνο. 

 

Ο απλοϑςτεροσ και πιο προφανόσ τρϐποσ για να ςυνϊγουμε την ευςτϊθεια αυτοϑ του επιχειρό- 

ματοσ εύναι να το εξετϊςουμε υπϐ το πρύςμα τησ ενςυναύςθηςόσ μασ. Για να μπορϋςουμε να 

καταλϊβουμε πραγματικϊ εϊν αυτό η υποτιθϋμενη ‘ζωό’ που δύνουμε ςτα ζώα εύναι μια τϐςο 

μεγϊλη χϊρη, το μϐνο που ϋχουμε να κϊνουμε εύναι να μποϑμε ςτη θϋςη τουσ. 

 

Ασ το θϋςουμε ϋτςι, ςου δύνεται η δυνατϐτητα να υπϊρξεισ, αλλϊ ωσ αντϊλλαγμα θα πρϋπει να 

ςε πϊρουν μακριϊ απϐ τη μητϋρα ςου, να βρύςκεςαι με το ζϐρι ςε ςυνεχεύσ εγκυμοςϑνεσ και 

κϊθε φορϊ που γεννϊσ να ςε χωρύζουν απϐ τα παιδιϊ ςου. Να βρύςκεςαι ςε αςταμϊτητο 

πϐνο, να δϋχεςαι ανυπϐφορεσ μολϑνςεισ και κακοπούηςη απϐ τουσ ανθρώπουσ που ςε κρατοϑν 

αιχμϊλωτο. Και ϐταν τελικϊ δεν μπορεύσ να ςυνεχύςεισ απϐ την εξϊντληςη, καταρρϋεισ πριν 

ςε ςϑρουν ςτη ςφαγό ςου, ϐπου ςε κρεμοϑν ανϊποδα, ςου κϐβουν το λαιμϐ και πεθαύνεισ 

αιμορραγώντασ. Θα δεχϐςουν αυτό τη ζωό; Θα όςουν ευγνώμων; Θα ϋλεγεσ: ‘’Ευχαριςτώ για 

την καλοςϑνη ςου! Εϊν δεν όςουν εςϑ δε θα εύχα λϊβει ποτϋ αυτό την υπϋροχη ευκαιρύα!’’; 

 

Η δικαιολογύα αυτό χρηςιμοποιεύται λεσ και τα ζώα τα οπούα εκτρϋφουμε, εκμεταλλευϐμαςτε 

και ςφϊζουμε, θα ϋπρεπε να εύναι και ευγνώμονα· λεσ και εύμαςτε κϊποιο αγαθοεργϐ, 

ανιδιοτελϋσ εύδοσ που χρόζει εγκωμύων για ϐλεσ τισ καλϋσ του πρϊξεισ. Νομύζεισ πωσ ϋνα γουροϑ- 

νι το οπούο για ϐλη του τη ζωό βριςκϐταν εγκλωβιςμϋνο και για τερϊςτια χρονικϊ διαςτόματα 

όταν περιοριςμϋνο ςε ϋνα κλουβύ τϐςο μικρϐ ϐπου δεν μποροϑςε καν να κινηθεύ, θα ϋπρεπε να 

εύναι ευγνώμον; Θα όςουν εςϑ ευγνώμων, καθώσ ςε χωρύζουν απϐ τα παιδιϊ ςου και τα 
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ακρωτηριϊζουν μπροςτϊ ςου; Και πώσ θα ϋνιωθεσ εϊν ςε ευνοϑχιζαν και διαμϋλιζαν το ύδιο 

ςου το ςώμα; Μόπωσ τϐτε θα ϋνιωθεσ καταϒποχρεωμϋνοσ ςτουσ θϑτεσ που ςε δημιοϑργηςαν; 

Όλεσ αυτϋσ εύναι ερωτόςεισ τισ οπούεσ μπορεύσ να θϋςεισ ςε μη-βύγκαν, ϐταν δηλώνουν πωσ τα 

ζώα θα πρϋπει να εύναι ευγνώμονα για την υπϐςταςη που τουσ ϋδωςε ο ϊνθρωποσ. 

 

Η ζωό που δύνουμε ςε αυτϊ τα ζώα δεν μπορεύ καν να θεωρηθεύ ζωό. Σα μϊτια αυτών των ζώων 

δεύχνουν πωσ βρύςκονται ςτην κϐλαςη. Δεν υπϊρχει τύποτα για το οπούο να εύναι ευγνώμονα. 

 

Διαπρϊττουμε τισ πιο εξοργιςτικϋσ και αφϊνταςτα αποτρϐπαιεσ ανηθικϐτητεσ πϊνω ςε αυτϊ τα 

αθώα πλϊςματα. Σα μεταχειριζϐμαςτε λεσ και εύναι εμπορεϑματα των οπούων η ιδιοκτηςύα μασ 

ανόκει. Προκαλοϑμε ανεύπωτη βύα εισ βϊροσ τουσ και παρ’ ϐλα αυτϊ ϋχουμε το θρϊςοσ να λϋμε 

ϐτι πρϋπει να μασ εύναι ευγνώμονα για τη ζωό που τουσ δύνουμε. 

 

Η κϐτα αυγοπαραγωγόσ η οπούα περιορύζεται ςε κλουβύ θα πρϋπει να μασ ευγνωμονεύ. Σο 

μοςχαρϊκι που δολοφονεύται απϐ τη βιομηχανύα γϊλακτοσ θα πρϋπει να μασ ευγνωμονεύ. 

Σο γουροϑνι που δολοφονεύται μϋςα ςε θϊλαμο αερύων θα πρϋπει να μασ ευγνωμονεύ. Η αγε- 

λϊδα τησ οπούασ ο λαιμϐσ κϐβεται θα πρϋπει να μασ ευγνωμονεύ. Σα ψϊρια που ςϑρονται ϋξω 

απϐ τον ωκεανϐ θα πρϋπει να μασ ευγνωμονοϑν. Σα ζώα τα οπούα υπϐκεινται ςε δοκιμϋσ ςτα 

εργαςτόρια θα πρϋπει να μασ ευγνωμονοϑν. 

 

Η μοναδικό ςτιγμό κατϊ την οπούα αυτϊ τα ζώα ϋχουν κϊποια αύςθηςη ευγνωμοςϑνησ, εύναι 

ϐταν η ζωό τουσ λϊβει τϋλοσ και ο πϐνοσ και η δυςτυχύα τουσ τελειώςει. Η μοναδικό αύςθηςη 

ευγνωμοςϑνησ που αυτϊ τα ζώα θα νιώςουν ποτϋ, εύναι ϐταν ξϋρουν πωσ δε θα χρειαςτεύ να 

αντικρύςουν ξανϊ τα μϊτια του εύδουσ που νομύζει πωσ εύναι λογικϐ να τα μεταχειρύζεται ωσ 

εμπορεϑματα. 
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Κϊνε την εξόσ ερώτηςη ςτο ϊτομο που χρηςιμοποιεύ αυτό τη δικαιολογύα: ‘’Νομύζεισ πωσ θα 

μποροϑςεσ να μπεισ ςε ϋνα ςφαγεύο, να κοιτϊξεισ ςτα μϊτια τα ζώα τα οπούα πρϐκειται να 

δολοφονηθοϑν και να τουσ πεισ ϐτι πρϋπει να ςε ευχαριςτοϑν για τη ζωό που τουσ ϋχουμε 

δώςει;’’ 
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ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΑΠΛΑ 

ΝΑ ΒΕΛΣΙΩΟΤΜΕ ΣΙ 

ΤΝΘΗΚΕ ΖΩΗ ΣΟΤ; 
 

Οι περιςςϐτεροι καταναλωτϋσ ζωικών προώϐντων ανακοινώνουν ϐτι νοιϊζονται για την ευζωύα 

των ζώων. Πολλϋσ φορϋσ μϊλιςτα, φτϊνουν ςτο ςημεύο να ςυμφωνοϑν ϐτι ο τρϐποσ που τα  

εκτρϋφουμε και τα ςκοτώνουμε εύναι βϊναυςοσ. Αυτϐσ εύναι εν μϋρει ο λϐγοσ για τον οπούο 

πολλού ϊνθρωποι επιλϋγουν να πληρώνουν επιπλϋον για αυγϊ ελευθϋρασ βοςκόσ και οργανικϊ 

ζωικϊ προώϐντα. Αυτϐ ϋκανα και εγώ πριν γύνω βύγκαν, πϊντα θα αγϐραζα αυγϊ ελευθϋρασ 

βοςκόσ, καθώσ πύςτευα ϐτι οι κϐτεσ εύχαν ζόςει μια ευτυχιςμϋνη και ολοκληρωμϋνη ζωό. Για την 

ακρύβεια, αν κϊποιοσ ςου πει πωσ αγορϊζει προώϐντα ελευθϋρασ βοςκόσ ό επιλϋγει να αγορϊζει 

ϐςα ϋχουν ετικϋτα καλόσ διαβύωςησ, τϐτε αυτϐ ύςωσ εύναι ϋνα ςτοιχεύο που θα μποροϑςε να 

χρηςιμοποιηθεύ υπϋρ ςου, αφοϑ αυτϐ δεύχνει ϐτι το ϊτομο ςυμπονϊ τα ζώα ςε κϊποιο βαθμϐ. 
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Ασ δοϑμε λοιπϐν, αν ο ιςχυριςμϐσ ϐτι τα ‘ανθρώπινα’, ‘υψηλών ςυνθηκών διαβύωςησ’, ‘RSPCA – 

πιςτοποιημϋνα’, ‘ντϐπια’ και ‘οργανικϊ’ δικαιολογοϑν ηθικϊ την εκμετϊλλευςη και τη δολο- 

φονύα των ζώων. 

 

Σο να βγϊλεισ την κϐτα αυγοπαραγωγόσ απϐ το κλουβύ τησ και να τη τοποθετόςεισ μϋςα ςε 

ϋνα υπερπλόρεσ κοτϋτςι, εύναι τϐςο βοηθητικϐ ϐςο το να ακουμπόςεισ το κεφϊλι ενϐσ φυλακι- 

ςμϋνου πϊνω ςε ϋνα μαξιλϊρι καθώσ ≪ πνύγεται εικονικϊ ≫ αποκαλώντασ το ‘ανθρώπινα 

βαςανιςμϋνοσ κρατοϑμενοσ’. 

 

Ο Jeffrey Dahmer όταν ϋνασ κατϊ ςυρροό δολοφϐνοσ ο οπούοσ νϊρκωνε τα θϑματϊ του πριν τα  

ςκοτώςει, ϊρα ςτην πραγματικϐτητα οι ϊνθρωποι τουσ οπούουσ δολοφονοϑςε, δεν εύχαν την 

επύγνωςη ϐτι επρϐκειτο να πεθϊνουν. Δεν υπϋφεραν και δεν ϋνιωςαν πϐνο (και που ϋχουμε 

ακοϑςει ξανϊ αυτϋσ τισ φρϊςεισ;) – μόπωσ δηλαδό, αυτϐ ςημαύνει ϐτι όταν ανθρώπινοσ κατϊ 

ςυρροό δολοφϐνοσ; Ήταν ϋνασ υψηλών ςυνθηκών διαβύωςησ και ηθικϐσ δολοφϐνοσ; 

 

Η πραγματικϐτητα εύναι πωσ δεν ϋχει ςημαςύα τι προνϐμιο ό ποια μεταχεύριςη λαμβϊνουν τα  

ζώα. Απϐ τη ςτιγμό που εύναι προοριςμϋνα να δολοφονηθοϑν, να κακοποιηθοϑν και να πϋςουν 

θϑματα οποιαςδόποτε εκμετϊλλευςησ, τϐτε δεν υπϊρχει κϊποιοσ τρϐποσ με τον οπούο μποροϑ- 

με να μεταχειριςτοϑμε αυτϊ τα ζώα και, ταυτϐχρονα να τον αποκαλοϑμε ανθρώπινο και ηθικϐ. 

 

Η ανθρώπινη ςφαγό εύναι ϋνα οξϑμωρο, ϐπωσ η δολοφονύα ζώων υψηλών ςυνθηκών διαβύωςησ 

και η εκμετϊλλευςη τουσ ϋχοντασ διαςφαλύςει ϐτι ζουν χαροϑμενα. Κυκλοφορεύ ϋνα επιχεύρημα 

που υποςτηρύζει ϐτι εύναι καλϑτερο να βελτιώνουμε τη μεταχεύριςη προσ τα ζώα απϐ το να τα 

αφόνουμε ωσ ϋχουν, με την ύδια λογικό πωσ εύναι καλϑτερο να πϊρεισ κϊποιο παυςύπονο για 

ςπαςμϋνο χϋρι απϐ το να μην πϊρεισ τύποτα. Αλλϊ αυτϐ δεν πρϐκειται να επιλϑςει το πρϐβλημα 

και ςύγουρα δε θα προςφϋρει ςτα ζώα ουςιαςτικό ανακοϑφιςη. 

 

 
ελύδα 61 απϐ 123 



την πραγματικϐτητα, ο λϐγοσ για τον οπούο υπϊρχουν οι ρυθμύςεισ καλϑτερησ διαβύωςησ εύναι 

για να απαλϑνεται και να επαναπαϑεται η ςυνεύδηςη των καταναλωτών. Αυτϐ εύναι πολϑ επι- 

κύνδυνο, καθώσ ϐχι μϐνο ενιςχϑει την ιδϋα πωσ υπϊρχει ϋνασ ηθικϐσ τρϐποσ εκμετϊλλευςησ των 

ζώων, αλλϊ επιτρϋπει ςτον καταναλωτό να αγορϊςει ϋνα προώϐν νομύζοντασ πωσ με την πρϊξη 

του ϋχει ςυμβϊλλει ςτο να δώςει ςτο ζώο μια χαροϑμενη ζωό. Αυτϐσ εύναι και ο λϐγοσ για τον 

οπούο εύναι πολϑ ςημαντικϐ να μη διαιωνύζουμε τισ ϋννοιεσ περύ καλϑτερησ διαβύωςησ, αφοϑ 

κϊνοντϊσ το, διαπρϊττουμε μια τερϊςτια αδικύα εισ βϊροσ του ζώου που δεν ϋχει πϊψει να 

υποφϋρει. Εύναι ςημαντικϐ καθώσ μιλϊμε με μη-βύγκαν, να περνϊμε ϋνα ξεκϊθαρο μόνυμα που 

δηλώνει: ‘’Δεν υπϊρχει κανϋνασ ηθικϐσ τρϐποσ να κϊνεισ κϊτι ανόθικο’’ και ϊμα κϊποιοσ κϊνει 

αναφορϊ ςτα αυγϊ ελευθϋρασ βοςκόσ ό ςε κϊτι παρϐμοιο, πεσ κϊτι του εύδουσ: ‘’Σο να αγορϊζεισ 

αυγϊ ελευθϋρασ βοςκόσ δεύχνει ϐτι νοιϊζεςαι για τα ζώα. Ήξερεσ ϐμωσ ϐτι η ελεϑθερη βοςκό 

εύναι δυςτυχώσ ϋνα τϋχναςμα μϊρκετινγκ, αφοϑ τα ζώα εκτρϋφονται μϋςα ςε τερϊςτιουσ 

ςτϊβλουσ,  η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των οπούων δεν ϋχει πρϐςβαςη ςτο φωσ του όλιου 

και ςε καθαρϐ αϋρα και ϐτι οι αρςενικού νεοςςού πολτοποιοϑνται ζωντανού και πωσ εν τϋλει 

ϐλεσ οι κϐτεσ θα καταλόξουν ςτη ςφαγό;’’ 

 

Η ελεϑθερη βοςκό εύναι απϐπειρα παραπλϊνηςησ τησ βιομηχανύασ αυγών για να δελεϊςει τουσ 

καταναλωτϋσ ώςτε να πιςτεϑουν πωσ το προώϐν τησ εύναι ηθικϐ και ακολουθεύ δεοντολογικϊ 

πρϐτυπα, ςε ςϑγκριςη με τισ βιομηχανύεσ ςτισ οπούεσ οι κϐτεσ εύναι περιοριςμϋνεσ ςε κλουβύ· με 

αυτϐν τον τρϐπο χρεώνουν και περιςςϐτερα για το προώϐν. Η υψηλό διαβύωςη εύναι μια απϊτη 

για να κϊνει τον κϐςμο να πιςτϋψει πωσ το ζώο ϋζηςε μια ευτυχιςμϋνη μακρϊ ζωό, αλλϊ ϐπωσ 

ϐλοι γνωρύζουμε, δεν ϋχει ςημαςύα τι ταμπϋλα βϊζουμε ςτο προώϐν, το ζώο πϋθανε ςτο ύδιο 

ςφαγεύο, χρηςιμοποιώντασ τισ ύδιεσ μεθϐδουσ με ϐλα τα υπϐλοιπα ζώα που βρύςκονται πλϋον 

τοποθετημϋνα ςτα ρϊφια. Κϊνε λοιπϐν, την εξόσ ερώτηςη ςτο ϊτομο με το οπούο κουβεντιϊζεισ: 
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‘’Σα ζώα τα οπούα εκτρϋφονται ςε μικρϋσ τοπικϋσ φϊρμεσ, αποςτϋλλονται ςε διαφορετικϊ 

ςφαγεύα ό ςκοτώνονται με τον ύδιο τρϐπο με τα ζώα ςτισ βιομηχανύεσ;’’ 

 

Σο θϋμα εύναι ϐτι δεν ϋχει ςημαςύα πϐςο καλό όταν η ζωό των ζώων. Απϐ τη ςτιγμό που τα εκμε- 

ταλλευϐμαςτε, που παύρνουμε απϐ αυτϊ ϐςα δικαιωματικϊ τουσ ανόκουν και τα αποςτϋλλουμε 

ςτη ςφαγό, τϐτε αυτϐ ςημαύνει ϐτι δεν προςφϋρουμε τύποτα ϊλλο ςτα ζώα παρϊ κακοπούηςη. 

Σα ζώα δε θϋλουν μεγαλϑτερα κλουβιϊ ό μεγαλϑτερουσ ςτϊβλουσ, δεν τα ενδιαφϋρει εϊν εύναι 

ό δεν εύναι οργανικϊ ό αν ταϏζονται με χϐρτα. Δε θϋλουν να εύναι RSPCA – πιςτοποιημϋνα ό να 

ϋχουν πιςτοπούηςη ΕΛ.Γ.Ο, διϐτι οι ταμπϋλεσ αυτϋσ υπϊρχουν για εμϊσ τουσ καταναλωτϋσ, ώςτε 

να ϋχουμε όςυχη τη ςυνεύδηςό μασ. 

 

Όλα τα ζώα θϋλουν να εύναι ελεϑθερα, πραγματικϊ ελεϑθερα. Δε θϋλουν την ελεϑθερη βοςκό 

ό τη δυνατϐτητα βοςκόσ ςε εξωτερικϐ χώρο 4 – 6 μόνεσ το χρϐνο. Θϋλουν να εύναι ελεϑθερα να 

ζόςουν τη ζωό τουσ ςτο ςϑνολϐ τησ, δύχωσ φϐβο απϐ ανθρώπινο προκληθϋντα πϐνο, ψυχοςω- 

ματικό καταπϐνηςη ό εκμετϊλλευςη. 

 

Πϊντα με παραξϋνευε το γεγονϐσ ϐτι, ϐταν οι ϊνθρωποι κϊνουν εκςτρατεύεσ ενϊντια ςτην 

κατανϊλωςη ςκϑλων ςτο Yulin, αυτϋσ δεν αφοροϑν την ϑπαρξη μεγαλϑτερων κλουβιών ό την 

ελεϑθερη βοςκό των ςκυλιών. Κανϋνασ δηλαδό, δε ζητϊει τη ςφαγό των ςκυλιών με ϋναν 

πιο ανθρώπινο τρϐπο. Απαιτοϑμε την ολοκληρωτικό κατϊργηςη αυτοϑ του φεςτιβϊλ. Εϊν 

ςτο Yulin υπόρχαν RSPCA – πιςτοποιημϋνεσ μπριζϐλεσ λαμπραντϐρ ό πιςτοπούηςη ΕΛ.Γ.Ο για 

κιμϊ απϐ πουντλ, δε θα ϋπρεπε με τισ ϋωσ τώρα πρϊξεισ και λογικό μασ να το θεωροϑμε απο- 

δεκτϐ; 

 

Η επιτηδευμϋνα παραπλανητικό ορολογύα μϊρκετινγκ που τυπώνεται πϊνω ςτα ζωικϊ 

προώϐντα δε φϋρει καμύα ειλικρύνεια αναφορικϊ με την πραγματικό μεταχεύριςη του ζώου που 
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υπόρξε θϑμα εκμετϊλλευςησ και δολοφονύασ και που μετϋπειτα τοποθετόθηκε ϐμορφα ςε μια 

ςυςκευαςύα, ώςτε οι καταναλωτϋσ να το φϊνε δύχωσ ενοχϋσ και υπαιτιϐτητα. Πιςτεϑω πωσ 

εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικϐ να υπογραμμύςεισ αυτϊ τα ςτοιχεύα ςε κϊθε μη-βύγκαν που λϋει ϐτι 

πρϋπει να βελτιώςουμε τισ ςυνθόκεσ ό που δηλώνει πωσ αγορϊζει ζωικϊ προώϐντα μϐνο απϐ 

χαροϑμενεσ φϊρμεσ ό ανθρώπινα ςφαγεύα. 

 

Μια απϐ τισ αγαπημϋνεσ μου ερωτόςεισ που μπορεύσ και εςϑ να κϊνεισ ϐταν μιλϊσ με μη-βύγκαν 

εύναι αυτό: ‘’Μποροϑμε πραγματικϊ να ςκοτώςουμε ϋνα ζώο ανθρώπινα;’’ 

 

Εϊν το ϊτομο ϐντωσ πιςτεϑει ϐτι υπϊρχει ανθρώπινοσ τρϐποσ για να ςκοτώνουμε τα ζώα, τϐτε 

υπενθϑμιςϋ του πωσ η λϋξη ‘ανθρώπινοσ’ ςημαύνει ‘’ϋχοντασ και επιδεικνϑοντασ ςυμπϐνια και 

καλοςϑνη’’, οπϐτε αναδιατϑπωςη την ερώτηςη ωσ εξόσ: ‘’Πώσ μποροϑμε δεύχνοντασ καλοςϑνη, 

ςυμπϐνια και ανθρωπιϊ, να δολοφονόςουμε ϋνα ζώο το οπούο δε θϋλει να πεθϊνει για ϋναν 

εντελώσ αχρεύαςτο λϐγο;’’ 

 

Ασ αναλογιςτοϑμε τώρα τη βελτύωςη των ςυνθηκών ζωόσ των ζώων απϐ την οικονομικό οπτι- 

κό. Σο νομιςματικϐ ςϑςτημα βϊςει του οπούου λειτουργοϑμε, δηλαδό του καπιταλιςμοϑ, εξα- 

ςφαλύζει την ϑπαρξό μασ ςε ϋνα ςϑςτημα που δύνει αξύα ςτα κϋρδη και το οικονομικϐ ϐφελοσ. 

