
Vegan για τα ζώα
Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να κάνεις 
την πιο ξεκάθαρη ηθική τοποθέτηση: να σταθείς 
απέναντι από την υποδούλωση, εκμετάλλευση και 
δολοφονία των 150 δισεκατομμυρίων ζώων που 
χρησιμοποιούνται ετησίως για τροφή, ένδυση, 
διασκέδαση, εκπαίδευση και άλλους σκοπούς. Με το 
να γίνεις vegan σημαίνει πως δεν καταδικάζεις πλέον 
τα ζώα σε μια ζωή πόνου και βασανισμού και στον 
τρομακτικό θάνατο στα σφαγεία, πως δεν συμμετέχεις 
στο διαχωρισμό των μητέρων από τα μωρά τους, για 
να πίνεις εσύ το γάλα τους και τα αρσενικά 
κοτοπουλάκια δεν θα αλέθονται ζωντανά λίγο μετά τη 
γέννησή τους για να τρως αυγά.

Ζώα που αγαπάς – Ζώα που τρως
Σε έχουν μάθει πως οι σκύλοι και οι γάτες αξίζουν την 
αγάπη σου και τον σεβασμό σου. Ξέρεις ήδη, πως κάθε 
γάτα και κάθε σκύλος είναι μια μοναδική 
προσωπικότητα. Αν έχεις κατοικίδιο ζώο, το φωνάζεις 
με το όνομά του και του συμπεριφέρεσαι σαν ισότιμο 
μέλος της οικογένειάς σου. Μάλιστα, εξοργίζεσαι όταν 
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Το 100% των βασανισμών και των δολοφονιών που 

σκόπιμα προκαλούμε στα ζώα είναι περιττοί. 

τους τροφοδοτούν το σιτάρι και τους άλλους καρπούς στα 
εκτρεφόμενα ζώα, πετώντας στην ουσία την τροφή που θα 
μπορούσε να θρέψει τα εκατομμύρια των πεινασμένων και 
στη συνέχεια σκοτώνουν τα ζώα αυτά για να τα 
καταναλώσουν.

Vegan για μια καλύτερη κοινωνία
Μια κοινωνία που ηθελημένα αγνοεί τον πόνο και την 
ταλαιπωρία των ζώων, τα δεινά των άλλων ανθρώπων, και 
την καταστροφή του πλανήτη κάνοντας απερίσκεπτες και 
αδιάφορες επιλογές στις καταναλωτικές της συνήθειες, θα 
κληθεί αργά η γρήγορα να πληρώσει το τίμημα. Ο Vegan 
τρόπος ζωής είναι αυτός που θα βοηθήσει στον τερματισμό 
του κύκλου της βίας. 

                                       Η εκμετάλλευση των ζώων από τον 
                                       άνθρωπο είναι σε μεγάλο βαθμό και 
                                       η αιτία όλων των προβλημάτων που 
                                       αφορούν την καταπάτηση των 
                                       ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν 
                                       μπορείς να δικαιολογήσεις ηθικά την 
                                       εκμετάλλευση των ζώων χωρίς να 
                                       αφήσεις την πόρτα ανοιχτή  και στην 
εκμετάλλευση ανθρώπων. Άρα ούτε εσύ ο ίδιος θα μπορείς  
να προστατευτείς από την εκμετάλλευση μιας και τα κριτήρια 
που χρησιμοποιείς για να δικαιολογήσεις την άρνηση των 
δικαιωμάτων στα ζώα, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
και για να σου στερήσει κάποιος άλλος τα δικά σου.

Ποιος είναι ο 269
                                             Ο “269” είναι ένα μοσχαράκι που
                                              γεννήθηκε σε μια φάρμα στο 
                                              Ισραήλ και η μοίρα του ήταν να
                                              δολοφονηθεί, ώστε το 
                                              διαμελισμένο του σώμα να 
                                              πωληθεί στα χασάπικα Το 269 
                                              είναι ο αριθμός που υπήρχε στο 
ενώτιο του - το  αναγνωριστικό του ως ένα από τα άπειρα 
σκλαβωμένα, ανώνυμα και απρόσωπα ζώα φάρμας που ζουν 
και πεθαίνουν καθημερινά μακριά από τα βλέμματά μας. 

Ο 269 απελευθερώθηκε λίγο πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία σφαγής του και έγινε το 
σύμβολο ενός παγκόσμιου κινήματος.

Σήμερα το κίνημα 269life είναι ενεργό σε περισσότερες από 
30 χώρες σε όλο τον κόσμο, διεκδικώντας την αξιοπρέπεια 
των ζώων καθώς και το δικαίωμα τους στη ζωή και την 
ελευθερία. 