Γύνεται πραγματικϊ να πιςτϋψουμε πωσ ϋνα ςϑςτημα που μασ διδϊςκει πωσ εύναι αποδεκτϐ να 

εκμεταλλευϐμαςτε, τϐςο ϊλλουσ ανθρώπουσ, ϐςο και το ύδιο μασ το περιβϊλλον προσ ϐφελϐσ 

μασ, ϐτι εύναι δυνατϐ να επενδϑςει ενδεχϐμενα κϋρδη για να διαςφαλύςει προδιαγραφϋσ και 

ςυνθόκεσ υψηλόσ διαβύωςησ των ζώων; 

 

Απϐ τη ςτιγμό που οι ύδιοι οι ϊνθρωποι θεωροϑνται και δϋχονται μεταχεύριςη λεσ και εύναι ανα- 

λώςιμα εμπορεϑματα απϐ τισ εταιρεύεσ και τισ μεγϊλεσ επιχειρόςεισ, τϐτε πώσ εύναι δυνατϐ να 

εθελοτυφλοϑμε πιςτεϑοντασ ϐτι μεταχειριζϐμαςτε τα ζώα με ςεβαςμϐ και αξιοπρϋπεια; 
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Όπωσ ϋχουμε όδη εδραιώςει, εϊν χρηςιμοποιοϑμε ϋνα ζώο με οποιονδόποτε τρϐπο προσ ϐφελϐσ 

μασ, τϐτε εξ’ οριςμοϑ δεν το μεταχειριζϐμαςτε με ςεβαςμϐ και αξιοπρϋπεια. 

 

Οπϐτε οι βιομηχανύεσ δεν πρϐκειται να επενδϑςουν χρόματα ςτη βελτύωςη των ςυνθηκών ζωόσ 

των ζώων, αφοϑ αυτϐ θα εύχε ωσ αποτϋλεςμα την αϑξηςη τησ τιμόσ των ζωικών προώϐντων και 

ο καταναλωτόσ θα ϋπρεπε να πληρώςει επιπρϐςθετα γι’ αυτϊ. Οι περιςςϐτεροι ϊνθρωποι εύτε 

αδυνατοϑν να πληρώςουν επιπλϋον, εύτε δε θα θελόςουν να καταβϊλουν μεγαλϑτερο χρημα- 

τικϐ πϐςο για τα ύδια ζωικϊ προώϐντα που μποροϑν να βρουν φθηνϐτερα. Επύςησ, εϊν υποθετικϊ 

κινοϑμαςταν προσ ϋνα ‘ειδυλλιακϐ’ ςϑςτημα οικογενειακόσ γεωργύασ με ζώα ελευθϋρασ βοςκόσ 

που τρϋφονται με χορτονομό, πολϑ απλϊ δε θα όταν περιβαλλοντικϊ βιώςιμη η ανταπϐκριςη 

ςτη ζότηςη των ανθρώπων για ζωικϊ προώϐντα. Απλϊ δεν υπϊρχει επαρκόσ χώροσ ςτην επιφϊ- 

νεια του πλανότη. 

 

Αυτϐ ακϐμα θα ςόμαινε πωσ τα ζωικϊ προώϐντα θα γύνονταν διαθϋςιμα μϐνο ςτουσ πλοϑςιουσ 

και τουσ εϑπορουσ, κϊνοντϊσ τα πολυτελό και περιζότητα προώϐντα. Αυτϐσ εύναι ϋνασ απϐ τουσ 

λϐγουσ για τουσ οπούουσ πραγματικϊ αποδοκιμϊζω και κατακρύνω οργανιςμοϑσ ϐπωσ ο CIWF, 

καθώσ ο τελικϐσ τουσ ςτϐχοσ, ϐχι μϐνο ςημαύνει πωσ τα ζώα ακϐμα θα υποφϋρουν, αλλϊ εύναι 

και εγγενώσ ταξικού, καθώσ δημιουργοϑν ϋναν κϐςμο ϐπου οι πλοϑςιοι μποροϑν να αγορϊζουν 

προώϐντα τα οπούα το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ κοινωνύασ δεν μπορεύ – και ϋτςι προκαλοϑν ακϐμα 

μεγαλϑτερη οπιςθοδρϐμηςη ςε εποχϋσ κατϊ τισ οπούεσ η κατανϊλωςη ζώων όταν ςημϊδι οικο- 

νομικόσ κυριαρχύασ. 

 

υνοψύζοντασ, λοιπϐν, εϊν με κϊποιο τρϐπο καταφϋρναμε να βελτιώςουμε τισ ςυνθόκεσ ζωόσ 

των βιομηχανικϊ εκτρεφϐμενων ζώων, παρϐλο που εύναι ϋνα εύδοσ παραδϐξου, ακϐμα και  

τϐτε αυτϐ δε θα δικαιολογοϑςε ηθικϊ τη ςυνϋχιςη τησ κατανϊλωςησ ζωικών προώϐντων. 
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Η ΗΘΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΝΑΙ 

ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 
 

Για να εύμαι ειλικρινόσ, δε νομύζω πωσ εύχα ακοϑςει ποτϋ τη φρϊςη: ‘’μα η ηθικϐτητα εύναι υπο- 

κειμενικό’’ πριν γύνω βύγκαν – ενώ τώρα, εύναι κϊτι το οπούο ακοϑω αρκετϊ ςυχνϊ και, ωςτϐςο, 

κϊθε φορϊ που το ακοϑω, αιςθϊνομαι ϋκπληκτοσ. Εϊν ϐντωσ η ηθικϐτητα όταν υποκειμενικό, 

τϐτε δε θα υπόρχε κανϋνασ απολϑτωσ λϐγοσ να υπϊρχει το δικαςτικϐ ςϑςτημα και οι φυλακϋσ, 

δε θα υπόρχε κϊτι καλϐ ό κακϐ, καθώσ κϊθε εύδοσ ςυμπεριφορϊσ θα όταν αποδεκτϐ υπϐ το φωσ 

τησ υποκειμενικϐτητασ τησ ηθικόσ. 
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Αυτϐσ εύναι ο τρϐποσ με τον οπούο επιχειρηματολογεύσ ενϊντια ςτον ιςχυριςμϐ: ‘’Η ηθικϐτητα 

εύναι υποκειμενικό’’, λϋγοντασ απλϊ πωσ αν όταν αληθόσ, τϐτε η δολοφονύα, ο βιαςμϐσ, ο 

εμπρηςμϐσ, η κλοπό κ.λπ, θα όταν ϐλα εξ’ οριςμοϑ εντελώσ αποδεκτϊ και ηθικϊ. Ρώτα το εξόσ 

ςτο ϊτομο με το οπούο μιλϊσ: ‘’Εϊν πιςτεϑεισ πωσ η ηθικϐτητα εύναι υποκειμενικό, δε θα όταν, 

ωσ εκ τοϑτου, αποδεκτϐ για κϊποιον να δολοφονόςει τη ςϑντροφϐ του;’’ 

 

Μπορεύσ επύςησ να ρωτόςεισ: ‘’Φρηςιμοποιώντασ αυτϐ το επιχεύρημα, θα όταν αποδεκτϐ εϊν 

αποφϊςιζα να ξυλοκοπόςω και να ςκοτώςω ϋνα ςκυλύ;’’ 

 

Εϊν θϋλεισ, θα μποροϑςεσ να ρωτόςεισ και αυτϐ: ‘’Αν πιςτεϑεισ πωσ η ηθικό εύναι υποκειμενικό, 

τϐτε θα όταν δικαιολογημϋνοσ κϊποιοσ αν ςε ςκϐτωνε;’’ 

 

Νομύζω ϐτι ϋνασ απϐ τουσ κϑριουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ λϋγεται πωσ η ηθικϐτητα εύναι υπο- 

κειμενικό, εύναι επειδό τα ζώα κατ’ ιςχυριςμϐν δε ζουν βϊςει κϊποιου εμφανοϑσ ηθικοϑ κώδικα. 

Αυτϐ ϐμωσ δεν εύναι απϐλυτα ςωςτϐ. Σα ζώα ϐντωσ υιοθετοϑν ϋνα ςϑςτημα ηθικόσ ςυμπεριφο- 

ρασ. Πολλϊ ζώα επιδεικνϑουν ντροπό, ςτεναχώρια και τϑψεισ. Αυτϊ τα ςυναιςθόματα μποροϑν 

να υπϊρξουν μϐνο εϊν το ζώο καταλαβαύνει πωσ η ςυμπεριφορϊ του απϐ την αρχό όταν λϊθοσ. 

Εϊν δεν υπόρχε ηθικϐσ κώδικασ, τϐτε τα ζώα, ςυμπεριλαμβανομϋνου και του ανθρώπου, δε θα 

μποροϑςαν να νιώςουν τϑψεισ και μετϊνοια, διϐτι δε θα μποροϑςαμε ποτϋ να καταλϊβουμε ϐτι 

αυτϐ που πρϊξαμε όταν λϊθοσ. 

 

Ο μη-αναγκαύοσ φϐνοσ εύναι ανόθικοσ, δε χρειαζϐμαςτε τη θρηςκεύα ό την επιςτόμη για να το 

ςυνειδητοποιόςουμε. Σο να κακοποιοϑμε κϊποιον εύναι ανόθικο. Σο να προκαλοϑμε ηθελημϋνα 

πϐνο και οδϑνη ςε κϊποιον ϐταν δε χρειϊζεται, εύναι ανόθικο. 
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Αυτϊ τα πρϊγματα τα γνωρύζουμε, διϐτι υπϊρχει εγγενώσ μϋςα μασ ο διαχωριςμϐσ του καλοϑ 

απϐ το κακϐ. Μποροϑμε ϐλοι να τυφλωθοϑμε και να παρεκτραποϑμε εξαιτύασ κϊποιων κατα- 

ςτϊςεων. Όμωσ το μϐνο που χρειϊζεται να κϊνουμε, εύναι να βϊλουμε τον εαυτϐ μασ ςτη θϋςη 

του θϑματοσ, ώςτε να καταλϊβουμε γιατύ το να βλϊπτεισ τον ϊλλο δεν μπορεύ να δικαιολογηθεύ 

ηθικϊ. 

 

Αυτϐ ςτο οπούο η ηθικϐτητα εν τϋλει ςυνοψύζεται, εύναι η επύγνωςη τησ ϑπαρξησ ενϐσ θϑματοσ. 

Σο ηθικϐ πρϋπει να καθορύζεται απϐ το εϊν οι πρϊξεισ μασ περιλαμβϊνουν ό δεν περιλαμβϊνουν 

κϊποιο θϑμα που υποφϋρει, ϐταν αυτϐ δεν εύναι αναγκαύο. Νομύζω πωσ η ηθικό εύναι τϐςο απλό  

ϐςο αυτϐ: ‘’Θα όθελα αυτϐ να προκληθεύ ςε μϋνα; Αν ϐχι, τϐτε με ποιο δικαύωμα το κϊνω εγώ ςε 

κϊποιον ϊλλο;’’ 

 

Ο Φϋνρι Λοϑισ Μϋνκεν εύπε: ‘’Η ηθικϐτητα εύναι το να κϊνεισ το ςωςτϐ ϊςχετα απϐ το τι ςου 

ϋχουν πει. Η υπακοό εύναι το να κϊνεισ αυτϐ που ςου ϋχουν πει ϊςχετα απϐ το τι εύναι ςωςτϐ’’ 
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ΣΑ ΠΑΝΣΑ ΜΕ ΜΕΣΡΟ 
 

υνδϋω τη δικαιολογύα: ‘’Σα πϊντα με μϋτρο’’ με την περιςταςιακό αποχό απϐ το κρϋασ μϋςα 

ςτην εβδομϊδα, καθώσ και τα δϑο υποςτηρύζουν την ιδϋα ϐτι η μεύωςη των ζωικών προώϐντων 

τα καθιςτϊ υγιεινϊ και ηθικϊ. 

 

 

 

Ασ ξεκινόςουμε με τον ιςχυριςμϐ περύ υγεύασ. Όταν οι ϊνθρωποι λϋνε: ‘’Σα πϊντα με μϋτρο’’ ό 

‘’Λύγο τυρϊκι ό κρεατϊκι εύναι υγιεινϐ’’, ςυνόθωσ απαντϊω λϋγοντασ: ‘’Αν κϊτι εύναι κακϐ για 

ςϋνα, τϐτε εύναι κακϐ για ςϋνα. Δεν ϋχει ςημαςύα εϊν καταναλώνεισ πολϑ ό λύγο απϐ αυτϐ, παρα- 

μϋνει κακϐ για ςϋνα. Σώρα, αν κϊπνιζεσ ϋνα τςιγϊρο το μόνα, κατϊ πϊςα πιθανϐτητα δε θα ςου 

προκαλοϑςε καρκύνο ό θα ςε ςκϐτωνε, αλλϊ το τςιγϊρο παραμϋνει επιβλαβϋσ. Ομούωσ, αν τρωσ 

μια φϋτα μπϋικον το μόνα, μϊλλον δε θα ςε ςκοτώςει, αλλϊ παραμϋνει εκ φϑςεωσ επιβλαβόσ’’ 
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Θα μποροϑςεσ ςτη ςυνϋχεια να πεισ: ‘’Σο φοβερϐ πρϊγμα με τα φυτϊ εύναι πωσ περιϋχουν ϐλεσ 

τισ θρεπτικϋσ ουςύεσ και βιταμύνεσ που ςχετύζονται με τα ζωικϊ προώϐντα, πλην ϐμωσ, δεν περιϋ- 

χουν ϐλεσ τισ απύςτευτα βλαβερϋσ ουςύεσ, ϐπωσ η χοληςτερύνη, τα τρανσ λιπαρϊ, τισ ορμϐνεσ, τα 

αντιβιοτικϊ κ.λπ’’ 

 

Ασ ςτρϋψουμε τώρα την προςοχό μασ ςτουσ ηθικοϑσ υπαινιγμοϑσ αυτοϑ του επιχειρόματοσ. Ο 

βιγκανιςμϐσ εύναι το μϐνο κύνημα κοινωνικόσ δικαιοςϑνησ ςτο οπούο οι ϊνθρωποι προςπαθοϑν 

να ενςωματώςουν την ιδϋα του μϋτρου ό τησ ελϊττωςησ ωσ μια εφικτό λϑςη. Ποτϋ ϐμωσ, δε θα 

θεωροϑςαμε αποδεκτϐ για ϋνα ρατςιςτό να μειώςει απλϊ το πϐςο πολϑ ρατςιςτόσ εύναι ό για 

ϋνα μιςογϑνη να ελαττώςει απλϊ το πϐςο ςυχνϊ καταπιϋζει τισ γυναύκεσ. Η αλόθεια εύναι ϐτι 

εύναι ϊνευ ουςύασ το πϐςο λύγο ό πολϑ κϊποιοσ τα κϊνει αυτϊ, αφοϑ θα ςυνεχύςει ακϐμα να 

υπϊρχει ϋνα θϑμα εισ βϊροσ του οπούου ϐλα αυτϊ διαπρϊττονται. 

 

Ωσ εκ τοϑτου, δεν εύναι ηθικϊ δικαιολογόςιμη και επαρκόσ μια απλό ελϊττωςη ςτην ποςϐτητα 

ζωικών προώϐντων που καταναλώνουμε, καθώσ ακϐμα και αν πρϐκειται για ϋςτω και μια ‘μϐνο’ 

φορϊ την εβδομϊδα, πϊλι θα υπϊρχει ϋνα θϑμα το οπούο θα υποςτεύ τισ επιπτώςεισ για ϋναν εν- 

τελώσ αχρεύαςτο λϐγο. Αυτό εύναι ακριβώσ η αιτύα για την οπούα η ελϊττωςη και το μϋτρο δεν 

αποτελοϑν αποδεκτοϑσ ηθικοϑσ ςυμβιβαςμοϑσ. Δεν προςφϋρει καμύα ανακοϑφιςη ςτο ζώο που 

ςυνεχύζει να εύναι αντικεύμενο εκμετϊλλευςησ και του οπούου τη ζωό αφαιροϑμε. Με το να υπο- 

ςτηρύζει κανεύσ πωσ η κατανϊλωςη ςϊρκασ και ζωικών προώϐντων με μϋτρο εύναι μια ηθικϊ 

υπεϑθυνη πρϊξη, επικυρώνει την ιδϋα πωσ η εκμετϊλλευςη των ζώων εύναι φυςιολογικό και 

ηθικϊ επιτρεπτό. 

 

Ασ αναλογιςτοϑμε το εξόσ. Οι περιςςϐτεροι ϊνθρωποι που ιςχυρύζονται: ‘’Σα πϊντα με μϋτρο’’ 

ςυνόθωσ ακολουθοϑν μια διατροφό η οπούα περιλαμβϊνει γϊλα αγελϊδασ με δημητριακϊ 
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και τον πρωινϐ καφϋ τουσ, ακολουθοϑμενη απϐ ϋνα τοςτ με ζαμπϐν και τυρύ ό κϊτι ϊλλου του 

ύδιου τϑπου για μεςημεριανϐ και πολϑ πιθανϐν, ϊλλον ϋνα καφϋ με γϊλα αγελϊδασ μϋςα ςτην 

ημϋρα. 

 

Σο βραδινϐ τουσ θα περιλαμβϊνει ςϊρκα κοτϐπουλου, ςϊρκα αγελϊδασ ό ςϊρκα γουρουνιοϑ, 

ύςωσ και μερικϋσ ψητϋσ πατϊτεσ πϊντα μαγειρεμϋνεσ μϋςα ςε λύποσ ζώου. Σο γλυκϐ θα περιϋχει 

ςύγουρα γϊλα αγελϊδασ, και ασ μην αναφϋρουμε το γϊλα που περιϋχουν τα μπιςκϐτα βουτϑρου 

και οι ςοκολϊτεσ γϊλακτοσ. Αυτό η διατροφό μοιϊζει κϊθε ϊλλο παρϊ ‘’με μϋτρο’’, ωςτϐςο αυτό 

εύναι η διατροφό την οπούα οι περιςςϐτεροι ϊνθρωποι ςτην Ελλϊδα καταναλώνουν ςε καθημε- 

ρινό βϊςη. 

 

Επιςτρϋφοντασ πύςω ςτην ηθικό ςκοπιϊ του επιχειρόματοσ: ‘’Σα πϊντα με μϋτρο’’, ςυνεχύζουμε 

ακϐμα να ςκοτώνουμε τα ζώα αδικαιολϐγητα. Κανϋνα δολοφονημϋνο ζώο δεν εύναι ευγνώμον, 

επειδό το ϊτομο που του τρώει τη ςϊρκα πιςτεϑει πωσ το κϊνει με μϋτρο. Σο ζώο παραμϋνει 

νεκρϐ, η ζωό του ϋχει τελειώςει και καμύα υιοθϋτηςη μετριοπϊθειασ ό ελϊττωςησ δεν πρϐκειται 

να αλλϊξει αυτϐ το γεγονϐσ. 

 

Εϊν την ώρα που ςυζητϊσ με κϊποιον αυτϐσ προςπαθεύ να δικαιολογόςει ηθικϊ την κατανϊ- 

λωςη ζωικών προώϐντων, λϋγοντασ πωσ το κϊνει με μϋτρο ό ιςχυριζϐμενοσ ϐτι ϋχει μειώςει την 

κατανϊλωςό του, να ρωτόςεισ το γιατύ. Εϊν αναφϋρει πωσ το κϊνει για ηθικοϑσ ό περιβαλλοντι- 

κοϑσ λϐγουσ, τϐτε νομύζω πωσ εύναι ςημαντικϐ να τον επαινϋςεισ που ελϊττωςε την κατανϊλω- 

ςό του, ταυτϐχρονα ϐμωσ, μη ςταθεύσ μϐνο ςε αυτϐ. Βεβαιώςου πωσ θα υπογραμμύςεισ το 

ϐτι αυτϐ δεν εύναι ηθικϊ δικαιολογόςιμο ό επαρκϋσ. Πεσ κϊτι του εύδουσ: 

‘’Εύναι φοβερϐ που ϋχεισ μειώςει την κατανϊλωςη ζωικών προώϐντων για ηθικοϑσ λϐγουσ, αλλϊ 

ϋχεισ αναλογιςτεύ, παρϐλο που δεν καταναλώνεισ ϐςο ςυνόθιζεσ παλαιϐτερα, το ϐτι εξακολου- 

θεύσ να πληρώνεισ για την εκμετϊλλευςη και τη ςφαγό των ζώων;’’ 
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ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΑΙ 100% 

ΒΙΓΚΑΝ 
 

Πιςτεϑω πωσ απ’ ϐλεσ τισ δικαιολογύεσ που χρηςιμοποιοϑνται κατϊ του βιγκανιςμοϑ, αυτό εύναι 

πολϑ ςημαντικό και ϐτι ωσ βύγκαν επιβϊλλεται να ϋχουμε επύγνωςη για αυτό. Εύναι απϐλυτα 

αληθϋσ πωσ εύναι ςχεδϐν αδϑνατο να εύναι κανεύσ 100% βύγκαν ςε αυτϐν τον κϐςμο – για παρϊ- 

δειγμα, η παραγωγό γεωργικών προώϐντων και η ςυγκομιδό τουσ επιφϋρουν το θϊνατο ςε ζώα 

ϐπωσ οι αφύδεσ, οι κϊμπιεσ, οι ςκώροι, τα ςκουλόκια, οι μϑγεσ, οι ακρύδεσ – ενδεχομϋνωσ και ςε 

πουλιϊ, ποντύκια και αρουραύουσ. Σο ςημεύο ςτο οπούο αυτϐσ ο ιςχυριςμϐσ καταρρϋει εύναι ϐτι 

χρηςιμοποιεύται για να υπαινιχθεύ πωσ απϐ τη ςτιγμό που δεν μπορεύσ να εύςαι 100% βύγκαν, 

τϐτε δεν ϋχει νϐημα να προςπαθόςεισ καθϐλου ό απϐ τη ςτιγμό που μερικϋσ φορϋσ κϊποια 

ζώα πεθαύνουν ςτη γεωργικό παραγωγό και ςυγκομιδό, εύναι ωσ εκ τοϑτου αποδεκτϐ και το να 

εκτρϋφουμε και να ςκοτώνουμε ζώα εκ προθϋςεωσ. 
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Φρηςιμοποιώντασ αυτό τη λογικό, ϋνασ πυροςβϋςτησ ο οπούοσ ετοιμϊζεται να μπει μϋςα ςε ϋνα 

φλεγϐμενο κτόριο για να ςώςει ϋνα μωρϐ, ςυνειδητοποιεύ πωσ υπϊρχει ϊλλο ϋνα ϊτομο εκεύ 

που δεν μπορεύ να ςώςει. Οπϐτε αποφαςύζει ϐτι, απϐ τη ςτιγμό που δεν μπορεύ να ςώςει και 

τουσ δϑο, δεν υπϊρχει νϐημα να ςώςει κανϋναν, και αφόνει το μωρϐ να καεύ ζωντανϐ. Ή ϋνασ 

ναυαγοςώςτησ ο οπούοσ βλϋπει μια ομϊδα παιδιών να πνύγονται, ςυνειδητοποιεύ πωσ δε θα 

όταν δυνατϐ να τα ςώςει ϐλα, οπϐτε τα αφόνει να πνιγοϑν, αντύ να προςπαθόςει να ςώςει 

κϊποιο απϐ αυτϊ. 

 

Εύναι ακριβώσ ςα να λϋω: ‘’Ε εντϊξει, εύναι αδϑνατο να εύμαι ϋνασ πραγματικϊ 100% ηθικϐσ 

ϊνθρωποσ, ϊρα γιατύ να προςπαθόςω να εύμαι καλϐσ ακϐμα και ςτο ελϊχιςτο;’’ ό ‘’Ε λοιπϐν δεν 

εύμαι πϊντα ο πιο καλοςυνϊτοσ, οπϐτε ποιοσ ο λϐγοσ να προςπαθόςω να εύμαι οϑτωσ ό ϊλλωσ;’’ 

 

Η ουςύα αυτόσ τησ δικαιολογύασ ςυνοψύζεται ςτην πρϐθεςη. Όταν αγορϊζουμε ζωικϊ προώϐντα, 

πληρώνουμε κϊποιον εκ προθϋςεωσ για να εκμεταλλευτεύ και να ςκοτώςει ϋνα ζώο. Αντιθϋτωσ, 

αυτϐ δε ςυμβαύνει ϐταν αγορϊζουμε φυτικϊ προώϐντα. Ο θϊνατοσ ενϐσ ζώου κατϊ την παρα- 

γωγό φυτών δεν εύναι ςκϐπιμοσ και ϐπωσ ϐλοι θα ςυμφωνοϑςαμε, εύναι απολϑτωσ λυπηρϐ. 

 

Δε θα όταν το ύδιο, εϊν κϊποιοσ ενώ οδηγοϑςε το αμϊξι του, χτυποϑςε κατϊ λϊθοσ ϋναν ςκϑλο, 

με το να κυνηγοϑςε το ςκυλύ ςυνειδητϊ μϋχρι να το πατόςει. Η λογικό πύςω απϐ το επιχεύρημα: 

‘’Εύναι ηθικϊ δικαιολογημϋνο να πληρώνω και να παραγγϋλνω το θϊνατο ενϐσ ζώου επειδό 

μερικϋσ φορϋσ πεθαύνουν ζωϊκια ςτην καλλιϋργεια φυτών’’ εύναι ακριβώσ αυτό τησ δόλωςησ 

ϐτι το να χτυπόςεισ ϊθελα ϋνα ςκυλύ εύναι ακριβώσ το ύδιο με το να το χτυπόςεισ ηθελημϋνα, 

καθώσ η πρϐθεςη δε λαμβϊνεται υπϐψη. Αυτϐ επύςησ δηλώνει πωσ, επειδό μερικϋσ φορϋσ τα 

ζώα ςκοτώνονται κατϊ λϊθοσ απϐ αμϊξια, εύναι αποδεκτϐ να τα πατϊμε και ςκϐπιμα. 
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Όταν ςυζητϊσ με ϋναν μη-βύγκαν που χρηςιμοποιεύ αυτό τη δικαιολογύα, ρώτηςϋ τον το εξόσ: 

‘’Ηθικϊ, υπϊρχει διαφορϊ ςτο να χτυπόςεισ ϊθελϊ ςου με το αμϊξι ϋνα ςκυλύ απϐ το να το χτυ- 

πόςεισ εςκεμμϋνα;’’. Εϊν απαντόςει καταφατικϊ, ρώτα το εξόσ: ‘’ϑμφωνα με αυτό τη λογικό 

υπϊρχει ηθικϊ κϊποια διαφορϊ ανϊμεςα ςτο να ςκοτώνεται ακοϑςια ϋνα ζώο ςτην παραγωγό 

φυτών και ςτο να ςκοτώνεται ςκϐπιμα μϋςα ςε ϋνα ςφαγεύο;’’ 

 

Επύςησ, πολλϊ περιςςϐτερα φυτϊ χρηςιμοποιοϑνται για την παραγωγό ζωικών προώϐντων 

απ’ ϐτι για βύγκαν προώϐντα, οπϐτε βεβαιώςου να πεισ το εξόσ: ‘’Εϊν νοιϊζεςαι πραγματικϊ 

για τα ζώα που ςκοτώνονται ςτισ φυτικϋσ καλλιϋργειεσ, τϐτε θα ϋπρεπε να εύςαι βύγκαν, αφοϑ 

απαιτοϑνται αρκετϊ περιςςϐτερα φυτϊ για να δημιουργηθοϑν ζωικϊ προώϐντα. Αυτϐ ςημαύνει 

πωσ πολλϊ περιςςϐτερα ζωϊκια ςκοτώνονται ςτισ φυτικϋσ καλλιϋργειεσ για τουσ μη-βύγκαν 

απ’ ϐτι για τουσ βύγκαν’’ 

 

Αυτϐσ ο ιςχυριςμϐσ αγνοεύ ϋνα απϐ τα μεγαλϑτερα νοόματα του βιγκανιςμοϑ, το οπούο ςυνδϋ- 

εται με το ϐτι δε χρειαζϐμαςτε να τρώμε ζώα και τισ εκκρύςεισ τουσ για να ζόςουμε, γι’ αυτϐ 

ϊλλωςτε δεν το κϊνουμε. Ο λϐγοσ για τον οπούο ϋντομα και μικρϊ ζώα πεθαύνουν ςτισ καλλιϋρ- 

γειεσ δεν εύναι γιατύ θϋλουμε να τα φϊμε, αλλϊ επειδό χρειαζϐμαςτε να καταναλώςουμε φυτϊ, 

προκειμϋνου να διατηρόςουμε μια υγιό ζωό. 

 

Εν τϋλει, η ουςύα του βιγκανιςμοϑ αφορϊ την ελαχιςτοπούηςη, κατϊ το δυνατϐ και εφαρμϐςιμο, 

του αντικτϑπου που ϋχει η δικό μασ ζωό εισ βϊροσ ϊλλων ςυναιςθανϐμενων ϐντων – των ζώων. 

Δεν ϋχει να κϊνει με την τελειϐτητα. Νομύζω πωσ οι μη-βύγκαν ςυχνϊ προςπαθοϑν να απεικονύ- 

ςουν τον βιγκανιςμϐ ωσ μια επιδύωξη τησ τελειϐτητασ, καθώσ αυτϐ τον κϊνει να φαύνεται 

εντελώσ ανϋφικτοσ, ιδεαλιςτικϐσ και καθϐλου προςγειωμϋνοσ ςτην πραγματικϐτητα. 
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ΣΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΦΕ ΞΕΜΕΙΝΕΙ 

Ε ΕΝΑ ΕΡΗΜΟ ΝΗΙ; 
 

Η δικαιολογύα του ϋρημου νηςιοϑ εύναι, δύχωσ αμφιβολύα, μια ακλϐνητα αγαπημϋνη για πολλοϑσ 

μη-βύγκαν, και ακοϑγεται πωσ εξαιτύασ των αυξανϐμενων αριθμών των βύγκαν που καταλόγουν 

ςε ϋρημα νηςιϊ, ϋχει ανούξει ςε αυτϊ μια πετυχημϋνη αλυςύδα με φαλϊφελ και χοϑμουσ. 

 

 

 

Ο ςκοπϐσ αυτόσ τησ δικαιολογύασ εύναι να προςπαθόςει να προςδώςει ςτον βιγκανιςμϐ μια 

ψευδαύςθηςη υποκριςύασ. Οι μη-βύγκαν που χρηςιμοποιοϑν τη δικαιολογύα αυτό, θϋλουν να 

βγϊλουν το ςυμπϋραςμα πωσ ςε ϋνα ζότημα ζωόσ και θανϊτου, ακϐμα και ϋνασ βύγκαν θα 

ϋδινε μεγαλϑτερη αξύα ςτη ζωό του απ’ ϐτι ςτη ζωό ενϐσ ζώου και, ωσ εκ τοϑτου, εύναι για 
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αυτοϑσ ηθικϊ δικαιολογημϋνο να ςυνεχύςουν να καταναλώνουν ζωικϊ προώϐντα. 

 

Προφανώσ, εϊν κϊποιοσ εύχε ξεμεύνει ςε ϋνα ϋρημο νηςύ, εύτε βύγκαν εύτε ϐχι, θα επιδύωκε πρώτα 

να βρει φροϑτα και λαχανικϊ· αν υπόρχαν περιπλανώμενα ζώα που θα μποροϑςε να ςκοτώςει, 

τϐτε κατϊ πϊςα πιθανϐτητα θα υπόρχε βλϊςτηςη την οπούα θα μποροϑςε να φϊει. 

 

Ασ εύμαςτε ειλικρινεύσ, εϊν κϊποιοσ ϐλωσ τυχαύωσ ξϋμενε ςε ϋνα ϋρημο νηςύ, τϐτε η πιθανϐτητα 

να επιβιώςει θα όταν εξαιρετικϊ χαμηλό. Ακϐμα και αν βριςκϐταν ϋνα ζώο εκεύ, οι περιςςϐτεροι 

δε θα ξϋραμε πώσ να το ςκοτώςουμε, να διαχωρύςουμε το κρϋασ και να το μαγειρϋψουμε. 

Για αυτϐν τον λϐγο, εγώ θα γινϐμουν φύλοσ με το ζώο. Με αυτϐν τον τρϐπο τουλϊχιςτον θα εύχα 

ςυντροφιϊ και κϊποιον για να περϊςω το χρϐνο μου, καθώσ θα πϋθαινα αργϊ απϐ λιμοκτονύα 

και ϋλλειψη καθαροϑ και πϐςιμου νεροϑ. 

 

Για να μιλόςουμε ςοβαρϊ, κανϋνασ δεν μπορεύ να γνωρύζει τι θα ϋκανε ςε μια κατϊςταςη επι- 

βύωςησ και υπϊρχουν καταγεγραμμϋνεσ περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ ϊνθρωποι ϋχουν φϊει ο ϋνασ 

τον ϊλλον προκειμϋνου να επιβιώςουν. Ωςτϐςο, το πιο ςημαντικϐ πρϊγμα εδώ εύναι πωσ, ενώ 

ϋχουν υπϊρξει ϊνθρωποι που ςκϐτωςαν και ϋφαγαν ϊλλουσ ςτο ϐνομα τησ επιβύωςησ, αυτϐ δε 

ςημαύνει ϐτι εύναι ηθικϐ για εμϊσ να ςκοτώνουμε και να τρώμε ϊλλουσ ςε ϋνα κανονικϐ περι- 

βϊλλον. 

 

Αυτό εύναι η ουςύα για την αντύκρουςη αυτοϑ του επιχειρόματοσ, διϐτι ακϐμα και αν κϊποιοσ 

αναγκαζϐταν να φϊει ϋνα ζώο ςε μια κατϊςταςη ζωόσ και θανϊτου, αυτϐ δεν αποτελεύ ηθικό 

δικαιολϐγηςη για να τρώμε ζωικϊ προώϐντα ςτην καθημερινό ζωό. 

 

Η πραγματικϐτητα εύναι πωσ δεν ϋχουμε κολλόςει ςε ϋνα ϋρημο νηςύ και ςυνεπώσ δεν υπϊρχει 

αναγκαιϐτητα για να ςκοτώςουμε και να φϊμε ϋνα ζώο. Ζοϑμε, ωςτϐςο, ςε μια κοινωνύα ςτην 
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οπούα περιβαλλϐμαςτε απϐ μια αφθονύα βύγκαν φαγητών, οπϐτε απϐ την ηθικό ςκοπιϊ αυτϐ το 

επιχεύρημα δεν αποδεικνϑει απολϑτωσ τύποτα. 

 

Καταςκευϊζοντασ ϋνα περιβϊλλον ό μια κατϊςταςη ϐπου κϊθε επιλογό ό ενδεχϐμενο εύναι ανό- 

θικο, οι μη-βύγκαν προςπαθοϑν να βρουν παρηγοριϊ για το γεγονϐσ ϐτι η διατροφό τουσ προ- 

καλεύ αχρεύαςτο και αδικαιολϐγητο πϐνο ςε ϋνα ϊλλο ζωντανϐ πλϊςμα. Η δικαιολογύα του 

ϋρημου νηςιοϑ εύναι ϋνασ τρϐποσ επιβεβαύωςησ του μϑθου κατϊ τον οπούο χρειαζϐμαςτε να 

τρώμε ζώα για να επιβιώςουμε, καθώσ δημιουργεύ μια ακραύα κατϊςταςη χωρύσ ηθικϊ ικανο- 

ποιητικϋσ επιλογϋσ, μεταθϋτοντασ ϋτςι ςτην καθημερινϐτητα τη ςυμπεριφορϊ που κϊποιοσ θα 

θεωροϑςε αρμϐζουςα ςε ϋνα ϋρημο νηςύ. 

 

Εν τϋλει, η ουςύα εύναι αυτό: κανϋνασ απϐ εμϊσ δε βρύςκεται ςε κανϋνα ϋρημο νηςύ, οπϐτε η 

δικαιολογύα εύναι υποθετικό και ϊςτοχη, και δεν υπϊρχει καμύα ηθικό ςυςχϋτιςη μεταξϑ του 

να ςκοτώνεισ ϋνα ζώο απϐ αναγκαιϐτητα ςε μια κατϊςταςη επιβύωςησ και ςτο να ςκοτώνεισ 

ϋνα ζώο λϐγω λαιμαργύασ και εγωιςτικόσ επιθυμύασ. 

 

Η αληθινό ερώτηςη την οπούα θα πρϋπει να θϋτουμε ςτον μη-βύγκαν κατϊ την κουβϋντα εύναι η 

εξόσ: ‘’Για ποιο λϐγο θα επϋτρεπεσ τη ςυνϋχιςη τησ καταςτροφόσ του πλανότη μασ, την εντελώσ 

αχρεύαςτη ςφαγό αθώων ζώων, το θϊνατο λιμοκτονοϑντων παιδιών και την επιδεύνωςη τησ 

ύδιασ ςου τησ υγεύασ, ϐταν ϐλα αυτϊ εύναι τελεύωσ περιττϊ;’’ 
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ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΣΟ ΝΑ 

ΕΙΑΙ ΦΟΡΣΟΥΑΓΟ; 
 

Ομολογώ πωσ ϐταν όμουν χορτοφϊγοσ, ςκεφτϐμουν αυτϐ ακριβώσ για ϋνα διϊςτημα προτοϑ 

γύνω βύγκαν. Νϐμιζα πωσ εύχα πϊψει να υποςτηρύζω τη δολοφονύα των ζώων μϋςα απϐ τη δια- 

τροφό μου και ϐτι δε χρειαζϐταν να γύνω βύγκαν. 
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Σο ζότημα με αυτό τη δικαιολογύα εύναι ϐτι, παρϐλο που οι περιςςϐτεροι χορτοφϊγοι ϋχουν 

ςταματόςει να καταναλώνουν ζωικό ςϊρκα για λϐγουσ ηθικόσ, δε γνωρύζουν πλόρωσ την ϋκ- 

ταςη ςτην οπούα εκμεταλλευϐμαςτε τα ζώα και τισ φρικαλεϐτητεσ ςτισ οπούεσ τα υποβϊλλουμε. 

Εγώ πϊντωσ ςύγουρα δεν τα γνώριζα. 

 

Έγινα χορτοφϊγοσ, επειδό πύςτευα πωσ δε θα ϋπρεπε να πεθαύνουν ζώα για την τροφό μασ, 

αλλϊ ϋφταςα ςε αυτϐ το ςυμπϋραςμα χωρύσ να ϋχω ερευνόςει τύποτα ϐςον αφορϊ τη ςφαγό 

και μεταχεύριςη των ζώων. Δεν εύχα δει κανϋνα πλϊνο απϐ ςφαγεύο και δεν ϋνιωθα την ανϊγκη 

να το κϊνω, διϐτι ςτα μϊτια μου εύχα πϊψει να ςυμβϊλλω ςε αυτϊ τα ςυςτόματα βύασ. 

 

Εγώ, ϐπωσ και πολλού ϊλλοι, ζοϑςα υπϐ τη ψευδαύςθηςη ϐτι τα αυγϊ ελευθϋρασ βοςκόσ όταν 

ηθικϊ και ϐτι η μεταχεύριςη των αγελϊδων γαλακτοπαραγωγόσ όταν ανθρώπινη. Δεν εύχα 

αναλογιςτεύ ποτϋ ϐτι οι θηλυκϋσ αγελϊδεσ ϋπρεπε να εγκυμονοϑν για να παρϊγουν γϊλα, κϊτι 

που δεύχνει τη δϑναμη τησ βιομηχανύασ γϊλακτοσ και την ιςχϑ τησ προπαγϊνδασ που μασ ταϏζει. 

Θυμϊμαι χαρακτηριςτικϊ ϐτι ςκεφτϐμουν πωσ δεν εύναι απαραύτητο να γύνω βύγκαν. 

Ήμουν απολϑτωσ λϊθοσ. 

 

Με το να εύμαςτε χορτοφϊγοι ςυνεχύζουμε να ςυμβϊλλουμε ςε δεινϊ, ςτην κακοπούηςη και τη 

ςφαγό των ζώων, ενώ αυτϊ εύναι εντελώσ περιττϊ. Σο να εύναι κανεύσ χορτοφϊγοσ δεν εύναι 

αρκετϐ, ειδικϊ εϊν ϋχει επιλϋξει τη χορτοφαγύα πιςτεϑοντασ πωσ η επιλογό του ϋγινε για 

ηθικοϑσ λϐγουσ. 

 

τη βιομηχανύα αυγών, οι αρςενικού νεοςςού αποτελοϑν ϋνα ϊχρηςτο παραπροώϐν και δεν ϋχουν 

καμύα χρηςιμϐτητα για τη βιομηχανύα. Οπϐτε με το που εκκολαφθοϑν, πετιοϑνται ανϊ χιλιϊδεσ 

μϋςα ςε βιομηχανικοϑσ πολτοποιητϋσ ϐπου ςυνθλύβονται ό μϋςα ςε θαλϊμουσ αερύων, ενώ 

εύναι ζωντανού. Αυτϊ εύναι νεογϋννητα μωρϊκια και η πρώτη και μοναδικό εμπειρύα τησ ζωόσ 
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τουσ εύναι ο θϊνατοσ. Υανταςτεύτε τη ςϑγχυςη και τον τρϐμο αυτών των νεοςςών εξαιτύασ τησ 

αλϑπητησ κακομεταχεύριςησ ςτην οπούα ρύχνονται ςε ϋναν ιμϊντα μεταφορϊσ που καταλόγει ςε 

ϋνα μηχϊνημα ςχεδιαςμϋνο να τουσ αλϋςει ό να τουσ δηλητηριϊςει με αϋρια, ενώ εύναι ζωντανού. 

 

Εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ να τονύςουμε πωσ ϐλοι οι αρςενικού νεοςςού ςκοτώνονται, αςχϋτωσ του 

ςυςτόματοσ παραγωγόσ αυγών. Αυτϐ ςυμβαύνει τϐςο ςτισ οργανικϋσ εγκαταςτϊςεισ και εγκα- 

ταςτϊςεισ ελευθϋρασ βοςκόσ ϐςο και ςε αυτϋσ ϐπου τα κοτϐπουλα βρύςκονται περιοριςμϋνα ςε 

κλουβιϊ. Να λεσ ςτουσ ανθρώπουσ πωσ ϐταν τρώνε αυγϊ, τϐτε εξ’ οριςμοϑ πληρώνουν για τη 

δολοφονύα νεογϋννητων νεοςςών. 

 

Μπορεύσ να πεισ κϊτι του τϑπου: ‘’Σι νομύζεισ ϐτι ςυμβαύνει ςτουσ αρςενικοϑσ νεοςςοϑσ ςτη 

βιομηχανύα αυγών; Έχε υπϐψη ϐτι εύναι διαφορετικοϑ γϋνουσ απϐ τα κοτϐπουλα που εκτρϋ- 

φονται για κρϋασ και ωσ εκ τοϑτου η ανατροφό για τη ςϊρκα τουσ κρύνεται μη-ςυμφϋρουςα’’ 

 

Επιπλϋον, εϊν κϊποιοσ αναφϋρει τα αυγϊ ελευθϋρασ βοςκόσ, ρώτα αυτϐ: ‘’Θα μποροϑςε μόπωσ η 

ελεϑθερη βοςκό να εύναι ϋνα τϋχναςμα μϊρκετινγκ για να ςε κϊνει να αγορϊςεισ ϋνα προώϐν με 

ανϊλαφρη τη ςυνεύδηςη;’’ 

 

Να θυμϊςαι, τα αυγϊ ελευθϋρασ βοςκόσ ϋχουν πϊλι ωσ κϐςτοσ την εκμετϊλλευςη και την κακο- 

πούηςη των κοτών. Πολϑ ςυχνϊ τουσ κϐβουν το ρϊμφοσ παρϐλο που νομικϊ θα πρϋπει να ϋχουν 

πρϐςβαςη ςε εξωτερικϐ χώρο· πολλϋσ απϐ αυτϋσ ποτϋ δε θα μπορϋςουν να βγουν απϐ το  

ςτϊβλο και ποτϋ δε θα δουν το φωσ του ηλύου ό θα ειςπνεϑςουν καθαρϐ αϋρα ςε ολϐκληρη 

τη ζωό τουσ. 

 

Ακϐμα και ςτουσ ςτϊβλουσ ελευθϋρασ βοςκόσ, κατϊ μϋςο ϐρο ο διαθϋςιμοσ χώροσ κϊθε κϐτασ 

εύναι αυτϐσ ενϐσ iPad. Όλεσ ςτοιβϊζονται μαζύ και εύναι εξαναγκαςμϋνεσ να πατοϑν η μια πϊνω 
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ςτην ϊλλη. την πραγματικϐτητα, οι κτηνοτρϐφοι μποροϑν βϊςει νϐμου να ςτεγϊςουν 16,000 

πτηνϊ ανϊ ςτϊβλο ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο· αυτϐ ςημαύνει πωσ μποροϑν να ςτεγϊςουν νϐμιμα 

9 πτηνϊ ανϊ τετραγωνικϐ μϋτρο. 

 

Πολλϋσ κϐτεσ δεν μποροϑν να ανταπεξϋλθουν απϐ το ςτρεσ τησ γενετικόσ τροποπούηςησ, ώςτε 

να παρϊγουν 300 αυγϊ το χρϐνο αντύ για 10 – 20 που θα παρόγαγαν εκ φϑςεωσ, πρϊγμα το 

οπούο τισ οδηγεύ ςε υποςιτιςμϐ και ςε παθόςεισ ϐπωσ η οςτεοπϐρωςη. την πραγματικϐτητα, 

ϋχει επύςημα ανακοινωθεύ πωσ ϋχει ςπϊςει κϊποιο οςτϐ ςε περιςςϐτερεσ απϐ το 45% των 

κοτών αυγοπαραγωγόσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ζωόσ τουσ (Βλϋπε ςϑνδεςμο παρακϊτω). 

Ο κανιβαλιςμϐσ επύςησ εύναι ϋνα μεγϊλο πρϐβλημα ςτισ φϊρμεσ παραγωγόσ αυγών, καθώσ οι 

κϐτεσ τςιμποϑν ϊλλεσ ϊρρωςτεσ ό νεκρϋσ κϐτεσ (https://www.landofhopeandglory.org/facts) 

 

Όταν οι κϐτεσ, ςυνόθωσ μετϊ απϐ 72 εβδομϊδεσ, ςταματόςουν λϐγω εξϊντληςησ να παρϊγουν 

αυγϊ με τον ύδιο κερδοφϐρο για τη βιομηχανύα ρυθμϐ, ςτοιβϊζονται μϋςα ςε κιβώτια και οδη- 

γοϑνται ςτο ςφαγεύο. Εκεύ, τισ κρεμοϑν ανϊποδα και τουσ κϐβουν το λαιμϐ. Μερικϋσ κϐτεσ επι- 

βιώνουν αυτϐ το βαςανιςτόριο και βυθύζονται ζωντανϋσ ςε καυτϐ νερϐ, ϐπου βρϊζονται ϋωσ 

ϐτου πεθϊνουν. 