Τι μπορείς να κάνεις

Δοκίμασε νέες βίγκαν συνταγές
Το να βγάλεις τα ζωικά προϊόντα από την διατροφή 
σου είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να 
βοηθήσεις τα ζώα. Έχει υπολογισθεί πως κατά μέσο 
όρο ένας βίγκαν σώζει 100 ζωές τον χρόνο! Θα βρεις 
πολλές συνταγές και συμβουλές στην ιστοσελίδα μας.

Ενημερώσου
Για απόψε σου προτείνουμε να δεις τα παρακάτω 
video: το “From Farm to Fridge”, το “What Came 
Before” και την συναρπαστική ομιλία του Gary 
Yourofsky. Και τα 3 αυτά video θα τα βρεις στην 
ιστοσελίδα μας μαζί με πολλά άλλα.

Δραστηριοποιήσου
Γίνε μέλος του 269life Greece. Αναζητούμε πάντα νέα 
μέλη. Επικοινώνησε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας 
μας ή της σελίδας μας στο facebook και θα έρθουμε 
εμείς σε επαφή μαζί σου.

www.269lifegreece.gr

269life Greece

O Vegan τρόπος ζωής είναι αφιερωμένος στην 
καλοσύνη και τη συμπόνια για όλους!

Στην ιστοσελίδα μας θα βρεις αναλυτικές πληροφορίες 
για ταζώα, την υγεία σου, τις επιπτωσεις της 
κρεοφαγίας, ενδιαφεροντα videos, στατιστικές και 
φυσικά ένα χρήσιμο οδηγό για τα πρώτα σου βήματα 
και πολλές νόστιμες vegan συνταγές.



για ένα από τα αδέρφια του: το θέαμα του γδαρμένου τους 
σώματος, το βάρος του κομμένου τους μηρού, τη γεύση της 
καμένης τους σάρκας, των απανθρακωμένων & σπασμένων 
πλευρών τους, τη γεύση και την υφή κάθε πτυχής της 
απελπισίας τους, της υποβάθμισης τους και της ήττας τους. 

                                             Ξέρεις κάθε λεπτομέρεια των 
                                             όσων τα έχεις αναγκάσει να 
                                             είναι: αντικείμενα προς 
                                             κατανάλωση. Αυτό που δεν 
                                             ξέρεις, αυτό που δεν θέλεις να 
                                             ξέρεις, είναι αυτό που θα πρέπει 
                                             να μάθεις αν θέλεις να 
                                             αποκαταστήσεις την ανθρωπιά 
                                             σου: το ποια είναι.

Τα ζώα δεν είναι κρέας
Τo "κρέας" είναι η λέξη της αντικειμενοποίησης. Είναι η 
προσπάθεια να μετατραπεί "κάποιος" σε "κάτι". 
Αναφερόμενη σε ένα ζώο ως "κρέας", η βιομηχανία κρέατος, 
επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ηθικό κενό στο μυαλό των 
καταναλωτών, δηλαδή, την πλήρη αποσύνδεση μεταξύ της 
ταυτότητας του ζώου και του προϊόντος της σάρκας του. 

Το "κρέας" είναι η συσκευασμένη εμπορική αξία των ζώων, 
που παρουσιάζεται ακριβώς όπως όλα τα άλλα προϊόντα στα 
ράφια των καταστημάτων, απόλυτα διαχωρισμένη από αυτό 
που πραγματικά ήταν: υπέροχες συναισθανόμενες ζώα! 

Ακριβώς όπως ο άνθρωπος όμως, κάθε ζώο που 
δολοφονήθηκε για να καταλήξει ως  προϊόν στο ράφι ενός 
μάρκετ αποτελούνταν από ένα μοναδικό σύνολο σκέψεων, 
ενδιαφερόντων, συναισθημάτων, αναμνήσεων, εμπειριών, 
επιθυμιών και μπορούσε να βιώσει χαρά, θλίψη, φόβο και 
πόνο. 

Πρέπει να αλλάξουμε τη γλώσσα για χάρη των ζώων. Το να 
τρως "κρέας" και "ζωικά προϊόντα" σημαίνει να τρως ένα ζώο, 
το πτώμα ενός ζώου. 

Vegan για την υγεία σου
Η πρώτη αιτία ασθενειών και πρόωρου θανάτου είναι  ο 
καρκίνος και οι καρδιοπάθειες, και αδιαμφισβήτητα πλέον  
συνδέονται με την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Μια 
ισορροπημένη vegan διατροφή συμβάλλει στη βελτίωση της  
υγείας σου. Περιλαμβάνει πολλά φρούτα, όσπρια, 
δημητριακά και λαχανικά και καθόλου χοληστερόλη και 
και κορεσμένα λιπαρά. Οι πρωτεΐνες, το ασβέστιο, ο σίδηρος 

και όλες οι βιταμίνες δεν απουσιάζουν από το πιάτο σου.