 

Η βιομηχανύα γϊλακτοσ εύναι εξύςου αποτρϐπαιη. Όπωσ οι αρςενικού νεοςςού, ϋτςι και τα νεο- 

γϋννητα αρςενικϊ μοςχαρϊκια εύναι ϊχρηςτα για τουσ γαλακτοπαραγωγοϑσ· οπϐτε, τα απο- 

μακρϑνουν με το ζϐρι απϐ τισ μητϋρεσ τουσ, ςυνόθωσ εντϐσ 24 – 72 ωρών απϐ τη γϋννηςό τουσ. 

Κϊποια τα πυροβολοϑν, τα ςκοτώνουν και τα πετϊνε ωσ απορρύμματα αμϋςωσ. Όςα δεν τα 

πυροβολοϑν, εύτε θα ςφαχθοϑν ωσ μοςχαρϊκια γϊλακτοσ, εύτε θα πουληθοϑν ςτη βιομηχανύα 

κρϋατοσ και θα εκτραφοϑν για τη ςϊρκα τουσ. Αυτϊ που αποκαλοϑμε μοςχαρϊκια γϊλακτοσ, 

μϐλισ μερικών μηνών μωρϊκια, τα ςφϊζουν κρεμώντασ τα ανϊποδα και κϐβοντϊσ τουσ το λαιμϐ. 

Η βιομηχανύα αυτό υπϊρχει εξαιτύασ τησ βιομηχανύασ γϊλακτοσ. 
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Επιπλϋον, ϐπωσ ακριβώσ και οι ϊνθρωποι, ϋτςι και οι αγελϊδεσ παρϊγουν γϊλα ϐταν ϋχουν 

γεννόςει, οπϐτε οι αγελϊδεσ γονιμοποιοϑνται επιβεβλημϋνα με μια διαδικαςύα που λϋγεται 

τεχνητό ςπερματϋγχυςη, προκειμϋνου η βιομηχανύα να προκαλϋςει την εγκυμοςϑνη. Εϊν το 

μοςχαρϊκι εύναι θηλυκϐ, θα το απομακρϑνουν και αυτϐ μακριϊ απϐ τη μητϋρα του μϋςα ςε 

μερικϋσ ώρεσ μετϊ τη γϋννηςό του. 

 

Όταν οι ϊνθρωποι αναφϋρουν τισ αγελϊδεσ γαλακτοπαραγωγόσ, πϊντα κϊνω την ερώτηςη: 

‘’Για ποιο λϐγο πιςτεϑεισ ϐτι μια αγελϊδα παρϊγει γϊλα;’’ – καθώσ πϊρα πολλού ϊνθρωποι με 

τουσ οπούουσ μιλϊω φαύνεται να μη γνωρύζουν το γιατύ. 

 

Μπορεύσ επύςησ να ρωτϊσ τουσ ανθρώπουσ αυτϐ: ‘’Σι πιςτεϑεισ ϐτι ςυμβαύνει ςτα μοςχαρϊκια 

απϐ τη ςτιγμό που εμεύσ πύνουμε το γϊλα που προορύζεται για αυτϊ;’’ 

 

Οι αγελϊδεσ γαλακτοπαραγωγόσ ακϐμη ϋχουν αναπαραχθεύ επιλεκτικϊ, με ςκοπϐ να παρϊγουν 

ϋωσ και 10 φορϋσ περιςςϐτερο γϊλα απ’ ϐτι θα παρόγαγαν εκ φϑςεωσ. Αυτό η κατϊχρηςη των 

μαςτών τουσ οδηγεύ ςε επώδυνεσ μολϑνςεισ, ϐπωσ η μαςτύτιδα. Έτςι προκαλεύται ςυςςώρευςη 

και ειςροό απϐ πϑον και αύμα ςτο γϊλα το οπούο μετϋπειτα πύνουν οι ϊνθρωποι. 

 

Και ϐταν τελικϊ εξαντληθοϑν, ϐταν δεν μποροϑν να κϊνουν ϊλλα παιδιϊ ό να παρϊγουν ϊλλο 

γϊλα, αποςτϋλλονται ςτο ςφαγεύο ϐπου τουσ ςχύζουν το λαιμϐ και τισ αφόνουν να αιμορρα- 

γοϑν μϋχρι θανϊτου, ώςτε η ςϊρκα τουσ να χρηςιμοποιηθεύ για φτηνϊ προώϐντα κρϋατοσ. 

 

Εγκλωβιςμϋνεσ μϋςα ςε ϋνα φρικτϐ κϑκλο επιβεβλημϋνησ εγκυμοςϑνησ, εξαναγκαςμϋνησ γαλα- 

κτοφορύασ, ςυνεχοϑσ κακοπούηςησ και εκμετϊλλευςησ απϐ τουσ κτηνοτρϐφουσ, οι αγελϊδεσ, 

οι οπούεσ ςτη φϑςη μποροϑν να ζόςουν ϋωσ και 25 χρϐνια, πεθαύνουν ςυνόθωσ μετϊ απϐ 4 – 5. 
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Κατ’ εμϋ, αυτϐσ εύναι ϋνασ απϐ τουσ ευκολϐτερουσ τρϐπουσ να πειςθεύ κϊποιοσ που ϋχει επιλϋξει 

τη χορτοφαγύα για ηθικοϑσ λϐγουσ. Απλϊ εξόγηςϋ του πωσ ϐλα τα ζώα ςτη βιομηχανύα αυγών 

και γϊλακτοσ καταλόγουν ςτο ςφαγεύο. Επύςησ, βεβαιώςου να εξηγόςεισ τον πϐνο και τα δεινϊ 

που υπομϋνουν τα ζώα ςτισ βιομηχανύεσ ρουχιςμοϑ, διαςκϋδαςησ και καλλυντικών, καθώσ οι 

χορτοφϊγοι ςυχνϊ υποςτηρύζουν αυτϊ τα ςυςτόματα (Εγώ όμουν ϋνασ χορτοφϊγοσ που φο- 

ροϑςε δερμϊτινα και πόγαινε ςε ζωολογικοϑσ κόπουσ). 

 

Όςον αφορϊ το γϊλα και τα γαλακτοκομικϊ, πϊντα κϊνω ερωτόςεισ του τϑπου: ‘’Δε νομύζεισ 

πωσ εύναι περύεργο ϐτι δεν ϋχουμε ακϐμα απογαλακτιςτεύ, πϐςο μϊλλον να πύνουμε το γϊλα 

απϐ ϋνα ϊλλο εύδοσ ζώου, το οπούο ςτην πραγματικϐτητα προορύζεται για τα μωρϊ του και 

ϐχι για εμϊσ;’’ 

 

Μια ϊλλη καλό ερώτηςη εύναι η εξόσ: ‘’Θα ρουφοϑςεσ ποτϋ ο ύδιοσ το μαςτϊρι μιασ αγελϊδασ;’’ 

 

Ή: ‘’Θα ϋπινεσ ποτϋ ςου γϊλα απϐ γουροϑνι ό αρουραύο;’’ 

 

Προφανώσ, λοιπϐν, με το να εύναι κανεύσ χορτοφϊγοσ ςυνεχύζει να ςυμβϊλλει υπϋρμετρα ςτον 

πϐνο και την ταλαιπωρύα των ζώων· πολλού χορτοφϊγοι πολϑ απλϊ δεν ϋχουν επύγνωςη περύ 

αυτοϑ. Οπϐτε, οποιαδόποτε ςυζότηςη με κϊποιον χορτοφϊγο εύναι μια φοβερό ευκαιρύα για 

να διαδώςεισ τον βιγκανιςμϐ. 
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Ο ΦΙΣΛΕΡ ΗΣΑΝ ΦΟΡΣΟΥΑΓΟ / 

ΚΑΠΟΣΕ ΓΝΩΡΙΑ ΕΝΑΝ ΒΙΓΚΑΝ 

ΠΟΤ ΔΕ ΜΟΤ ΕΙΦΕ ΥΕΡΘΕΙ ΚΑΛΑ 
 

Απϐ ϐλεσ τισ δικαιολογύεσ που χρηςιμοποιοϑν οι μη-βύγκαν για να θϋςουν υπϐ αμφιςβότηςη τον 

βιγκανιςμϐ, αυτό ύςωσ να εύναι η πιο αςυνόθιςτη. Έχω ομαδοποιόςει τη δικαιολογύα: ‘’Αλλϊ ο 

Φύτλερ όταν χορτοφϊγοσ’’ μαζύ με τη δικαιολογύα: ‘’Κϊποτε γνώριςα ϋναν βύγκαν που δε μου 

εύχε φερθεύ καλϊ’’, διϐτι και οι δϑο ςτρϋφονται γϑρω απϐ την απϐρριψη ενϐσ ολϐκληρου 

κινόματοσ και φιλοςοφύασ ζωόσ εξαιτύασ των πρϊξεων ενϐσ ατϐμου. 
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Καταρχϊσ, ο Φύτλερ δεν όταν χορτοφϊγοσ. Πιςτεϑω πωσ αυτό η ιδϋα προϋκυψε απϐ το γεγονϐσ 

ϐτι ο Goebbels όθελε να παρουςιϊςει τον Φύτλερ ωσ ςυμπαθό, δημιουργώντασ παραλληλιςμοϑσ 

μεταξϑ του και του Gandhi, ο οπούοσ όταν χορτοφϊγοσ. Αλλϊ εύναι εντελώσ ανοϑςιο το εϊν όταν 

ό δεν όταν ο Φύτλερ χορτοφϊγοσ, διϐτι ακϐμα και εϊν όταν, τι ακριβώσ αποδεικνϑει αυτϐ; 

 

Η ιδϋα πύςω απϐ αυτϐν τον ιςχυριςμϐ εύναι πωσ επειδό ϋνασ απϐ τουσ πιο ςατανικοϑσ ϊνδρεσ 

ςτην ιςτορύα, ο οπούοσ διϋπραξε εξοργιςτικϋσ θηριωδύεσ, νοιαζϐταν για τα ζώα, τϐτε το να γύνεισ 

βύγκαν ενδεχομϋνωσ να ςημαύνει πωσ και εςϑ θα απαξιώςεισ τουσ ανθρώπουσ, ωσ ςυνϋπεια των 

αντιλόψεων ςου για τα ζώα. 

 

Προφανϋςτατα, αυτό η δικαιολογύα εύναι εντελώσ παρϊλογη. Ο Μϊο Σςετοϑνγκ, ο Μουςολύνι 

και ο τϊλιν ϋτρωγαν κρϋασ και ϋχουν διαπρϊξει αςυγχώρητα εγκλόματα. Με την ύδια ακριβώσ 

λογικό του επιχειρόματοσ ‘’Όμωσ ο Φύτλερ…’’ θα μποροϑςαν και οι βύγκαν να πουν: ‘’Γύνε βύγκαν, 

γιατύ και ο τϊλιν ϋτρωγε ζώα και ϊμα τρωσ ζώα, θα γύνεισ ϐπωσ ο τϊλιν’’ 

 

Εϊν ςου προκϑψει ποτϋ η περύπτωςη ςτην οπούα κϊποιοσ χρηςιμοποιεύ αυτϐν τον ιςχυριςμϐ 

ςτα ςοβαρϊ, θα πρϐτεινα να κϊνεισ μια μικρό παϑςη και να πϊρεισ μια βαθιϊ ανϊςα. Έπειτα 

πεσ: ‘’Ο Φύτλερ δεν όταν χορτοφϊγοσ, αλλϊ ακϐμα και να όταν, εςϑ πωσ δικαιολογεύσ ηθικϊ το 

γεγονϐσ ϐτι τρωσ ζώα και τισ εκκρύςεισ τουσ;’’. Μπορεύσ επύςησ να του υπενθυμύςεισ ϐτι εςϑ 

εύςαι βύγκαν, ϐχι χορτοφϊγοσ – και ϐτι αντιτύθεςαι ςτη φιλοςοφύα τησ χορτοφαγύασ καθώσ 

αυτό διαιωνύζει την αχρεύαςτη ςφαγό των αγελϊδων γαλακτοπαραγωγόσ, των αρςενικών 

νεοςςών και των κοτών αυγοπαραγωγόσ. 

 

Εϊν το καλοςκεφτεύσ, οι φαςύςτεσ πιςτεϑουν ϐτι εύναι ανώτεροι απϐ τουσ ϊλλουσ βαςιζϐμενοι 

ςε εντελώσ περιττοϑσ λϐγουσ ϐπωσ η κληρονομιϊ, η εθνικϐτητα, η ςεξουαλικϐτητα κ.λπ. Ομούωσ, 

οι λϐγοι για τουσ οπούουσ οι ϊνθρωποι τρώνε ζώα εύναι επύςησ απολϑτωσ περιττού. Σώρα, προ- 

 

 
ελύδα 85 απϐ 123 



φανώσ οι μη-βύγκαν δεν εύναι κατ’ ανϊγκη φαςύςτεσ, αλλϊ εϊν γύνουν κϊποιοι παραλληλιςμού, 

η ςφαγό τριςεκατομμυρύων ζώων για ϋναν ολοκληρωτικϊ ανόθικο και μη αναγκαύο λϐγο ςυνϊ- 

δει πολϑ περιςςϐτερο με τη ςυμπεριφορϊ των Ναζύ απ’ ϐτι το να τρώει κανεύσ φυτϊ και να 

υποςτηρύζει τη μεταχεύριςη κϊθε ζωόσ με ςεβαςμϐ και ςυμπϐνια. 

 

Περιττϐ να αναφϋρω ϐτι δε θα πρϐτεινα να υπαινιχθεύσ ϐτι το ϊτομο με το οπούο ςυζητϊσ εύναι 

με οποιονδόποτε τρϐπο Ναζύ ό φαςύςτασ. 

 

Παρ’ ϐλα αυτϊ, η ‘Φύτλερ’ δικαιολογύα επιδιώκει να δημιουργόςει μια ςυςχϋτιςη μεταξϑ του να 

μην τρώει κϊποιοσ ζώα και ςτο να εύναι κακϐσ ϊνθρωποσ. Αυτό θα όταν μια επικύνδυνη ςϑνδεςη, 

εϊν κϊποιοσ πύςτευε ςτα αλόθεια ϐτι ο Φύτλερ όταν χορτοφϊγοσ. 

 

Αλλϊ για κϊθε λογικϊ ςκεπτϐμενο ϊτομο, αυτϐ ξεκϊθαρα εύναι ϋνα γελούο επιχεύρημα, καθώσ 

θα μποροϑςε κανεύσ, με ακριβώσ την ύδια λογικό και ευκολύα, να ιςχυριςτεύ πωσ επειδό ο Φύτλερ 

βοϑρτςιζε τα δϐντια του ό χρηςιμοποιοϑςε ϋνα αμϊξι, τϐτε οποιοςδόποτε που κϊνει κϊποιο απϐ 

αυτϊ εύναι εξ’ οριςμοϑ ψυχοπαθόσ. 

 

Νομύζω πωσ το αληθινϐ ζότημα με αυτό τη δικαιολογύα εύναι πωσ επιχειρεύ να δαιμονοποιόςει 

το βύγκαν κύνημα ςυνδϋοντϊσ το με το ακριβώσ αντύθετο απϐ αυτϐ που πραγματικϊ πρεςβεϑει· 

για το λϐγο αυτϐ ο παραπϊνω ιςχυριςμϐσ νομύζω ϐτι κρϑβει περιςςϐτερα απ’ ϐτι φαινομενικϊ 

προβϊλλει. 

 

Ασ εςτιϊςουμε, λοιπϐν, ςτο δεϑτερο ςκϋλοσ αυτόσ τησ δικαιολογύασ το οπούο εύναι το εξόσ: 

‘’Όμωσ κϊποτε γνώριςα ϋναν βύγκαν που δε μου εύχε φερθεύ καλϊ’’. Αυτϐσ ο ιςχυριςμϐσ ακο- 

λουθεύ πϊλι τη λογικό ϐτι, επειδό κϊποιοσ βύγκαν δεν όταν πολϑ καλϐσ, ολϐκληρο το βύγκαν 

κύνημα τύθεται ωσ εκ τοϑτου υπϐ αμφιςβότηςη, καθώσ και ϐςοι ςυμμετϋχουν ςε αυτϐ. 
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Για προφανεύσ λϐγουσ το ςκεπτικϐ αυτϐ ϋχει πολλϊ ψεγϊδια. Παραδεύγματοσ χϊριν, κϊποτε 

μου εύχε φωνϊξει ϋνασ ελεγκτόσ ειςιτηρύων ςε ϋνα τρϋνο ςτην Ουγγαρύα, επειδό υπόρχε μια 

παρεξόγηςη αναφορικϊ με το ειςιτόριϐ μου. Μόπωσ αυτϐ ςημαύνει πωσ εύναι δικαιολογημϋνο 

ηθικϊ να πιςτεϑω πωσ ϐλοι οι Οϑγγροι εύναι κακού; Ή μόπωσ ςημαύνει πωσ ϐλοι οι ελεγκτϋσ 

ειςιτηρύων ςε κϊθε τρϋνο δεν εύναι καλού και ευγενικού; 

 

Κϊποτε εύχα ϋναν διαπληκτιςμϐ με μια γυναύκα ςτη Νϋα Τϐρκη η οπούα μου εύπε ϐτι μιςεύ τουσ 

Βρετανοϑσ. Μόπωσ αυτϐ ςημαύνει ϐτι πλϋον εύμαι ηθικϊ δικαιολογημϋνοσ να μιςώ ϐλουσ τουσ 

Νεοϒορκϋζουσ ό ακϐμα και ϐλεσ τισ γυναύκεσ; 

 

Η πραγματικϐτητα εύναι πωσ ϐλοι ϋχουμε βιώςει ϊςχημεσ εμπειρύεσ με ϊλλουσ ανθρώπουσ ςε 

κϊποιο ςημεύο ςτη ζωό μασ, αλλϊ το να πιςτεϑουμε μετϋπειτα ϐτι μποροϑμε να περιφρονοϑμε 

και να κρύνουμε μια ολϐκληρη πληθυςμιακό ομϊδα ανθρώπων βαςιζϐμενοι ςε μια μϐνο εμπειρύα 

δεν εύναι λογικϐ οϑτε ςτο ελϊχιςτο. Πεσ το εξόσ ςτο ϊτομο με το οπούο ςυζητϊσ: ‘’Νομύζεισ πωσ 

εύναι λογικϐ να κρύνεισ μια ολϐκληρη πληθυςμιακό ομϊδα ανθρώπων εξαιτύασ των πρϊξεων 

ενϐσ ατϐμου;’’ 
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ΟΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΥΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΑΓΕΙ 

ΘΑ ΦΑΟΤΝ ΣΙ ΔΟΤΛΕΙΕ ΣΟΤ 
 

Σο ςυγκεκριμϋνο επιχεύρημα εύναι ςτην πραγματικϐτητα ελαφρώσ περύπλοκο, καθώσ εύναι 

ϋνα ςημαντικϐ ζότημα και κϊτι το οπούο φαντϊζομαι θα χρηςιμοποιεύται ϐλο και ςυχνϐτερα, 

ϐςο εξαπλώνεται το βύγκαν κύνημα. Όταν κϊποιοσ αναφϋρει το θϋμα του βιοποριςμοϑ των 

κτηνοτρϐφων, ςυνόθωσ λϋω κϊτι του τϑπου: ‘’Έχεισ απϐλυτο δύκιο. Πρϋπει ϐντωσ να λϊβουμε 

υπϐψη το βιοποριςμϐ των κτηνοτρϐφων, οι οπούοι ςυχνϊ γεννιοϑνται μϋςα ςτη βιομηχανύα 

εκτροφόσ ζώων και δεν ϋχουν γνωρύςει ποτϋ οτιδόποτε ϊλλο ςτη ζωό τουσ και δεν ϋχουν 

διερωτηθεύ για την ηθικό ϐςων πρϊττουν’’ 
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Ο λϐγοσ για τον οπούο απαντώ με αυτϐν τον τρϐπο εύναι επειδό μασ κϊνει να φαινϐμαςτε λογι- 

κού και προςιτού. Οι περιςςϐτεροι ϊνθρωποι θεωροϑν την κτηνοτροφύα ωσ μια ειδυλλιακό, 

παραδοςιακό δουλειϊ και μασ προβϊλλεται ςυνϋχεια η ιδϋα των καλών, ϋντιμων κτηνοτρϐφων 

που αγωνύζονται να βγϊλουν τα προσ το ζην για να επιβιώςουν. Αυτϐ μπορεύ να μην εύναι απο- 

κλειςτικϊ αληθϋσ, αλλϊ εύναι αυτϐ που πιςτεϑουν οι περιςςϐτεροι ϊνθρωποι· και νομύζω πωσ 

ο πιο αποτελεςματικϐσ τρϐποσ να το χειριςτοϑμε, εύναι να αναγνωρύςουμε ϐτι ο βιοποριςμϐσ 

των κτηνοτρϐφων βρύςκεται ςε κύνδυνο και χρόζει προςοχόσ. 

 

Σον πρώτο καιρϐ που όμουν βύγκαν, οι ςυζητόςεισ μου εύχαν το εξόσ ςκεπτικϐ: ‘’Δε θυμϊμαι 

κϊποιον να λϋει πωσ δεν πρϋπει να κλεύςουμε το Άουςβιτσ, επειδό ϐλοι οι αξιωματικού των Εσ Εσ 

θα χϊςουν τισ δουλεύεσ τουσ και ϐτι κϊπωσ πρϋπει να ςυντηρόςουν τισ οικογϋνειϋσ τουσ’’.  Δεν 

ϊργηςα ωςτϐςο να διαπιςτώςω πωσ αυτό δεν όταν η καλϑτερη τεχνικό επιρροόσ που θα μπο- 

ροϑςα να χρηςιμοποιώ. 

 

Σο ζότημα με τουσ κτηνοτρϐφουσ και τουσ ςφαγεύσ εύναι πωσ εύναι εκεύνοι που απευθεύασ 

υποδουλώνουν, ακρωτηριϊζουν και βγϊζουν κϋρδοσ απϐ την εκμετϊλλευςη και το θϊνατο των 

ζώων. Ωσ εκ τοϑτου, πολλϋσ φορϋσ μασ εύναι δϑςκολο να θϋλουμε να απευθυνθοϑμε ςτο θϋμα 

του βιοποριςμοϑ τουσ, διϐτι το πιο ςημαντικϐ πρϊγμα για εμϊσ εύναι ο απϐλυτοσ τερματιςμϐσ 

τησ εκμετϊλλευςησ των ζώων το ςυντομϐτερο δυνατϐ. 

 

Αυτϐ που πρϋπει να αναλογιςτοϑμε ϐμωσ, εύναι το γεγονϐσ ϐτι οι κτηνοτρϐφοι και οι ςφαγεύσ 

κϊνουν μια δουλειϊ η οπούα απαιτεύται απϐ τουσ καταναλωτϋσ μϋςω τησ ζότηςησ, προκειμϋνου 

να ικανοποιόςουν τισ επιθυμύεσ τουσ. Αναμφιςβότητα υπϊρχουν και πραγματικϊ κακού και 

αιμοβϐροι κτηνοτρϐφοι και ςφαγεύσ που δεν αξύζουν κανϋνα ύχνοσ προβληματιςμοϑ ό ςυμπϐ- 

νιασ – ϋχω μιλόςει με αρκετοϑσ ϊλλουσ κτηνοτρϐφουσ που ςυμφωνοϑν με αυτϐ. Σο θϋμα εύναι 
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πωσ οι περιςςϐτεροι κτηνοτρϐφοι κϊνουν αυτϐ που τουσ ζητεύται και λειτουργοϑν βϊςει ϐςων 

θεωροϑνται νϐμιμα. Πολλού επύςησ ϋχουν γεννηθεύ μϋςα ςε οικογϋνειεσ κτηνοτρϐφων και κατϊ 

ςυνϋπεια ϋχουν προςηλυτιςτεύ αςυνεύδητα ςε ϋναν ςυγκεκριμϋνο τρϐπο ζωόσ και ειλικρινϊ 

πιςτεϑουν ϐτι η εκτροφό και ςφαγό των ζώων εύναι δεοντολογικό και ηθικό. 

 

Ωσ βύγκαν, λοιπϐν, ερχϐμαςτε αντιμϋτωποι με ϋνα ηθικϐ δύλημμα. Όλοι αναγνωρύζουμε εϑκολα 

ϐτι ο λϐγοσ για τον οπούο καλού ϊνθρωποι υποςτηρύζουν και διαιωνύζουν ςυςτόματα βύασ ωσ 

προσ τα ζώα, εύναι επειδό ϋχουν προςηλυτιςτεύ μη-ςυνειρμικϊ ςε αυτϊ. Η ύδια ϐμωσ λογικό 

ιςχϑει και για τουσ κτηνοτρϐφουσ, οι οπούοι ϋχουν εκτεθεύ ςτην ύδια πλϑςη εγκεφϊλου για 

να δεχθοϑν αυτϊ τα ςυςτόματα βύασ. 

 

Αυτϐ ουςιαςτικϊ ςημαύνει πωσ ακϐμα και ςτουσ κτηνοτρϐφουσ θα πρϋπει να επιδειχθεύ κϊποια 

μορφό προβληματιςμοϑ, ςτην οπούα να φαύνεται πωσ δεν εύναι ολϐτελα ηθικϊ υπεϑθυνοι για 

τη ζωό που τουσ ϋχει δοθεύ. Νομύζω ϐτι η αναγνώριςη του γεγονϐτοσ πωσ η δουλειϊ τουσ βρύς- 

κεται ςε κύνδυνο καλϑπτει αυτϐ το ςκοπϐ. 

 

Ένα πρϊγμα το οπούο μπορεύσ να πεισ ςτο ςυνομιλητό ςου εύναι αυτϐ: ‘’υμφωνώ πωσ το θϋμα 

ςχετικϊ με το βιοποριςμϐ των κτηνοτρϐφων χρειϊζεται να θιχτεύ, αλλϊ δε νομύζεισ πωσ η ζωό 

των ζώων και του πλανότη εύναι πιο ςημαντικό απϐ τα χρόματα;’’ 

 

Κατ’ εμϋ η κατϊςταςη ςυνοψύζεται ςτο εξόσ: χρόματα ό ζωό; Προφανώσ, η ζωό ενϐσ ζώου εύναι 

αςυγκρύτωσ ςημαντικϐτερη απϐ τα χρόματα, και οι περιςςϐτεροι ϊνθρωποι θα ςυμφωνόςουν 

με αυτϐ, ωςτϐςο για να το ςυνειδητοποιόςουν, πρϋπει να τουσ τεθοϑν οι κατϊλληλεσ ερωτόςεισ. 

 

Επομϋνωσ, η κουβϋντα οδηγεύται πλϋον ςτο εξόσ: Σι μποροϑμε να κϊνουμε για τισ δουλειϋσ των 

κτηνοτρϐφων; 

 

 
ελύδα 90 απϐ 123 



Τπϊρχουν μερικϊ πρϊγματα που μποροϑν να γύνουν. Πρωτύςτωσ και πολϑ απλϊ, οι κτηνοτρϐ- 

φοι μποροϑν να ςτραφοϑν προσ την αρϐςιμη καλλιϋργεια και να παρϊγουν μϐνο φυτϊ. Αυτό 

εύναι ξεκϊθαρα μια εφαρμϐςιμη λϑςη για τουσ κτηνοτρϐφουσ και μϊλιςτα ϋχει όδη γύνει απϐ 

πολλοϑσ, ςυμπεριλαμβανομϋνου και ενϐσ εκτροφϋα βοοειδών που ϋδωςε ολϐκληρο το κοπϊδι 

του ςτο Hillside Animal Sanctuary (καταφϑγιο ζώων) – και τώρα διαθϋτει και καλλιεργεύ μια 

πλόρωσ βύγκαν φϊρμα. 

 

Ο μη-κερδοςκοπικϐσ οργανιςμϐσ Vegan Society προςφϋρει βοόθεια και οικονομικό υποςτόριξη 

ςε κϊθε κτηνοτρϐφο που θϋλει να κϊνει τη μετϊβαςη, οπϐτε αυτϐ εύναι ϋνα πολϑ καλϐ πρϊγμα 

που μπορεύσ να πεισ ςτο ςυνομιλητό ςου. Ένασ ϊλλοσ τρϐποσ παροχόσ χρηματοδϐτηςησ ςτουσ 

κτηνοτρϐφουσ που θϋλουν να κϊνουν τη μετϊβαςη, εύναι μϋςα απϐ τισ κυβερνητικϋσ επιδοτό- 

ςεισ. Αυτϐ κατϊ τη γνώμη μου εύναι το πιο ςημαντικϐ πρϊγμα που πρϋπει να γύνει, προκειμϋνου 

να διαςφαλιςτεύ ο βιοποριςμϐσ των κτηνοτρϐφων. 

 

Επύ του παρϐντοσ, ϋνα ποςοςτϐ των χρημϊτων απϐ εμϊσ τουσ φορολογουμϋνουσ δύνεται προσ 

υποςτόριξη ςε κτηνοτρϐφουσ. Σο θϋμα εύναι ϐτι η πλειοψηφύα των επιδοτόςεων πηγαύνει κατ- 

ευθεύαν ςε μονϊδεσ παραγωγόσ γϊλακτοσ και φϊρμεσ εκτροφόσ ζώων· αυτϐσ εύναι και ϋνασ 

απϐ τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ τα ζωικϊ προώϐντα παραμϋνουν οικονομικϊ. Εϊν αυτϋσ οι 

επιδοτόςεισ αφαιροϑνταν, τϐτε αυτϐ θα δημιουργοϑςε τερϊςτια προβλόματα ςε αυτϋσ τισ 

βιομηχανύεσ. 

 

Αυτϐ που πρϋπει να ςυμβεύ εύναι το εξόσ: οι επιδοτόςεισ που παρϋχονται ςτην εκτροφό ζώων 

να δύδονται αντ’ αυτοϑ ςτην καλλιϋργεια φυτών. Αυτϐ θα οδηγοϑςε ςε αϑξηςη των τιμών των 

ζωικών προώϐντων, κϊνοντϊσ τα λιγϐτερο προςιτϊ και οικονομικϊ, ενώ ταυτϐχρονα θα οδηγοϑ- 

ςε ςε μεύωςη των τιμών των φυτικών προώϐντων, κϊνοντϊσ τα περιςςϐτερο οικονομικϊ και 
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προςιτϊ. Θα ςόμαινε επύςησ πωσ αυτϋσ οι επιδοτόςεισ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν προσ βοό- 

θεια και οικονομικό υποςτόριξη των κτηνοτρϐφων καθώσ μεταβαύνουν ςε αρϐςιμη καλλιϋργεια. 

 

Ωςτϐςο, θα υπϊρξουν και κτηνοτρϐφοι οι οπούοι δε θα μποροϑν να παρϊγουν φυτϊ, καθώσ η 

γη τουσ δεν εύναι κατϊλληλη για αρϐςιμη καλλιϋργεια. Αυτϐ εγγενώσ ςημαύνει πωσ μϊλλον θα 

χϊςουν τισ δουλειϋσ τουσ ωσ κτηνοτρϐφοι, αλλϊ αυτϐ εύναι κϊτι που αναπϐφευκτα θα ςυνϋβαι- 

νε ςε μερικοϑσ απϐ αυτοϑσ. 

 

Σο πιο ςημαντικϐ εύναι να ϋχουμε αντικειμενικό οπτικό επύ του θϋματοσ. Μια δουλειϊ δεν μπορεύ 

να δικαιολογόςει ηθικϊ την υποδοϑλωςη, τον ακρωτηριαςμϐ και την αποκϐμιςη κϋρδουσ απϐ 

το θϊνατο των ζώων· και ςε αυτό τη περύπτωςη, η ταλαιπωρύα ενϐσ κτηνοτρϐφου που ψϊχνει 

να βρει μια καινοϑργια δουλειϊ δεν εύναι τύποτα ςε ςϑγκριςη με μια ζωό γεμϊτη ψυχοςωματικό 

κακοπούηςη, δυςτυχύα και τρϐμο την οπούα τα βιομηχανοποιημϋνα ζώα εξαναγκϊζονται να υπο- 

μεύνουν. 

 

Εκεύνο που επύςησ μου φαύνεται υποκριτικϐ και ανειλικρινϋσ εύναι πωσ, ωσ επύ το πλεύςτον, οι 

ϊνθρωποι δε νοιϊζονται ποτϋ για το εϊν οι πρϊξεισ τουσ θϋτουν ςε κύνδυνο τη δουλειϊ κϊποιων 

ϊλλων. Για παρϊδειγμα, εϊν χρηςιμοποιεύσ το αυτοματοποιημϋνο ταμεύο ολοκλόρωςησ αγορϊσ 

και πληρωμόσ ςτα ςουπερμϊρκετ, τϐτε θϋτεισ ςε κύνδυνο τη δουλειϊ του ταμύα, καθώσ αυτό 

καθύςταται πλεονϊζουςα και περιττό. 

 

Ακϐμα ϋνα παρϊδειγμα το οπούο μπορεύσ να φϋρεισ ςε κϊποιον εύναι αυτϐ: ‘’Θα υποςτόριζεσ πωσ 

ϐλοι θα ϋπρεπε να καπνύζουν τςιγϊρα, γιατύ αν κανϋνασ δεν το ϋκανε τϐτε οι καπνοκαλλιεργητϋσ 

και οι εργαζϐμενοι ςτισ βιομηχανύεσ καπνοϑ θα ϋχαναν τισ δουλειϋσ τουσ;’’. Εϊν απαντόςει ‘’ϐχι’’ 

τϐτε μπορεύσ ςτη ςυνϋχεια να ςυμπληρώςεισ: ‘’Σι ςε κϊνει να πιςτεϑεισ πωσ η δουλειϊ του κτη- 

νοτρϐφου εύναι πιο ςημαντικό απϐ τη δουλειϊ ενϐσ καπνοκαλλιεργητό;’’ 
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Επιπροςθϋτωσ, δεν πρϐκειται να ςταματόςουν ϐλοι να τρώνε ζωικϊ προώϐντα ςε μια νϑχτα. 

Η αλλαγό θα εύναι ςταδιακό, πρϊγμα το οπούο ςημαύνει πωσ οι κτηνοτρϐφοι δε θα χϊςουν 

τισ δουλειϋσ τουσ αμϋςωσ· αντ’ αυτοϑ προκϑπτει η τϋλεια ευκαιρύα, ώςτε οι κτηνοτρϐφοι να 

μεταβοϑν ςταδιακϊ ςε μια διαφορετικό καριϋρα. 

 

Και επιπλϋον, ϐςον αφορϊ το βιοποριςμϐ και τισ δουλειϋσ, μϐνο εκεύνεσ των κτηνοτρϐφων 

αναφϋρονται. Κανϋνασ ποτϋ δεν εκφρϊζει ενδιαφϋρον ό προβληματιςμϐ για τη δουλειϊ των 

ςφαγϋων. Ίςα ύςα, πολλϋσ φορϋσ ϋχει τϑχει μη-βύγκαν να μου πουν: ‘’Πώσ εύναι δυνατϐν να κϊνει 

κϊποιοσ μια τϋτοια δουλειϊ;’’ ό ‘’Πρϋπει να εύςαι αρρωςτημϋνοσ ϊνθρωποσ για να δουλεϑεισ ςε 

ςφαγεύο’’ – αυτϐ πραγματικϊ με εκνευρύζει, γιατύ οι ϊνθρωποι που δουλεϑουν ςε ςφαγεύα ςυνό- 

θωσ το κϊνουν απϐ ανϊγκη, ϐχι επειδό το θϋλουν· και ο μοναδικϐσ λϐγοσ για τον οπούο αυτϋσ οι 

δουλειϋσ υπϊρχουν, εύναι επειδό οι καταναλωτϋσ αγορϊζουν ζωικϊ προώϐντα. 

 

Οι εργαζϐμενοι ςτα ςφαγεύα ςυνόθωσ εύναι μετανϊςτεσ ό ϊνθρωποι κατώτερησ κοινωνικόσ 

τϊξησ που ϋχουν ελϊχιςτεσ ϋωσ καθϐλου επιλογϋσ. Πλόττονται απϐ τα υψηλϐτερα ποςοςτϊ 

μετατραυματικών διαταραχών, κατϊθλιψησ, ϊγχουσ, αυτοκτονύασ, καθώσ και κατϊχρηςησ 

ουςιών και αλκοϐλ, απ’ ϐτι οποιοδόποτε ϊλλο επϊγγελμα, και πϊςχουν απϐ τερϊςτια ψυχο- 

λογικϊ προβλόματα ωσ αποτϋλεςμα του να ςκοτώνουν ζώα. Η εξϊλειψη τησ κτηνοτροφύασ 

θα όταν μια απελευθϋρωςη τϐςο για αυτοϑσ τουσ ανθρώπουσ, ϐςο και για τα ζώα. 
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ΕΙΝΑΙ Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΖΩΗ 
 

Αυτό η δικαιολογύα εύναι παρϐμοια με αυτόν τησ τροφικόσ αλυςύδασ, με την ϋννοια πωσ λει- 

τουργεύ υπϐ την πεπούθηςη ϐτι το να καταναλώνουμε ζώα εύναι ηθικϊ δικαιολογημϋνο, αφοϑ 

εύναι μϋροσ κϊποιασ φυςικόσ τϊξησ πραγμϊτων· και ωσ εκ τοϑτου εμεύσ απλϊ εκπληρώνουμε 

τισ υποχρεώςεισ και τισ ευθϑνεσ μασ ωσ εύδοσ εντϐσ του ζωικοϑ βαςιλεύου. 

 

  

 

Ο ιςχυριςμϐσ ϐτι η κατανϊλωςη ζώων εύναι μϋροσ του κϑκλου τησ ζωόσ εύναι ϋνα οξϑμωρο, 

διϐτι η κτηνοτροφύα εύναι ο κϑκλοσ του αςταμϊτητου και αχρεύαςτου βαςανιςμοϑ και θανϊτου. 

Η ζωό εύναι το ακριβώσ αντύθετο απϐ τη βιομηχανύα τησ κτηνοτροφύασ. 
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Οι μϐνεσ δϑο απϐλυτα βϋβαιεσ ςτιγμϋσ τησ ζωόσ εύναι η γϋννηςη και ο θϊνατϐσ μασ. ε αυτϐ και 

μϐνο αναφϋρεται πραγματικϊ η ϋννοια του κϑκλου τησ ζωόσ· οτιδόποτε γεννιϋται θα διαγρϊψει 

ϐντωσ ϋναν κϑκλο ο οπούοσ πρϋπει και θα κλεύςει με το θϊνατο. Όλα ϐςα ςυμβαύνουν μεταξϑ 

αυτών των δϑο γεγονϐτων εύναι μεταβλητϋσ και δε ςχετύζονται διϐλου με κϊποιον προκαθο- 

ριςμϋνο κϑκλο τησ ζωόσ. 

 

Η ϋννοια του κϑκλου τησ ζωόσ χρηςιμοποιεύται απϐ τουσ μη-βύγκαν, οι οπούοι προςπαθοϑν να 

διεκδικόςουν και να επιβεβαιώςουν πωσ οι ϊνθρωποι ϋχουν το δικαύωμα να ςκοτώνουν ζώα 

εξαιτύασ μιασ προκαθοριςμϋνησ, φυςικόσ τϊξησ πραγμϊτων που εύναι πϋρα απϐ τον ϋλεγχϐ μασ. 

Επύ τησ ουςύασ ιςχυρύζονται πωσ, επειδό οτιδόποτε ϋχει ζωό θα πεθϊνει, εύναι ωσ εκ τοϑτου 

ηθικϊ δικαιολογημϋνο να αφαιροϑμε τη ζωό εκ προθϋςεωσ. 

 

Εϊν κϊποιο ϊτομο με το οπούο ςυζητϊσ κϊνει αναφορϊ ςτον κϑκλο τησ ζωόσ, τϐτε ρώτα το εξόσ: 

‘’Με τη λογικό ϐτι εύμαςτε ηθικϊ δικαιολογημϋνοι να ςφϊζουμε ζώα, επειδό κϊθε ζωό θα πϊψει 

οϑτωσ ό ϊλλωσ να υπϊρχει, θα όταν λοιπϐν αποδεκτϐ να κϐψω το λαιμϐ ενϐσ ςκϑλου;’’ 

 

Εύναι επύςησ ενδιαφϋρον το πώσ ο ιςχυριςμϐσ του κϑκλου τησ ζωόσ ϋχει ιςχϑ μϐνο ϐταν εμεύσ 

ςκοτώνουμε τα μη-ανθρώπινα ζώα, αλλϊ δεν αντιμετατύθεται ϐταν οι ϊνθρωποι ςκοτώνουν 

ϊλλουσ ανθρώπουσ ό ακϐμα και ϐταν τα μη-ανθρώπινα ζώα ςκοτώνουν ανθρώπουσ. Σι κϊνου- 

με κϊθε φορϊ που ακοϑμε για κϊποιον καρχαρύα ό κροκϐδειλο που ςκϐτωςε ϋναν ϊνθρωπο; 

Μόπωσ ςκεφτϐμαςτε και λϋμε: ‘’Δε βαριϋςαι, εύναι ο κϑκλοσ τησ ζωόσ. Ό,τι γεννιϋται πρϋπει 

κϊποια μϋρα να πεθϊνει!’’; Όχι. Θυμώνουμε και ςτϋλνουμε κυνηγοϑσ ό ψαρϊδεσ για να ςκοτώ- 

ςουν το ζώο ςε μια πρϊξη εκδύκηςησ ό επειδό φοβϐμαςτε μόπωσ το ζώο ςυνεχύςει να ςκοτώνει 

κι ϊλλουσ ανθρώπουσ. 
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Εϊν ϋνασ ϊνθρωποσ δολοφονόςει κϊποιον ϊλλον ϊνθρωπο, τον ςυλλαμβϊνουμε, τον τιμωροϑμε 

και τον ςτϋλνουμε ςτη φυλακό. Ωςτϐςο, εϊν ενςτερνιςτοϑμε και εφαρμϐςουμε πραγματικϊ τη 

λογικό αυτόσ τησ δικαιολογύασ, τϐτε η δολοφονύα δε θα όταν ϋγκλημα ό αξιϐποινο αδύκημα, 

διϐτι ο θϊνατοσ εύναι αναπϐφευκτοσ και για αυτϐν ακριβώσ το λϐγο θα όταν αποδεκτϐ να 

αφαιρϋςουμε τη ζωό απϐ ϐποιον επιθυμοϑμε. 

 

Εϊν η αχρεύαςτη δολοφονύα των ζώων εύναι αιτιολογημϋνη λϐγω του κϑκλου τησ ζωόσ, τϐτε 

αυτϐ ςημαύνει πωσ η αχρεύαςτη δολοφονύα κϊθε ζώου εύναι δικαιολογημϋνη, ϐχι μϐνο των 

ζώων για τα οπούα πολϑ βολικϊ θϋλουμε να εφαρμϐζουμε αυτό τη λογικό. 

 

Επιπροςθϋτωσ, εϊν το επιχεύρημα αυτϐ θεμελιώνεται πϊνω ςτο τι αντιλαμβανϐμαςτε εμεύσ ωσ 

φυςικϐ, τϐτε οϑτε και αυτϐ αποτελεύ δικαιολϐγηςη για το ϐτι εμεύσ εκτρϋφουμε, εκμεταλλευϐ- 

μαςτε και δολοφονοϑμε τα ζώα, καθώσ τα ςυςτόματα που ϋχουμε δημιουργόςει εύναι ϐ,τι πιο 

απομακρυςμϋνο απϐ το φυςικϐ κϐςμο μπορεύ να υπϊρξει ποτϋ. 

 

Πώσ το να επιβϊλλουμε εγκυμοςϑνη ςε αγελϊδεσ για να πύνουμε το γϊλα που προορύζεται για τα 

παιδιϊ τουσ, εύναι φυςικϐ; Αυτϐ αψηφϊ τη φϑςη ολοςχερώσ. Πώσ το να εκτρϋφουμε ζώα μϋςα 

ςε κλουβιϊ και να τα ςκοτώνουμε ςε θαλϊμουσ αερύων ό να τα θανατώνουμε με ηλεκτροπληξύα 

μϋςω του πρωκτοϑ, για να φορϊμε το δϋρμα τουσ, μπορεύ να θεωρηθεύ φυςικϐ; Πώσ το να βϊ- 

ζουμε καλλυντικϊ και εύδη περιπούηςησ μϋςα ςτα μϊτια ζώων και το να καύμε το δϋρμα τουσ 

με διαβρωτικϋσ ουςύεσ, μπορεύ να δικαιολογηθεύ ηθικϊ απϐ την ιδϋα του κϑκλου τησ ζωόσ; 

 

Όλα αυτϊ τα πρϊγματα αψηφοϑν απϐ κϊθε ϊποψη την ϋννοια του κϑκλου τησ ζωόσ, γιατύ ο 

κϑκλοσ τησ ζωόσ προϒποθϋτει πωσ ϐ,τι κϊνουμε εύναι ςυνυφαςμϋνο με τη φϑςη. Όμωσ, αυτϐ 

που ςτην πραγματικϐτητα κϊνουμε δε θα μποροϑςε ποτϋ να παρεκκλύνει περιςςϐτερο απϐ 

το φυςικϐ κϐςμο. 

 

ελύδα 96 απϐ 123 



Εϊν προςθϋςουμε ςτα παραπϊνω και το γεγονϐσ ϐτι οι 15 απϐ τισ 16 κυριϐτερεσ αιτύεσ θανϊτου 

προκαλοϑνται απϐ την κατανϊλωςη ζωικών προώϐντων, γύνεται εμφανϋσ ϐτι αυτϐσ δεν εύναι ο 

κϑκλοσ του θανϊτου μϐνο για τα ζώα, αλλϊ και για τουσ ανθρώπουσ επύςησ. 

(https://www.youtube.com/watch?v=30gEiweaAVQ) 
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ΣΑ ΖΩΑ ΕΚΣΡΕΥΟΝΣΑΙ 

ΓΙΑ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΟΠΟ 
 

Πϊντα δυςκολευϐμουν να κατανοόςω το πώσ ϋχουμε αυθαύρετα παραχωρόςει ςτουσ εαυτοϑσ 

μασ το δικαύωμα να καθορύζουμε τον ςκοπϐ ενϐσ ϊλλου ζωντανοϑ πλϊςματοσ. Εύναι πραγματικϊ 

η επιτομό τησ αλαζονεύασ του εύδουσ μασ, το να νομύζουμε πωσ μποροϑμε να αποφαςύζουμε το 

γιατύ ϋνα ζώο εύναι ζωντανϐ και για ποιο ςκοπϐ θα χρηςιμοποιηθεύ η ζωό του. Αυτϐ πιςτεϑω ϐτι 

αποδεικνϑει ξεκϊθαρα το πϐςο ϋχουμε θυματοποιόςει και απαξιώςει τα μη-ανθρώπινα ζώα. 