Vegan για τον πλανήτη
Κάνεις τη μικρότερη δυνατή καταστροφή. Η κρεοφαγία και η 
κατανάλωση ζωικών προϊόντων επηρεάζει δραματικά την 
κλιματική αλλαγή. Οι ρύποι που απελευθερώνονται στην 
ατμόσφαιρα από τις βιομηχανίες κρέατος είναι το 20% των 
συνολικών (έκθεση Ο.Η.Ε) υπερτερούν δηλαδή ακόμα και 
από την μόλυνση που κάνουν όλα τα μέσα μεταφοράς μαζί 
(αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, πλοία). Επιπλέον με το να 
γίνεις vegan δεν συμβάλλεις στην καταστροφή  των τροπικών 
δασών και στη θανάτωση άγριων ζώων, μέσω της 
αποψίλωσης για καλλιέργεια ζωοτροφών. 

Vegan για την επάρκεια της καλλιεργήσιμης γης
Το 70% των αγροτικών εκτάσεων χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή ζωοτροφών, που τροφοδοτούν τις μονάδες 
εκτροφής ζώων φάρμας. Μια vegan διατροφή απαιτεί μόλις το 
1/5 καλλιεργήσιμης έκτασης, σε σχέση με μια αντίστοιχη 
κρεοφαγική.

Vegan για την επάρκεια των υδάτινων πόρων
Οι κρεατοβιομηχανίες και οι βιομηχανίες παραγωγής 
γάλακτος, είναι από τις σημαντικότερες αιτίες για την ξηρασία. 
Τεράστιες ποσότητες νερού χρησιμοποιούνται για την 
καλλιέργεια ζωοτροφών και από τα σφαγεία. Για να παραχθεί 
ένα κιλό σιταριού, απαιτούνται 1000 λίτρα νερού - για να 
παραχθεί ένα κιλό μοσχαρίσιου κρέατος απαιτούνται 11.000 
λίτρα και 2000 με 4000 λίτρα για την παραγωγή  ενός λίτρου 
γάλακτος.

Vegan για την επάρκεια τροφής για όλους τους ανθρώπους
Οι φτωχές χώρες με τα εκατομμύρια των ανθρώπων που 
πεινούν και πεθαίνουν από την έλλειψη τροφής, 
εξακολουθούν  να εξάγουν τις φυτοκαλλιέργιες τους στις
Δυτικές χώρες. Οι πλούσιες χώρες της Δύσης, με τη σειρά 

μαθαίνεις για κάποιον που έχει βασανίσει κάποια γάτα ή 
κάποιον σκύλο. Επίσης σε έχουν μάθει πως είναι φυσιολογικό 
και απαραίτητο να τρως κρέας και ζωικά προϊόντα. Σου έχουν 
πει πως το χοιρινό, το βοδινό και τα πουλερικά είναι φαγητό 
και ότι μπορείς να τα τρως επειδή έτσι λειτουργεί η τροφική 
αλυσίδα και γιατί πάντα έτσι έπραττε η ανθρωπότητα.

Είναι αλήθεια μερικά ζώα πιο σημαντικά από κάποια άλλα; 
Αυτό που δεν σου έχουν πει, είναι πως δεν υπάρχει καμία 
διαφορά ανάμεσα στα ζώα που έχεις μάθει να αγαπάς και 
στα ζώα που έχεις μάθει να τρως. Αυτό που αποκαλείς 
χοιρινό, βοδινό και πουλερικά στην πραγματικότητα  είναι 
γουρούνι, αγελάδα και κότες: δηλαδή ζώα έξυπνα, ευαίσθητα 
και το κάθε ένα από αυτά έχει την δική του μοναδική 
προσωπικότητα, ακριβώς όπως ένα σκυλί, ένα γατί και ένας
άνθρωπος.

Αυτό που δεν σου έχουν πει, είναι πως τα ζώα που τρως 
υποφέρουν μια ζωή πόνου, φόβου και δυστυχίας. 

Αυτό που δεν σου έχουν πει, είναι πως τα άρρωστα και 
τραυματισμένα ζώα στις φάρμες δεν έχουν καμία ιατρική 
φροντίδα. 

Αυτό που δεν σου έχουν πει, είναι πως τα ζώα που τρως 
σφάζονται βίαια. 

Αυτό που δεν σου έχουν πει, είναι πως δεν σου χρειάζεται να 
τρως ζώα και ζωικά παράγωγα, όπως γάλα και αυγά, 
προκειμένου να είσαι υγιής.  

Τα ζώα δεν είναι προϊόντα
Πώς θα ένιωθες αν είχες γεννηθεί σε ένα κλουβί, αν σου 
στερούσαν την οικογένειά σου, το φως του ήλιου, την 
ελευθερία να κινείσαι, αν σε ακρωτηρίαζαν και τελικά σε 
σκότωναν για μια περιττή δίαιτα;

Ξέρεις πράγματα για τα ζώα που τρως, που κανείς δεν θα 
έπρεπε να γνωρίζει και που κανείς δεν θα ήθελε να γνωρίζει 