 

 

 

Η αλόθεια εύναι αυτό: μϐνο και μϐνο επειδό ϋχουμε αποφαςύςει το τι θα ςυμβεύ ςε ϋνα ζώο, δε 

ςημαύνει πωσ αυτϐ που θα του ςυμβεύ εύναι ηθικϊ δικαιολογημϋνο. Πολλού ϊνθρωποι 
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επιβϊλλουν την ϑπαρξη ςε ςκυλιϊ με αποκλειςτικϐ ςκοπϐ την εκτροφό τουσ για κυνομαχύεσ. 

Μόπωσ αυτϐ ςημαύνει πωσ οι κυνομαχύεσ εύναι ηθικϊ αποδεκτϋσ, επειδό αυτϊ τα ζώα ϋχουν 

εκτραφεύ για ςυγκεκριμϋνο ςκοπϐ; 

 

ε μερικϋσ χώρεσ εύναι νϐμιμο να κϊνεισ ςεξ με ϋνα ζώο, και μϊλιςτα, υπϊρχουν και ούκοι ανοχόσ 

ζώων ϐπου μπορεύσ να πληρώςεισ για να βιϊςεισ ϋνα ζώο. Φρηςιμοποιώντασ τη δικαιολογύα: 

‘’Εκτρϋφονται για ςυγκεκριμϋνο ςκοπϐ’’, θα εύναι ςυνεπώσ απϐλυτα ηθικϐ να κϊνεισ ςεξ με ϋνα 

ζώο ςε πορνεύο, καθώσ αυτϊ τα ζώα ϋχουν εκτραφεύ ϋχοντασ αυτϐν το ςκοπϐ κατϊ νου. 

 

Επιπλϋον, αυτϐσ ο ιςχυριςμϐσ παραβλϋπει εξ’ ολοκλόρου το γεγονϐσ πωσ τα ζώα τα οπούα εκμε- 

ταλλευϐμαςτε ϋχουν την προτύμηςη να ζόςουν τη ζωό τουσ και να αποφϑγουν τα ςυναιςθόματα 

πϐνου και τρϐμου. Δεν μποροϑν να αντιληφθοϑν το λϐγο για τον οπούο εκτρϋφονται· και η 

επιθυμύα τουσ να ζόςουν, εύναι ακριβώσ η ύδια με αυτό ενϐσ ζώου που ϋχει γεννηθεύ δύχωσ 

κϊποιο ‘ςκοπϐ’ καθοριςμϋνο απϐ τον ϊνθρωπο. 

 

Εϊν κϊποιοσ κατϊ την κουβϋντα ςασ χρηςιμοποιόςει αυτό τη δικαιολογύα, ρώτηςϋ τον αυτϐ: 

‘’Εύναι ηθικϋσ οι κυνομαχύεσ εϊν τα ςκυλιϊ ϋχουν εκτραφεύ για αυτϐν τον ςυγκεκριμϋνο ςκοπϐ;’’ 
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Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΓΙΑ 

ΚΑΣΑΣΡΕΥΕΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Δεν ϋχω αναφερθεύ αναλυτικϊ ςτην περιβαλλοντικό διϊςταςη του βιγκανιςμοϑ. Νομύζω πλϋον 

πωσ εύναι, κατϊ κϑριο λϐγο, ομοφώνωσ ςυμφωνηθϋν ϐτι μια βύγκαν δύαιτα εύναι ςημαντικϊ 

καλϑτερη για το περιβϊλλον απ’ ϐτι μια μη-βύγκαν δύαιτα. την πραγματικϐτητα, και ϐχι πριν 

απϐ πολϑ καιρϐ, ο Οργανιςμϐσ Ηνωμϋνων Εθνών δόλωςε ϐτι, προκειμϋνου να αποφϑγουμε τισ 

χειρϐτερεσ επιπτώςεισ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, ϐλοι θα ϋπρεπε να ςτραφοϑν ϊμεςα προσ μια 

φυτικό διατροφό. 
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Εντοϑτοισ, ςυχνϊ οι ϊνθρωποι παραθϋτουν τον ιςχυριςμϐ ϐτι η καλλιϋργεια ςϐγιασ ϋχει περι- 

βαλλοντικϋσ ςυνϋπειεσ, ϐπωσ η καταςτροφό τροπικών δαςών και η απώλεια ενδιαιτημϊτων. 

 

Δύχωσ αμφιβολύα, ο περιβαλλοντικϐσ αντύκτυποσ και η καταςτροφό που οφεύλεται ςτη ςϐγια 

εύναι τερϊςτια, αλλϊ αρκεύ μϐνο να αναλογιςτοϑμε πωσ το 85% τησ ςϐγιασ που καλλιεργεύται 

δύνεται ςτα ζώα εκτροφόσ – και αυτϐ εύναι μια ςυντηρητικό εκτύμηςη. Αυτϐ και μϐνο απομυθο- 

ποιεύ αμϋςωσ τον ιςχυριςμϐ, καθώσ ϋχουμε τη δυνατϐτητα να παρϊγουμε αρκετϋσ ποςϐτητεσ 

ςϐγιασ με βιώςιμο τρϐπο για ανθρώπινη κατανϊλωςη. Σο θϋμα αναφορικϊ με τη ςϐγια εύναι 

ϐτι παρϊγονται τερϊςτιεσ ποςϐτητεσ, προκειμϋνου να εκτραφοϑν τα ζώα που προορύζονται για 

ανθρώπινη κατανϊλωςη· γι’ αυτϐ το λϐγο εύναι επιβλαβόσ για το περιβϊλλον, και ϐχι γιατύ οι 

βύγκαν καταναλώνουν γϊλα ςϐγιασ. 

 

Εϊν κϊποιοσ αναφϋρει αυτό τη δικαιολογύα, μπορεύσ να πεισ: ‘’Έχεισ δύκιο, η καλλιϋργεια ςϐγιασ 

εύναι καταςτροφικό για το περιβϊλλον. Γνώριζεσ ϐμωσ ϐτι πϊνω απϐ το 85% τησ ςϐγιασ που 

καλλιεργεύται, δύνεται για την εκτροφό ζώων που προορύζονται για ανθρώπινη κατανϊλωςη; 

Εξαιτύασ αυτών των βιομηχανιών η ςϐγια εύναι τϐςο καταςτροφικό αυτό τη ςτιγμό’’ 

 

Μπορεύσ ςτη ςυνϋχεια να πεισ: ‘’Μια και ανηςυχεύσ τϐςο για τισ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ 

τησ καλλιϋργειασ ςϐγιασ, ϋχεισ ςκοπϐ να εγκαταλεύψεισ τα ζωικϊ προώϐντα, τώρα που γνωρύζεισ 

ϐτι αυτϊ εύναι η κϑρια αιτύα τησ περιβαλλοντικόσ καταςτροφόσ απϐ την καλλιϋργεια ςϐγιασ;’’ 

 

Ένα ακϐμα ςημαντικϐ πρϊγμα που μπορεύσ να αναφϋρεισ, εύναι πωσ η ςϐγια που χρηςιμοποιεύ- 

ται ςτα φαγητϊ των ανθρώπων, δε βρύςκεται μϐνο ςτα αγαπημϋνα των βύγκαν, ϐπωσ το τϐφου. 

Βρύςκεται επύςησ ςε δημητριακϊ, επεξεργαςμϋνα φαγητϊ, ψωμιϊ, ςϊλτςεσ, μαγιονϋζα, προώϐντα 

ζωικόσ ςϊρκασ, ςοκολϊτεσ και γλυκϊ. Ουςιαςτικϊ η ςϐγια βρύςκεται κυρύωσ ςε μη-βύγκαν 

φαγητϊ. 
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Επιπλϋον, δεν πϊει πολϑσ καιρϐσ που ϋνασ κτηνοτρϐφοσ μου εύχε πει αυτϐ: ‘’Εύςαι ελεϑθεροσ να 

ςυνεχύςεισ να απολαμβϊνεισ τη γενετικϊ τροποποιημϋνη ςϐγια ςου!’’. Περιϋργωσ ϐμωσ, εϊν το 

εξετϊςουμε καλϑτερα, πολλϊ βύγκαν προώϐντα που περιϋχουν ςϐγια διαφημύζονται ωσ μη γενε- 

τικϊ τροποποιημϋνα ό τουλϊχιςτον αυτϐ ιςχϑει για τα προώϐντα εδώ ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο. 

 

Η ςυντριπτικό πλειοψηφύα τησ γενετικϊ τροποποιημϋνησ ςϐγιασ δύνεται για τη θρϋψη των 

ζώων εκτροφόσ· οπϐτε, εϊν κϊποιοσ προςπαθόςει ποτϋ να χρηςιμοποιόςει αυτϐ το επιχεύρημα 

(αν και αμφιβϊλλω ϐτι θα το κϊνουν πολλού), βεβαιώςου πωσ θα το αναφϋρεισ. 

 

Εύναι λοιπϐν αρκετϊ εμφανϋσ ϐτι, εϊν οι ϊνθρωποι ανηςυχοϑν πραγματικϊ για τισ ςυνϋπειεσ 

τησ καλλιϋργειασ ςϐγιασ ςτο περιβϊλλον, τϐτε το να μη γύνουν βύγκαν θα όταν υποκριτικϐ εκ 

μϋρουσ τουσ. 

 

Ασ αναλογιςτοϑμε επύςησ και το γεγονϐσ ϐτι 1 – 2 εκτϊρια τροπικοϑ δϊςουσ αποψιλώνονται 

κϊθε δευτερϐλεπτο για την κτηνοτροφύα· και πωσ η κτηνοτροφύα, ςυμπεριλαμβανομϋνου των 

παραγώγων και των παραπροώϐντων τησ, ευθϑνεται για ϋωσ και το 51% των εκπομπών αερύων 

θερμοκηπύου απϐ ανθρώπινη δραςτηριϐτητα, ςυγκριτικϊ με το μϐλισ 13% που αναλογεύ ςε ϐλα 

τα ςυςτόματα μεταφορϊσ ςυναθροιςμϋνα. 

 

Δε νοεύται, επύ τησ ουςύασ, περιβαλλοντιςτόσ που τρώει ζώα ό χορτοφϊγοσ περιβαλλοντιςτόσ. 

Εϊν νοιϊζεςαι πραγματικϊ για το περιβϊλλον, τϐτε πρϋπει να εύςαι βύγκαν. Εύναι τϐςο απλϐ. 

 

ε ςυζητόςεισ με περιβαλλοντιςτϋσ, εύναι μεύζονοσ ςημαςύασ να υπογραμμύζεισ ϐλεσ αυτϋσ τισ 

πληροφορύεσ, καθώσ οι περιςςϐτεροι ακϐμα δεν εύναι βύγκαν – γιατύ ϐμωσ ςυμβαύνει αυτϐ; 

Νομύζω πωσ ϋνασ απϐ τουσ κυριϐτερουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ αυτϐ ςυμβαύνει, εύναι επειδό 

ο κϐςμοσ περιμϋνει τισ κυβερνόςεισ και τισ επιχειρόςεισ να εύναι εκεύνεσ που θα λϊβουν 
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πρωτοβουλύα και θα ηγηθοϑν τησ αλλαγόσ ϐςον αφορϊ το περιβϊλλον. Επύςησ, εύναι εξαιρετικϊ 

πιο εϑκολο και βολικϐ να ςτιγματύζουμε τισ επιχειρόςεισ που εκμεταλλεϑονται το περιβϊλλον 

και να τισ κατηγοροϑμε για ϐλα τα προβλόματα που επύ του παρϐντοσ αντιμετωπύζουμε, απϐ το 

να εξετϊςουμε τισ επιπτώςεισ των δικών μασ πρϊξεων και να αναρωτηθοϑμε εϊν κϊνουμε ϐ,τι 

περνϊει απϐ το χϋρι μασ ωσ ϊτομα. 

 

Πιςτεϑω πωσ ϐταν ςυνομιλοϑμε με μη-βύγκαν περιβαλλοντιςτϋσ, πρϋπει να τουσ βοηθόςουμε να 

ςυνειδητοποιόςουν ϐτι ωσ ϊτομα ϋχουμε ϐλη τη δϑναμη, για να κϊνουμε τη διαφορϊ και ϐτι δεν 

μποροϑμε να περιμϋνουμε απϐ τουσ διευθϑνοντεσ ςυμβοϑλουσ επιχειρόςεων και τουσ πολιτι- 

κοϑσ, να εφαρμϐςουν κϊποια ουςιώδη και πραγματικό αλλαγό. Πρϋπει να τουσ ποϑμε πωσ εύναι 

ςτο χϋρι μασ ωσ καταναλωτϋσ να ηγηθοϑμε τησ αλλαγόσ. Παρϐλο που πρϋπει οπωςδόποτε οι 

κυβερνόςεισ να ςτραφοϑν προσ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ και να ςταματόςουν να δϋχονται 

χρηματοδϐτηςη απϐ εκπροςώπουσ ςυμφερϐντων των βιομηχανιών πετρελαύου και φυςικοϑ 

αερύου, εύναι υποκριτικϐ εκ μϋρουσ μασ να απαιτοϑμε αλλαγό ϐταν δεν εύμαςτε διατεθειμϋνοι 

να κϊνουμε απλϋσ αλλαγϋσ οι ύδιοι. 
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ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΑΙΟ, 

ΑΚΡΙΒΟ, ΔΤΚΟΛΟ & 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΙΚΟ 

ΝΑ ΕΙΑΙ ΒΙΓΚΑΝ  

 

Επιπλϋον, γιατύ οι βύγκαν τρώνε υποκατϊςτατα κρϋατοσ; 
 

Η βύγκαν διατροφό ϋχει γύνει 

κατϊ κϊποιο τρϐπο ςυνώνυμη 

με την ιδϋα μιασ περιοριςτικόσ 

δύαιτασ. Οι ϊνθρωποι νομύζουν 

ϐτι οι επιλογϋσ εύναι ελϊχιςτεσ 

και υπϊρχει η παρανϐηςη ϐτι 

η βύγκαν διατροφό εύναι ακριβό 

και προνομιακό. Ασ ξεκινόςουμε 

απϐ την ιδϋα ϐτι ο βιγκανιςμϐσ 

περιλαμβϊνει μια περιοριςτικό 

δύαιτα. 

 

 

Απϐ τϐτε που ϋγινα βύγκαν, απολαμβϊνω ϋνα πολϑ μεγαλϑτερο και ποικύλο εϑροσ φαγητών απϐ 

ϐτι προηγουμϋνωσ και πλϋον μαγειρεϑω με ςυςτατικϊ που δεν εύχα ακοϑςει ποτϋ. Σο να γύνω 

βύγκαν με ώθηςε να διευρϑνω τισ διατροφικϋσ μου επιλογϋσ και, αν μη τι ϊλλο, θεωρώ πλϋον 

περιοριςτικϐ το να εύναι κανεύσ μη-βύγκαν. 
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Μπορεύσ να επιςημϊνεισ ςτο ςυνομιλητό ςου ϐτι ακϐμα απολαμβϊνεισ ϐλα τα φαγητϊ τα 

οπούα εύχεσ ςυνηθύςει. Ακϐμα τρωσ πύτςα, μακαρϐνια μπολονϋζ, ςουβλϊκια, μπϋργκερ, νϊτςοσ, 

μπουρύτοσ κ.λπ. την πραγματικϐτητα, μπορεύσ να βιγκανοποιόςεισ ςχεδϐν κϊθε μη-βύγκαν 

γεϑμα. Οπϐτε, δεν υπϊρχει κανϋνασ τρϐποσ με τον οπούο ο βιγκανιςμϐσ εύναι περιοριςτικϐσ, 

αφοϑ μπορεύσ να ςυνεχύςεισ να τρωσ τα ύδια φαγητϊ ϐπωσ και προηγουμϋνωσ, με μοναδικό 

διαφορϊ ϐτι πλϋον αυτϊ εύναι δημιουργημϋνα απϐ φυτϊ. 

 

Γι’ αυτϐ το λϐγο, μια βύγκαν διατροφό, λοιπϐν, εύναι κϊθε ϊλλο παρϊ περιοριςτικό και ακραύα. 

Η λϋξη ‘ακραύα’ χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ για την περιγραφό των βύγκαν, ωςτϐςο η ειρωνεύα εύναι 

πωσ, για πρώτη φορϊ, ο τρϐποσ ζωόσ μου εύναι ακριβώσ το αντύθετο απϐ ακραύοσ. 

 

Δεν καταναλώνω πλϋον θϊνατο, το φαγητϐ μου δεν προϋρχεται πια απϐ ζώα που οϑρλιαζαν απϐ 

τον πϐνο, καθώσ δολοφονοϑνταν. Δεν καταναλώνω πλϋον φαγητϐ που εύναι προώϐν βαςανιςμοϑ 

και υποδοϑλωςησ. Αυτϊ τα πρϊγματα εύναι ακραύα. Όχι τα φροϑτα, τα λαχανικϊ, τα ςπϐρια, τα 

ςιτηρϊ, τα ϐςπρια, οι πατϊτεσ, οι καρπού κ.λπ. – φαγητϊ που αναπτϑςςονται φυςικϊ και που δε 

ςπαρϊζουν απϐ οδϑνη. Πώσ εύναι δυνατϐ μια βύγκαν διατροφό να εύναι ακραύα, απϐ τη ςτιγμό 

που αποτελεύται απϐ φαγητϊ που προλαμβϊνουν και θεραπεϑουν παθόςεισ, φαγητϊ τα οπούα 

ςυμβϊλλουν ςτη μακροζωύα μασ, φαγητϊ που μασ δύνουν περιςςϐτερη ενϋργεια και που μασ 

βοηθοϑν να ζοϑμε πιο αρμονικϊ με τα ζώα; 

 

Οι μη-βύγκαν τρώνε προώϐντα που τουσ δημιουργοϑν ϋνα πλόθοσ αςθενειών και νϐςων, ϐπωσ 

ο καρκύνοσ και οι καρδιακϋσ παθόςεισ. Σα φαγητϊ τουσ ϋρχονται απϐ κτόρια που αποκαλοϑνται 

ςφαγεύα και ϋχουν παραχθεύ απϐ ζώα τα οπούα ακρωτηριϊςτηκαν και υποδουλώθηκαν. 

Αυτϐ εύναι ακραύο. 

 

Άρα, ασ εξετϊςουμε τώρα τον ιςχυριςμϐ: ‘’Σα βύγκαν φαγητϊ εύναι ακριβϊ και προνομιακϊ’’ 
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ε οποιοδόποτε ςουπερμϊρκετ και αν μπεισ, τα πιο ακριβϊ φαγητϊ τεύνουν να εύναι η ςϊρκα και 

τα τυριϊ, και τα φθηνϐτερα εύναι τα φαςϐλια, το ρϑζι, οι πατϊτεσ, τα ζυμαρικϊ, οι φακϋσ κ.λπ. 

Απϐ τη ςτιγμό που ϋγινα βύγκαν, ξοδεϑω ςτην πραγματικϐτητα λιγϐτερα χρόματα ςτο φαγητϐ 

απ’ ϐτι ςυνόθιζα προηγουμϋνωσ, καθώσ η πλειοψηφύα τησ διατροφόσ μου αποτελεύται πια απϐ 

αμυλοϑχεσ τροφϋσ και τροφϋσ πλοϑςιεσ ςε υδατϊνθρακεσ, καθώσ και λαχανικϊ, εκ των οπούων 

ϐλα εύναι απϐ τα φθηνϐτερα φαγητϊ που μπορεύ κανεύσ να αγορϊςει. 

 

Η μοναδικό περύπτωςη ςτην οπούα τα βύγκαν φαγητϊ μποροϑν να εύναι πιο ακριβϊ, εύναι ςτην 

αγορϊ (γευςτικών) υποκατϊςτατων. Για παρϊδειγμα, οι κατεψυγμϋνεσ βύγκαν ‘κοτομπουκιϋσ’ 

παραμϋνουν ακριβϐτερεσ απϐ τισ μη-βύγκαν κοτομπουκιϋσ. Αυτϐ ϐμωσ ςχετύζεται με τη ζότηςη 

και την προςφορϊ. Όςο περιςςϐτεροι ϊνθρωποι γύνονται βύγκαν και αγορϊζουν βύγκαν 

προώϐντα, τϐςο αυτϊ θα γύνονται περιςςϐτερο οικονομικϊ. 

 

Τπϊρχει πλϋον διαθϋςιμη μια πληθώρα βύγκαν ροφημϊτων, κιμϊσ και κεμπϊπ απϐ ςϐγια, κινϐα, 

φαγϐπυρο, φυτικϋσ κρϋμεσ ‘γϊλακτοσ’, πολλϋσ αλοιφϋσ ϐπωσ βύγκαν μερϋντα, καθώσ και βύγκαν 

τυριϊ ϐπωσ κολιϐσ και κύτρινο τυρύ για τοςτ απϐ Hellenic Farms, το οπούο μϊλιςτα εύναι 

φθηνϐτερο απϐ τα τυριϊ απϐ γϊλα αγελϊδασ. Επύςησ, junk food ϐπωσ βύγκαν πύτςεσ, μπϋργκερ 

και ςουβλϊκια που κυμαύνονται πϊνω κϊτω ςτισ ύδιεσ τιμϋσ, οπϐτε ακϐμα και τα υποκατϊςτατα 

γύνονται ϐλο και πιο προςβϊςιμα και οικονομικϊ με το πϋραςμα του χρϐνου. 

 

Μια βύγκαν διατροφό δε ςημαύνει απαραύτητα ϐτι πρϋπει να αγορϊζεισ ακριβϊ οργανικϊ φροϑ- 

τα ό να πηγαύνεισ ςυνϋχεια ςε φαςτφουντϊδικα. Σα φαγητϊ που περιλαμβϊνει μια ςωςτό και 

υγιεινό βύγκαν διατροφό βρύςκονται ευρϋωσ διαθϋςιμα και μϊλιςτα εύναι πολϑ οικονομικϐτερα 

απϐ τα ζωικϊ προώϐντα. 
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Εκτϐσ αυτοϑ, θυμϊμαι ϐτι ςιχαινϐμουν να πιϊνω τη ςϊρκα. Ήταν γλοιώδησ, μϑριζε ϊςχημα και 

κϊθε φορϊ θα ϋπρεπε μετϊ να πλϋνω τισ επιφϊνειεσ και τα χϋρια μου. Σώρα ϐμωσ, λατρεϑω να 

χειρύζομαι φροϑτα και λαχανικϊ, εύναι τϐςο πολϑχρωμα και ζωντανϊ! Σο μϐνο που χρειϊζονται 

εύναι ϋνα ξϋπλυμα και εύναι ϋτοιμα. Δε χρειϊζεται να απολυμαύνω και να τρύβω τα χϋρια μου ϐταν 

τα ϋχω κϐψει. Ωσ βύγκαν, πλϋον ανυπομονώ να μαγειρϋψω· παλιϊ το ϋβλεπα ςαν αγγαρεύα, αλλϊ 

τώρα εύναι απϐ τισ αγαπημϋνεσ ςτιγμϋσ τησ μϋρασ μου. 

 

Ερχϐμαςτε τώρα ςτο τελευταύο ςκϋλοσ τησ δικαιολογύασ. Οι μη-βύγκαν ςυχνϊ μασ ρωτοϑν για 

ποιο λϐγο τρώμε υποκατϊςτατα ζωικών προώϐντων, απϐ τη ςτιγμό που δε θϋλουμε να τρώμε 

ζωικϊ προώϐντα. Παρϐλο που τώρα απεχθϊνομαι την ιδϋα του να τρώω ζωικϊ προώϐντα – με 

αρρωςταύνει και με κϊνει να νιώθω πολϑ ϊβολα – εγώ, ϐπωσ και πολλού βύγκαν, δεν ϋγινα 

βύγκαν επειδό δε μου ϊρεςε η γεϑςη των ζωικών προώϐντων. 

 

Πριν γύνω βύγκαν, λϊτρευα να πηγαύνω ςε KFC και Domino’s pizza. Λϊτρευα το χαλοϑμι και τα 

μπϋργκερ με ςϊρκα αγελϊδασ – ωςτϐςο ςυνειδητοπούηςα πωσ υπϊρχουν πιο ςημαντικϊ πρϊγ- 

ματα ςτη ζωό απϐ την αιςθητηριακό μου απϐλαυςη. Πρϋπει ωσ εύδοσ να αντιληφθοϑμε πωσ δεν 

μποροϑμε να δικαιολογόςουμε τισ πρϊξεισ μασ, μϐνο επειδό μασ προςφϋρουν ευχαρύςτηςη, απϐ 

τη ςτιγμό που γύνονται εισ βϊροσ τησ ζωόσ κϊποιων ϊλλων. 

 

Οι βύγκαν τρώμε υποκατϊςτατα ζωικών προώϐντων επειδό απολαμβϊνουμε την υφό και τη 

γεϑςη – και εύναι ακϐμα καλϑτερο ακριβώσ επειδό κανϋνα ζώο δε χρειϊςτηκε να πεθϊνει ό 

να πϋςει θϑμα εκμετϊλλευςησ, προκειμϋνου να ικανοποιηθοϑμε εμεύσ γευςτικϊ. 
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ΕΙΜΑΣΕ ΠΑΜΥΑΓΟΙ 

ΚΑΙ ΕΦΟΤΜΕ ΚΤΝΟΔΟΝΣΕ 
 

Αυτό εύναι, δύχωσ αμφιβολύα, μια δικαιολογύα που χρηςιμοποιεύται αρκετϊ ςυχνϊ προκειμϋνου 

να αιτιολογόςουμε την εκμετϊλλευςη των ζώων και εύναι μια την οπούα αντιμετωπύζουμε ςε 

τακτικό βϊςη. Εύναι ενδιαφϋρον το πϐςο ϋχει αλλϊξει η προςϋγγιςη μου ςε αυτό τη δικαιολογύα 

απϐ τϐτε που ϊρχιςα να ςυνηγορώ υπϋρ του βιγκανιςμοϑ. 

 

 

 

Τπϊρχουν πολλϊ ςτοιχεύα που δεύχνουν ϐτι δεν εύμαςτε ςτην πραγματικϐτητα παμφϊγοι απϐ 

τη φϑςη μασ· αντ’ αυτοϑ ςυγγενεϑουμε πολϑ περιςςϐτερο με φυτοφϊγουσ και καρποφϊγουσ. 

Αυτϐ όταν το επιχεύρημα που πϊντα θα παρϋθετα ςτισ ςυζητόςεισ περύ αυτοϑ του ιςχυριςμοϑ. 
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Με αυτϐν τον τρϐπο, ωςτϐςο, το πρϐβλημα που ςυναντοϑςα όταν ϐτι η ςυνομιλύα ςυχνϊ θα ξϋ- 

φευγε απϐ την ουςύα και θα περιςτρεφϐταν γϑρω απϐ το εϊν εύμαςτε ό δεν εύμαςτε παμφϊγοι, 

αντύ για το εϊν εύναι ηθικϊ δικαιολογημϋνο το να ςκοτώνουμε ζώα. 

 

Οι ϊνθρωποι, καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ τουσ, προςηλυτύζονται ώςτε να πιςτεϑουν πωσ 

εύμαςτε εκ φϑςεωσ παμφϊγοι. Αυτϐ εύναι κϊτι το οπούο ϋνθερμα υποςτόριζα για το μεγαλϑτερο 

μϋροσ τησ ζωόσ μου. Πιςτεϑω πωσ, ϐταν οι βύγκαν υποςτηρύζουμε ϐτι δεν εύμαςτε παμφϊγοι, 

αυτϐ ςυχνϊ κϊνει τον κϐςμο να πιςτεϑει ϐτι ϋχουμε παραιςθόςεισ και ϐτι παραβλϋπουμε τη 

βαςικό βιολογύα. Έτςι, ο κϐςμοσ δυςκολεϑεται να μασ πϊρει ςτα ςοβαρϊ και να θεωρόςει 

αξιϐπιςτα τα επιχειρόματα που του παραθϋτουμε. Η πραγματικϐτητα εύναι ϐτι εύναι εντελώσ 

ανοϑςιο το εϊν εύμαςτε ό δεν εύμαςτε φυςικού παμφϊγοι· και δεν αποτελεύ δικαιολογύα για να 

εκμεταλλευϐμαςτε τα ζώα, αφοϑ μϐνο και μϐνο επειδό μποροϑμε να κϊνουμε κϊτι, δε ςημαύνει 

κιϐλασ ϐτι εύναι ηθικϐ το να το πρϊττουμε. 

 

Εϊν κϊποιοσ πιςτεϑει ϐτι εύμαςτε παμφϊγα ϐντα, τϐτε εξ’ οριςμοϑ αυτϐ ςημαύνει πωσ ϋχουμε 

τη δυνατϐτητα να αποκτοϑμε ενϋργεια και θρεπτικϊ ςυςτατικϊ απϐ τα φυτϊ και ωσ εκ τοϑτου, 

μποροϑμε να ςυντηροϑμε τισ ζωϋσ μασ μϐνο απϐ αυτϊ. Αυτϐ κατϊ ςυνϋπεια ςημαύνει ϐτι δεν 

υπϊρχει καμύα αναγκαιϐτητα για εμϊσ να τρώμε ζώα και ακριβώσ επειδό δεν υπϊρχει καμύα 

αναγκαιϐτητα, δεν μπορεύ η εκμετϊλλευςη και η δολοφονύα των ζώων να δικαιολογηθεύ ηθικϊ. 

 

Ρώτα το ϊτομο: ‘’Εϊν εύμαςτε φυςικού παμφϊγοι, αυτϐ εξ’ οριςμοϑ ςημαύνει πωσ μποροϑμε να 

επιβιώςουμε μϐνο με φυτϊ. Οπϐτε, πώσ δικαιολογοϑμε το να αφαιροϑμε τη ζωό ενϐσ ζώου αφοϑ 

παραδϋχτηκεσ ο ύδιοσ ϐτι εύναι αχρεύαςτο;’’ 

 

Η δικαιολογύα ϐτι ϋχουμε κυνϐδοντεσ εύναι αναμφύβολα ϋνασ απ’ τουσ πιο κωμικοϑσ ιςχυριςμοϑσ 

που ο κϐςμοσ προςπαθεύ να χρηςιμοποιεύ. Προτοϑ ϐμωσ γύνω βύγκαν, θυμϊμαι πωσ και εγώ 
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χρηςιμοποιοϑςα τη δικαιολογύα των κυνοδϐντων και νϐμιζα πραγματικϊ πωσ οι κυνϐδοντϋσ 

μου καθιςτοϑςαν αποδεκτϐ το να πληρώνω κϊποιον ϊλλον να ςκοτώνει ζώα για λογαριαςμϐ 

μου. 

 

Ο γρηγορϐτεροσ και πιο εϑκολοσ τρϐποσ να απομυθοποιόςεισ αυτϐν τον ιςχυριςμϐ εύναι να 

επιςημϊνεισ πωσ ο ιπποπϐταμοσ ϋχει πιο μεγϊλουσ κυνϐδοντεσ απϐ οποιοδόποτε ϊλλο ζώο τησ 

ξηρϊσ, ενώ εύναι αποκλειςτικϊ φυτοφϊγοσ. Άλλα φυτοφϊγα ζώα που ϋχουν αρκετϊ μεγϊλουσ 

κυνϐδοντεσ εύναι ο γορύλασ, το ελϊφι του Καςμύρ και η καμόλα. Οι κυνϐδοντϋσ μασ δεν εύναι 

ικανού να ςχύςουν ωμό ςϊρκα ό να ςκοτώςουν ζώα αλλϊ αντ’ αυτοϑ υπϊρχουν για να μποροϑμε 

να ςυνθλύβουμε ςκληρϊ, τραγανιςτϊ φυτϊ (ϐπωσ τα μόλα!). 

 

Εϊν το ϊτομο με το οπούο ςυζητϊσ χρηςιμοποιόςει αυτό τη δικαιολογύα, ρώτα το εξόσ: ‘’την 

πραγματικϐτητα οι ιπποπϐταμοι ϋχουν τουσ μεγαλϑτερουσ κυνϐδοντεσ απϐ ϐλα τα υπϐλοιπα 

ζώα τησ ξηρϊσ και εύναι αποκλειςτικϊ φυτοφϊγοι. Πιςτεϑεισ ακϐμα, λοιπϐν, ϐτι οι κυνϐδοντϋσ 

ςου, ςου δύνουν το δικαύωμα να πληρώνεισ κϊποιον για να ςκοτώνει ζώα εκ μϋρουσ ςου;’’ 

 

Επιπρϐςθετα, μϐνο και μϐνο επειδό διαθϋτουμε μια ςωματικό ικανϐτητα που μασ επιτρϋπει να 

κϊνουμε κϊτι, δε ςυνεπϊγεται ϐτι η πρϊξη αυτό εύναι και ηθικό. Δηλαδό, μϐνο και μϐνο επειδό 

ϋχουμε τη ςωματικό ικανϐτητα να βϊζουμε ζωικϊ προώϐντα ςτο ςτϐμα μασ και να τα χωνεϑουμε 

δε ςημαύνει κατϊ ςυνϋπεια πωσ εύναι και ηθικϐ. Παραδεύγματοσ χϊριν, ϋχω τη ςωματικό ικανϐ- 

τητα να ςφύξω το χϋρι μου, αλλϊ αυτϐ δε ςημαύνει πωσ εύμαι και ηθικϊ δικαιολογημϋνοσ να  

γρονθοκοπόςω κϊποιον. 

 

Θϋςε το εξόσ ερώτημα ςε ϐποιον χρηςιμοποιεύ αυτό τη δικαιολογύα: ‘’Πιςτεϑεισ ϐτι, επειδό δια- 

θϋτουμε μια ςωματικό ιδιϐτητα που μασ επιτρϋπει να κϊνουμε κϊτι, εύναι ωσ εκ τοϑτου ηθικϊ 

δικαιολογημϋνο το να το πρϊττουμε;’’ 
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Εϊν απαντόςει ‘’ναι’’ τϐτε μπορεύσ να ρωτόςεισ αυτϐ: ‘’Εγώ ςωματικϊ μπορώ να ςφύξω το χϋρι 

μου, αλλϊ αυτϐ ςημαύνει κιϐλασ ϐτι εύμαι ηθικϊ δικαιολογημϋνοσ να γρονθοκοπόςω κϊποιον;’’ 

 

Νομύζω επύςησ ϐτι εύναι αρκετϊ ςημαντικϐ να εξετϊςουμε και να γνωρύζουμε τουσ λϐγουσ για 

τουσ οπούουσ υπϊρχει ο ιςχυριςμϐσ ϐτι δεν εύμαςτε απϐ τη φϑςη μασ παμφϊγοι, καθώσ αυτϐσ 

ςυχνϊ προκϑπτει κατϊ τη διϊρκεια τησ κουβϋντασ, και εύναι ςημαντικϐ να τουσ ξϋρουμε. 

 

Σα πιο κρύςιμα ςημεύα που εγώ χρηςιμοποιώ εύναι ϐτι τα δϐντια μασ εύναι επύπεδα και αμβλϋα 

και το ςαγϐνι μασ μπορεύ να κινεύται πϋρα δώθε, ϐπωσ και ςτα φυτοφϊγα ζώα. το ςτομϊχι μασ 

υπϊρχει ανύςχυρο υδροχλωρικϐ οξϑ, ςε αντύθεςη με τα φυςικϊ ςαρκοφϊγα, το ςτομϊχι των 

οπούων ϋχει πολϑ ιςχυρϐ υδροχλωρικϐ οξϑ· και το μόκοσ των εντϋρων των παμφϊγων εύναι 3 

φορϋσ μικρϐτερο απϐ το δικϐ μασ, πρϊγμα το οπούο εύναι ςημαντικϐ, καθώσ τα ζωικϊ προώϐντα 

δεν περιϋχουν καθϐλου φυτικϋσ ύνεσ. 

 

Επιπλϋον, εϊν απϐ τη φϑςη μασ προοριζϐμαςτε να ςκοτώνουμε ζώα, τϐτε θα ϋπρεπε να μπο- 

ροϑμε να το κϊνουμε με ϊνεςη. Η αλόθεια εύναι ϐμωσ πωσ εϊν εύχαμε ϋνα γουροϑνι μπροςτϊ μασ 

και ϋπρεπε να το ςκοτώςουμε μϐνο με τα χϋρια και τα δϐντια μασ, ςτην καλϑτερη περύπτωςη 

θα το γαργαλοϑςαμε. Ασ υποθϋςουμε ϐμωσ ϐτι καταφϋρναμε να ςκοτώςουμε το γουροϑνι. 

Πώσ θα διαχωρύζαμε με τα δϐντια μασ το γουροϑνι, ώςτε να το φϊμε; 

 

Και τι ςυμβαύνει με τα ϐργανα ϐπωσ τα ϋντερα, ο εγκϋφαλοσ, οι χϐνδροι, οι τϋνοντεσ και οι ςϑν- 

δεςμοι; Ωσ φυςικού κρεατοφϊγοι, δε θα ϋπρεπε να εύμαςτε επιλεκτικού ωσ προσ το κομμϊτι του 

ζώου που θα φϊμε. Ολϐκληρο το ζώο θα ϋπρεπε να μασ φαύνεται λαχταριςτϐ. Και ωςτϐςο, πϐςα 

ϊρθρα ϋχουμε διαβϊςει που ο κϐςμοσ εύναι εξοργιςμϋνοσ, επειδό βρόκε κομμϊτι απϐ εγκϋφαλο 

κοτϐπουλου μϋςα ςτο KFC του; Σα πραγματικϊ κρεατοφϊγα δε βρύςκουν αηδιαςτικϊ τα μϋλη 

των ζώων που τρώνε. Αντιθϋτωσ τα βλϋπουν ωσ φαγητϐ – και δεν τουσ προκαλεύται αποςτροφό 

απϐ την αιματοχυςύα. 

 
ελύδα 111 απϐ 123 



Ο ΘΕΟ ΛΕΕΙ ΟΣΙ 

ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΣΡΩΜΕ ΖΩΑ 
 

Βϊςει τησ εμπειρύασ μου, η θρηςκεύα 

εύναι ϋνα απϐ τα δυςκολϐτερα επι- 

χειρόματα να αντικροϑςεισ, γιατύ οι 

ϊνθρωποι πιςτεϑουν ϐτι κϊποιοσ Θεϐσ 

τουσ ϋχει πει πωσ επιτρϋπεται να τρώνε 

ζώα. Αυτϐ δυςτυχώσ ςημαύνει ϐτι 

μπορεύ να γύνει εξαιρετικϊ δϑςκολο να 

μεταπεύςεισ κϊποιον θρηςκευϐμενο, 

διϐτι ςτα μϊτια του πορεϑεται μονϊχα 

ςϑμφωνα με ϐςα του ϋχουν επιτραπεύ. 

Όταν πραγματευϐμαςτε με κϊποιον 

θρηςκευϐμενο τον βιγκανιςμϐ, νομύζω 

πωσ πρϋπει να εύμαςτε προςεκτικού, 

ϋτςι ώςτε η επιχειρηματολογύα να μη 

ςτραφεύ γϑρω απϐ τη θρηςκεύα αυτό 

καθ’ αυτό, αλλϊ γϑρω απϐ το ϐτι η 

θρηςκεύα του δεν δικαιολογεύ το να 

ςκοτώνει ζώα. 

 

Πρώτον και κυριϐτερον, ςε κανϋνα θρηςκευτικϐ κεύμενο δεν υπαγορεϑεται απϐ κϊποιον Θεϐ ϐτι 

εμεύσ πρϋπει να τρώμε ζώα. Αναγρϊφεται ϐτι μποροϑμε, εϊν εύναι εντελώσ αναγκαύο, αλλϊ ϐχι 
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ϐτι πρϋπει να το κϊνουμε υποχρεωτικϊ. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι η θρηςκεύα δεν μασ παρϋχει αναγκαύο 

λϐγο για τον οπούο πρϋπει εμεύσ να εκμεταλλευϐμαςτε τα ζώα. Ωσ εκ τοϑτου, η εκμετϊλλευςη 

των ζώων παραμϋνει αχρεύαςτη και κατϊ ςυνϋπεια δεν μπορεύ να δικαιολογηθεύ ηθικϊ. 

 

Μια ερώτηςη που μου αρϋςει να θϋτω ςε ανθρώπουσ που αναφϋρουν τη θρηςκεύα εύναι αυτό: 

‘’Απϐ τη ςτιγμό που δε χρειϊζεται να ςκοτώνουμε τα πλϊςματα του Θεοϑ, δεν πιςτεϑεισ πωσ 

ϋνασ καλοκϊγαθοσ και φιλεϑςπλαχνοσ Θεϐσ θα επιθυμοϑςε να μην το κϊναμε;’’ 

 

υχνϊ λϋω: ‘’την εποχό που ϋζηςε ο Ιηςοϑσ, δεν υπόρχε η αφθονύα φαγητών που τώρα δια- 

θϋτουμε και εύναι εϑλογο ϐτι ο Ιηςοϑσ ϋπρεπε να τρώει ζώα για να επιβιώςει. Ωςτϐςο, ϋχουμε 

προοδεϑςει ωσ κοινωνύα ςε ςημεύο που δεν τύθεται πλϋον αναγκαιϐτητα. Οπϐτε, δεν πιςτεϑεισ 

πωσ ςτα μϊτια ενϐσ ςτοργικοϑ Θεοϑ, θα προτιμοϑςε να μη ςκοτώνουμε τα πλϊςματϊ του απϐ 

τη ςτιγμό που δεν τα χρειαζϐμαςτε για να επιβιώςουμε;’’ 

 

Ένα μϋροσ τησ απογοότευςόσ μου λϐγω τησ θρηςκεύασ οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι ςε αντύθεςη 

με την κατανϊλωςη ζωικών προώϐντων, η θρηςκεύα εύναι προςωπικό επιλογό. Ωσ τϋτοια, λοιπϐν, 

η πρϊξη των ανθρώπων να καταδικϊζουν, χρηςιμοποιώντασ μια προςωπικό πεπούθηςη, τα ζώα 

ςε μια ζωό ταλαιπωρύασ και οδϑνησ, δεν μπορεύ να θεωρηθεύ ηθικό οϑτε κατ’ ελϊχιςτο. 

 

Σο να χρηςιμοποιεύσ μια θρηςκευτικό πεπούθηςη ωσ δικαιολογύα για να δολοφονεύσ ζώα εύναι 

ακριβώσ το ύδιο με το να χρηςιμοποιεύσ μια θρηςκευτικό πεπούθηςη ωσ δικαιολογύα για να 

καταπιϋζεισ τουσ ομοφυλϐφιλουσ ό τισ γυναύκεσ. Εϊν η λογικό: ‘’Η θρηςκεύα μου μου επιτρϋπει 

να τρώω ζώα’’ καθιςτϊ ηθικϐ το να τρώμε ζώα, τϐτε εξ’ οριςμοϑ ο ιςχυριςμϐσ: ‘’Η θρηςκεύα μου 

μου επιτρϋπει να μεταχειρύζομαι τουσ ομοφυλϐφιλουσ ό τισ γυναύκεσ ωσ κατώτερϋσ μου’’ θα 

καθιςτοϑςε και τη υποτιμητικό μεταχεύριςη των ομοφυλϐφιλων και των γυναικών ηθικό. 
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Δε νομύζω επύςησ πωσ ο Θεϐσ θα όταν ευχαριςτημϋνοσ με ϐλα ϐςα κϊνουμε ςτα πλϊςματϊ του 

και ςτον πλανότη που δημιοϑργηςε με εμϊσ. Έςτω ϐτι εύχεσ κϊποια ξϑλα και ςκεφτϐςουν το 

εξόσ: ‘’Ξϋρεισ τι, θα φτιϊξω για τον φύλο μου ϋνα πανϋμορφο τραπϋζι με αυτϊ. Πιςτεϑω θα του 

αρϋςει πολϑ’’. Για χϊριν επιχειρηματολογύασ ασ υποθϋςουμε ϐτι ςου παύρνει 6 ολϐκληρεσ μϋρεσ 

για να το καταςκευϊςεισ και την 6η μϋρα κοιτϊσ ϋχοντασ τελειώςει πλϋον, αυτϐ που ϋχεισ δημι- 

ουργόςει, και ςκϋφτεςαι πϐςο τϋλειο εύναι. 

 

Δύνεισ λοιπϐν ςτο φύλο ςου το τραπϋζι και αυτϐσ ςε ευγνωμονεύ και λϋει: ‘’ε ευχαριςτώ πϊρα 

πολϑ! Μου ϋχεισ χαρύςει αυτϐ το τϐςο ϐμορφο τραπϋζι και θα ςου εύμαι για πϊντα ευγνώμων!’’, 

αλλϊ μετϊ, μπροςτϊ ςτα μϊτια ςου, αρπϊζει μια βαριοποϑλα και ξεκινϊει να το καταςτρϋφει. Θα 

όςουν μόπωσ ευχαριςτημϋνοσ με αυτϐ; Γιατύ αυτϐ ακριβώσ κϊνουμε ςτον Θεϐ και τον πλανότη. 

 

Τποςτηρύζουμε ϐτι εύμαςτε εξαιρετικϊ ευγνώμονεσ για τον πλανότη και για ϐλη τη ζωό που ϋχει 

δημιουργόςει, και εντοϑτοισ καταςτρϋφουμε ϐλα ϐςα μασ ϋχει δώςει μπροςτϊ ςτα μϊτια του. 

Δημιοϑργηςε τα μη-ανθρώπινα ζώα και εμεύσ του λϋμε ευχαριςτώ οδηγώντασ τα υπϐ εξαφϊνιςη 

και ςκοτώνοντϊσ τα ανϊ διςεκατομμϑρια κϊθε χρϐνο. Έχουμε ακϐμα τροποποιόςει γενετικϊ τα 

πλϊςματϊ του, παριςτϊνοντασ επύ τησ ουςύασ οι ύδιοι τον Θεϐ, επειδό τα πλϊςματα που ϋφτιαξε 

για εμϊσ δεν εύναι κατϊλληλα για τη χρόςη που εμεύσ απαιτοϑμε απϐ αυτϊ. Και ςαν να μην 

ϋφταναν ϐλα αυτϊ, εναντιωνϐμαςτε επύςησ ςτισ επιθυμύεσ του Θεοϑ, κϊθε φορϊ που κλϋβουμε 

το γϊλα μητϋρων που εκεύνοσ ϋχει ςχεδιϊςει αποκλειςτικϊ για τα παιδιϊ τουσ. 

 

ε ποια πραγματικϐτητα θα μποροϑςε ϋνασ Θεϐσ να εύναι ευχαριςτημϋνοσ απϐ εμϊσ, ϐταν εμεύσ 

γονιμοποιοϑμε τα πλϊςματϊ του με τη βύα και παύρνουμε τα μωρϊ τουσ, μϐνο και μϐνο για να 

ϋχουμε κϊτι το οπούο ο Θεϐσ εξ’ αρχόσ δεν προϐριζε για εμϊσ; ε ποια πραγματικϐτητα θα 

μποροϑςε ϋνασ Θεϐσ να εύναι ευχαριςτημϋνοσ απϐ εμϊσ, ϐταν εμεύσ δολοφονοϑμε τα πλϊςματϊ 
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του, ενώ αυτϐ δεν εξυπηρετεύ καμύα αναγκαιϐτητα; ε ποια πραγματικϐτητα θα μποροϑςε ϋνασ 

Θεϐσ να εύναι ευχαριςτημϋνοσ απϐ εμϊσ, ϐταν εμεύσ καταςτρϋφουμε τα υπϋροχα τροπικϊ δϊςη 

που εκεύνοσ δημιοϑργηςε, μϐνο και μϐνο για να παρϊγουμε περιςςϐτερα βοοειδό τα οπούα 

εντελώσ αχρεύαςτα θα ςφϊξουμε; 

 

Πώσ θα μποροϑςε ϋνασ Θεϐσ, ο οπούοσ ϋχει δημιουργόςει ϋνα τϐςο πολυςϑνθετο θαλϊςςιο οικο- 

ςϑςτημα, ϐπου το κϊθε εύδοσ ψαριοϑ εύναι εξύςου ςημαντικϐ με τα υπϐλοιπα, να νιώθει ικανο- 

πούηςη καθώσ μασ βλϋπει να το ρημϊζουμε ενώπιϐν του; Μϋςα ςε 50 χρϐνια αποδεκατύςαμε 

πληθυςμοϑσ καρχαριών, δελφινιών και φαλαινών και μϋςα ςτα τελευταύα 40 χρϐνια ϋχουμε 

αφανύςει το 50% τησ ςυνολικόσ ϊγριασ πανύδασ του πλανότη. 

 

Ένα απϐ τα κυριϐτερα αποςπϊςματα τησ Βύβλου που οι ϊνθρωποι χρηςιμοποιοϑν για να δικαιο- 

λογόςουν την κατανϊλωςη ζώων εύναι αυτϐ: ‘’Κϊθε κινοϑμενο ζώο που εύναι ζωντανϐ μπορεύ να 

χρηςιμεϑει ωσ τροφό για εςϊσ. Όπωσ ςασ ϋδωςα τη χλωρό βλϊςτηςη, ϋτςι ςασ δύνω ϐλα αυτϊ’’. 

Αυτϐ ωςτϐςο ςυχνϊ το παραθϋτουν απομονώνοντϊσ το απϐ τα ςυμφραζϐμενα, καθώσ το 

απϐςπαςμα ςυνεχύζει κατ’ αυτϐ τον τρϐπο: ‘’Αλλϊ κρϋασ με τη ζωό του, το αύμα του, δεν πρϋπει 

να φϊτε’’ 

 

Επιπροςθϋτωσ, ςτη Γϋνεςη η Βύβλοσ δηλώνει: ‘’Και ςε κϊθε ϊγριο ζώο τησ γησ, και ςε κϊθε 

πετοϑμενο πλϊςμα των ουρανών και ςε καθετύ που κινεύται πϊνω ςτη γη, ςτο οπούο υπϊρχει 

ζωό, ϋδωςα ϐλη τη χλωρό βλϊςτηςη για τροφό’’ 

 

Ο Αμώσ 6:4-7 δηλώνει: ‘’Αλύμονο ςε εκεύνουσ που απλώνονται ςε ανϊκλιντρα, τρώγοντασ τα 

κριϊρια απϐ το κοπϊδι και τα καλοθρεμμϋνα μοςχϊρια. Γι’ αυτϐ, θα πϊνε ςτην εξορύα πρώτοι 

απ’ ϐλουσ’’ 
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Επιπλϋον, ο Εκκληςιαςτόσ 3:19 δηλώνει: ‘’Γιατύ η κατϊληξη για τουσ ανθρώπουσ και η κατϊληξη 

για τα ζώα εύναι μύα· τα πϊντα ϋχουν την ύδια κατϊληξη. Όπωσ πεθαύνουν αυτϊ, ϋτςι πεθαύνουν 

και εκεύνοι· τα πϊντα ϋχουν ϋνα και το αυτϐ πνεϑμα. Επομϋνωσ ο ϊνθρωποσ δεν υπερϋχει απϐ τα 

ζώα’’ 

 

Τπϊρχει πλόθοσ αποςπαςμϊτων ςτη Βύβλο και πρϊγματι οι διδαχϋσ ϐλων των επικρατοϑντων 

θρηςκειών ενιςχϑουν την ιδϋα ϐτι καμύα θρηςκεύα δεν επιτϊςςει την κατανϊλωςη και την 

εκμετϊλλευςη των ζώων. 

 

Μερικϋσ φορϋσ, μια απϐ τισ απλοϑςτερεσ ερωτόςεισ που μπορεύσ να θϋςεισ ςε κϊποιον που 

επικαλεύται τη θρηςκεύα ωσ δικαιολογύα εύναι αυτό: ‘’Σα ςφαγεύα ςου φαύνονται ωσ προώϐν 

του Ιηςοϑ ό του Διαβϐλου;’’ 

 

Η κϐλαςη περιγρϊφεται ωσ ϋνα μϋροσ αιώνιασ αγωνύασ, βαςανιςμοϑ και οδϑνησ· και εντοϑτοισ 

το μϐνο που χρειϊζεται να κϊνεισ, εύναι να δεισ πλϊνα απϐ ςφαγεύα, για να ςυνειδητοποιόςεισ 

πωσ η κϐλαςη υπϊρχει. Για τα ζώα, το ςφαγεύο εύναι αυτό ακριβώσ η κϐλαςη, και κανϋνασ 

φιλεϑςπλαχνοσ Θεϐσ ό προφότησ δε θα μποροϑςε ποτϋ να ςυναινϋςει ςε ϐςα ςυμβαύνουν μϋςα 

ςε αυτϊ. 

 

Μια ερώτηςη που κϊνω ςυχνϊ ςε Φριςτιανοϑσ εύναι αυτό: ‘’Εϊν ο Ιηςοϑσ και ο Διϊβολοσ όταν 

κλειδωμϋνοι μϋςα ςε ϋνα δωμϊτιο ςτο οπούο υπόρχε ϋνα μωρϐ αρνύ, ποιοσ απϐ τουσ δϑο θα το 

ςκϐτωνε;’’ 
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ΔΕ ΘΑ ΑΡΕΕΙ ΣΟΤ ΥΙΛΟΤ ΚΑΙ 

ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΤ ΑΝ ΓΙΝΩ ΒΙΓΚΑΝ 
 

Ασ απευθυνθοϑμε καταρχϊσ ςτο: ‘’Δε θα αρϋςει ςτουσ φύλουσ μου’’ μϋροσ τησ δικαιολογύασ. τον 

ϊνθρωπο, οι φύλοι δεν εξουςιϊζουν τισ ενϋργειεσ και τισ αποφϊςεισ του και ποτϋ δε θα πρϋπει 

οι φύλοι να εμποδύςουν κϊποιον απϐ το να ακολουθόςει τισ ηθικϋσ του αξύεσ και να γύνει βύγκαν. 

 

 

 

Ωςτϐςο, εύναι ςημαντικϐ να επιςημϊνουμε πωσ η κοινωνικό πύεςη εύναι ϋνα εξαιρετικϊ δϑςκολο 

πρϊγμα να διαχειριςτεύ κανεύσ, πϐςο μϊλλον ϐταν κϊποιοσ νιώθει πωσ εύναι θϑμα χλευαςμοϑ και 

κοροώδύασ. Αυτϐ που πρϋπει οπωςδόποτε να ςυνειδητοποιόςουμε ϐμωσ, εύναι ϐτι κανεύσ δε θα 
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πρϋπει ποτϋ να επιτρϋψει ςτισ γνώμεσ ϊλλων να τον ςταματόςουν απϐ το να ακολουθεύ ϋναν 

ηθικϐ τρϐπο ζωόσ. 

 

Νομύζω ϐτι αυτϐ που κϊνει την περύπτωςη αυτό των φύλων ιδιαύτερα δϑςκολη εύναι ϐτι πϊρα 

πολλϋσ κοινωνικϋσ αλληλεπιδρϊςεισ εύτε ςτρϋφονται εξ’ ολοκλόρου γϑρω απϐ το φαγητϐ εύτε 

τουλϊχιςτον περιλαμβϊνουν και φαγητϐ· και ωσ εκ τοϑτου οι ϊνθρωποι δε θϋλουν να απομο- 

νωθοϑν απϐ τουσ φύλουσ τουσ με το να αποφεϑγουν καταςτϊςεισ που περιλαμβϊνουν φαγητϐ. 

 

Ευτυχώσ, η κατϊςταςη αυτό γύνεται ςυνεχώσ ευκολϐτερη, αφοϑ ςε ολοϋνα και περιςςϐτερα 

μϋρη παρουςιϊζονται βύγκαν επιλογϋσ και βύγκαν μενοϑ, καθώσ η αντύληψη του βιγκανιςμοϑ 

εξαπλώνεται και εξομαλϑνεται ϐλο και πιο πολϑ. Τπϊρχει επύςησ μια τερϊςτια κοινϐτητα 

απϐ βύγκαν ϊτομα, τϐςο εντϐσ ϐςο και εκτϐσ διαδικτϑου· οπϐτε, εϊν κϊποιοσ ζορύζεται για 

τουσ παραπϊνω λϐγουσ με τουσ μη-βύγκαν φύλουσ του, ενθϊρρυνϋ τον να γύνει μϋλοσ ςε αυτϋσ 

τισ διαδικτυακϋσ ομϊδεσ και να ξεκινόςει να πηγαύνει ςε βύγκαν ςυναντόςεισ ςτισ οπούεσ θα 

μπορϋςει να γνωρύςει ανθρώπουσ με την ύδια νοοτροπύα. 

 

Ασ ςτρϋψουμε λοιπϐν την προςοχό μασ ςτο κομμϊτι τησ οικογϋνειασ. Εϊν αποφϊςιζα να γύνω 

βύγκαν ϐταν ακϐμα ζοϑςα με την οικογϋνειϊ μου, θα όταν μια εξαιρετικϊ δϑςκολη ςτιγμό για 

εμϋνα να το κατορθώςω. Η οικογϋνεια μου, πϋρα απϐ τισ ςτερεϐτυπεσ ανηςυχύεσ ςε ςχϋςη με 

την υγεύα μου, δεν ϋχει καν αναλογιςτεύ την ιδϋα να γύνει βύγκαν για πολλοϑσ απϐ τουσ λϐγουσ 

τουσ οπούουσ αυτϐ το ηλεκτρονικϐ βιβλύο ϋχει καλϑψει. 

 

Όςον αφορϊ εκεύνουσ που προβληματύζονται για το γεγονϐσ ϐτι τα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ τουσ 

θα αμφιςβητόςουν τον βιγκανιςμϐ ό ϐτι θα χλευϊςουν τισ ηθικϋσ τουσ επιλογϋσ, μπορώ να 

κατανοόςω απϐλυτα ϐτι αυτϐ μπορεύ πραγματικϊ να εύναι δϑςκολο. 

 

 

 
ελύδα 118 απϐ 123 



Εϊν το ϊτομο δε ζει πλϋον ςτο ςπύτι, τϐτε το γεγονϐσ ϐτι η οικογϋνειϊ του αμφιςβητεύ την επι- 

θυμύα του να γύνει βύγκαν δε θα πρϋπει φυςικϊ να τον ςταματόςει απϐ το να γύνει βύγκαν. Εϊν 

ωςτϐςο, το ϊτομο ζει ακϐμα με την οικογϋνειϊ του, η μετϊβαςη ςτον βιγκανιςμϐ θα εύναι πιο 

δϑςκολη απ’ ϐτι αν ϋμενε μϐνο του. 

 

Κατϊ τη γνώμη μου, το πιο δϑςκολο κομμϊτι του να προςπαθεύσ να γύνεισ βύγκαν ενώ ζεισ με την 

οικογϋνειϊ ςου, δεν εύναι απαραύτητα το γεγονϐσ ϐτι θα ςε κρύνουν, αλλϊ το γεγονϐσ πωσ εύςαι 

αναγκαςμϋνοσ να βλϋπεισ τα ϊτομα που αγαπϊσ, ενεργϊ να διαπρϊττουν ανόθικεσ πρϊξεισ 

ενώπιϐν ςου, ενώ ταυτϐχρονα δηλητηριϊζουν και το ςώμα τουσ. 

 

Εϊν ο ςυνομιλητόσ ςου ζει ακϐμα ςτο ςπύτι του, παρϐτρυνϋ τον να προςπαθόςει να δεύξει ςτην 

οικογϋνειϊ του τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ θϋλει να γύνει βύγκαν. Ίςωσ να τον ρωτοϑςεσ εϊν 

θα μποροϑςε να δεύξει ςτην οικογϋνειϊ του ντοκιμαντϋρ ό βύντεο ςτο YouTube. Θα μποροϑςεσ 

επύςησ να τον ενθαρρϑνεισ να μαγειρϋψει για τα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ του, ώςτε να τουσ δεύξει 

ϐτι τα βύγκαν φαγητϊ εύναι γευςτικϐτατα, οικονομικϊ, προςιτϊ και υγιεινϊ. 

 

Νομύζω ϐτι πολλϋσ φορϋσ οι γονεύσ και η οικογϋνεια απλϊ δε γνωρύζουν τι εύναι ακριβώσ ο 

βιγκανιςμϐσ και το γιατύ θα όθελε κανεύσ να γύνει βύγκαν. Γι’ αυτϐ, εύναι ςημαντικϐ κϊποιοσ να 

γνωρύζει καλϊ τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ επιθυμεύ να γύνει βύγκαν, ώςτε να μπορϋςει ςωςτϊ 

να τουσ εξηγόςει και να τουσ ςυζητόςει με την οικογϋνειϊ του. 

 

Επύςησ, υπενθϑμιςε ςτο ϊτομο να μη ξεχϊςει ποτϋ ϐτι ο πϐνοσ και τα δεινϊ ςτα οπούα τα ζώα 

υπϐκεινται, τα καταςτροφικϊ αποτελϋςματα που ϋχουν τα ζωικϊ προώϐντα ςτην υγεύα μασ και 

η περιβαλλοντικό κρύςη την οπούα επύ του παρϐντοσ αντιμετωπύζουμε, εύναι πολϑ κρύςιμα ώςτε 

απλϊ να απορριφθοϑν μϐνο και μϐνο εξαιτύασ κϊποιων αδιαφοροϑντων φύλων και οικογϋνειασ. 
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Πϊνω απ’ ϐλα ϐμωσ, βεβαιώςου πωσ θα τονύςεισ εμφατικϊ ςτο ςυνομιλητό ςου ϐτι υπϊρχει μια 

τερϊςτια, υποςτηρικτικό κοινϐτητα η οπούα εύναι πϊντα διαθϋςιμη για να προςφϋρει ςτόριξη, 

ςυμβουλϋσ και βοόθεια. Οπϐτε, εϊν ποτϋ νιώςει μοναξιϊ ό απομϐνωςη επειδό οι φύλοι και η 

οικογϋνειϊ του τον κϊνουν να νιώθει ϊβολα, τϐτε πεσ του ϐτι πϊντα θα μπορεύ να μιλόςει ςτην 

κοινϐτητα, γιατύ το να εύναι βύγκαν ςημαύνει πωσ ποτϋ δε θα εύναι μϐνοσ πραγματικϊ. 
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ΕΝΑ ΑΣΟΜΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΗ ΔΙΑΥΟΡΑ 
 

Μια απϐ τισ πιο ανηςυχητικϋσ πτυχϋσ αυτόσ τησ δικαιολογύασ εύναι πωσ εϊν ϐλοι εύχαν αυτό τη 

ςτϊςη, δε θα εύχε επιτευχθεύ απολϑτωσ τύποτα ςτην ιςτορύα τησ ανθρωπϐτητασ. Υαντϊςου αν ο 

Μαντϋλα, η Ρϐζα Παρκσ, ό ο Μϊρτιν Λοϑθερ Κινγκ εύχαν πει: ‘’Μα ϋνα ϊτομο δεν μπορεύ να κϊνει 

τη διαφορϊ’’ 

 

 

 

Εννοεύται πωσ ϋνα ϊτομο μπορεύ να κϊνει τη διαφορϊ. Οριςμϋνεσ φορϋσ μϊλιςτα, ϋνα μϐνο 

ϊτομο αρκεύ για να κϊνει τη διαφορϊ και να εμπνεϑςει χιλιϊδεσ μυαλϊ. Ένα κύνημα αποτελεύται 

πϊντα απϐ μεμονωμϋνουσ ανθρώπουσ και εύναι αυτό η ςυναθροιςτικό προςπϊθεια κϊθε ατϐμου 

που δημιουργεύ την αλλαγό. 
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την Αμερικό το 2014 ςκοτώθηκαν 400 εκατομμϑρια λιγϐτερα ζώα ςυγκριτικϊ με το 2007, και 

ϋχει εκτιμηθεύ ϐτι ο μϋςοσ ϊνθρωποσ τρώει κοντϊ ςτα 7000 ζώα κατϊ τη διϊρκεια τησ ζωόσ του, 

πρϊγμα το οπούο κατηγορηματικϊ αποδεικνϑει ϐτι κϊθε μϋρα που ζεισ ωσ βύγκαν, κϊνεισ μια 

τερϊςτια διαφορϊ. 

 

Όλα εξαρτώνται ςτην ουςύα απϐ τη ζότηςη και την προςφορϊ. Κϊθε φορϊ που αγορϊζουμε ϋνα 

βύγκαν προώϐν, αλλϊζουμε εκεύνο το οπούο ζητεύται και ψηφύζουμε με το πορτοφϐλι μασ για το 

εύδοσ του κϐςμου που θϋλουμε να δημιουργόςουμε. Καθώσ ϐλο και περιςςϐτεροι ϊνθρωποι 

ζητοϑν βύγκαν προώϐντα, ϐλο και περιςςϐτερεσ βύγκαν επιλογϋσ θα παρϊγονται – αυτϐ εύναι κϊτι 

που όδη ςυμβαύνει! Αυτϐσ ακριβώσ εύναι ο λϐγοσ που πλϋον υπϊρχουν βύγκαν τυριϊ ςτα πολυ- 

ςϑχναςτα ςουπερμϊρκετ και βύγκαν μενοϑ ςτα κεντρικϊ εςτιατϐρια. 

 

Δεν υπϊρχει καμύα αμφιβολύα ϐτι αυτϐ το κύνημα αναπτϑςςεται εκθετικϊ· και αυτϐ ςυμβαύνει 

επειδό χιλιϊδεσ ϊνθρωποι ξεκινοϑν να αντικρύζουν τισ πρϊξεισ τουσ και κϊνουν την αλλαγό ςτον 

βιγκανιςμϐ. Εύμαςτε, εν τϋλει, ηθικϊ υπϐλογοι για τισ ενϋργειεσ που ωσ ϊτομα επιλϋγουμε να 

κϊνουμε, ανεξϊρτητα απϐ το τι κϊνουν οι ϊλλοι ϊνθρωποι. Εύναι καθόκον μασ να απευθυνθοϑμε 

ςτον αντύκτυπο των δικών μασ πρϊξεων και να εκτιμόςουμε εϊν οι επιλογϋσ που επϋρχονται 

απϐ τον τρϐπο ζωόσ μασ πρϋπει να αλλϊξουν. Με το να γύνεισ βύγκαν ςφοδρϊ δηλώνεισ: ‘’Λϋω 

ϐχι’’ ςτισ βιομηχανύεσ που εκμεταλλεϑονται και ςκοτώνουν ζώα. 

 

Εϊν ϐλοι εύχαν τη ςτϊςη: ‘’Ένα ϊτομο δεν μπορεύ να κϊνει τη διαφορϊ’’, τϐτε θα εύχαμε ακϐμα 

τη ςκλαβιϊ και το απαρτχϊιντ. Εύναι ακριβώσ αυτϊ τα ϊτομα, που εκεύνη τη χρονικό ςτιγμό 

εκπροςωποϑςαν τη μειονϐτητα, που ϐρθωςαν το ανϊςτημϊ τουσ και τϊχθηκαν αντιμϋτωποι 

προσ τισ αδικύεσ, εξαιτύασ των οπούων επιτεϑχθηκε η πρϐοδοσ. Εύναι τώρα ςτο δικϐ μασ χϋρι 

να κϊνουμε το ύδιο προκειμϋνου να ςώςουμε τα ζώα, τον πλανότη και ϐντωσ τουσ εαυτοϑσ μασ. 
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Ε ΕΤΦΑΡΙΣΩ 

ΠΟΤ ΣΟ ΔΙΑΒΑΕ! 
 

ε ευχαριςτώ που ϋφταςεσ ςτο τϋλοσ αυτοϑ του ηλεκτρονικοϑ βιβλύου και για το χρϐνο που 

αφιϋρωςεσ μαθαύνοντασ για αυτϋσ τισ δικαιολογύεσ και το πώσ να τισ απομυθοποιεύσ. Εύναι 

ειλικρινϊ πολϑ ιςχυρϐ πρϊγμα να κατϋχεισ αυτό τη γνώςη. Εφοδιαςμϋνοσ με αυτϋσ τισ πληρο- 

φορύεσ, πιςτεϑω πραγματικϊ πωσ εςϑ, ατομικϊ, ϋχεισ τη δϑναμη να γύνεισ μια ιςχυρό φωνό 

υπϋρ των ζώων και ϋχεισ τη δυνατϐτητα να γύνεισ ϋνασ εξαιρετικϊ ικανϐσ ακτιβιςτόσ και 

υποςτηρικτόσ του βιγκανιςμοϑ. Σο μϐνο που χρειϊζεται εύναι να φυτϋψεισ ϋναν ςπϐρο για 

να αλλϊξεισ τισ ζωϋσ πολλών. 

 

Θα όθελα, με την ευκαιρύα, να ςου προτεύνω να ςυμμετϋχεισ ςτισ εξόσ οργανώςεισ ςτισ οπούεσ 

μπορεύσ να εξαςκόςεισ και να καλλιεργόςεισ τισ ικανϐτητϋσ ςου ωσ ακτιβιςτόσ: 

 

Anonymous for the Voiceless 

The Save Movement 

Direct Action Everywhere 

 

Επύςησ, εύμαι ςυνιδρυτόσ και ςυνδιευθϑνω την ακτιβιςτικό οργϊνωςη Surge, οπϐτε εϊν ζεισ ςτο 

Ηνωμϋνο Βαςύλειο, βεβαιώςου ϐτι θα ςυμμετϊςχεισ και ςε αυτϐ που κϊνουμε! 

 

ε υπερευχαριςτώ και πϊλι για την ανϊγνωςη, πόγαινε τώρα να αλλϊξεισ τον κϐςμο! 

 

 

Earthling Ed (Ed Winters) x 
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