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Bionote: Ο Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής 

Εφαρμοσμένης Ηθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος του 

Ελληνικού Κλιμακίου της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (Haifa), Διευθυντής του 

ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία, Μέλος της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας του 

Ε.Κ.Π.Α., Μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 

Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας «Κώστας Στεφανής», και Μέλος της Επιτροπής 

Βιοηθικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Έχει διδάξει ως Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αννόβερο της Γερμανίας και του Νόβι Σαντ της 

Σερβίας. Έχει δημοσιεύσει τέσσερις μονογραφίες στην ελληνική και μια στην αγγλική, 

και έχει επιμεληθεί την έκδοση δέκα συλλογικών έργων: τριών στην αγγλική, ενός στην 

σερβική, και έξι στην ελληνική. Περισσότερα από εξήντα άρθρα του έχουν 

δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και 

πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος διαφόρων φιλοσοφικών εταιρειών της ημεδαπής και 

της αλλοδαπής. 
 

 

Μαζική θανάτωση μινκ, κροκοδείλια δάκρυα, και κάποιες ηθικές επισημάνσεις 

 

Προ μηνός είχα την ευχάριστη έκπληξη να προσκληθώ από το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων να συνεισφέρω κάποιες σκέψεις μου σε σχέση 

με την περιβαλλοντική ηθική συνείδηση της κοινωνίας μας επ’ αφορμή της μαζικής 

θανάτωσης δυόμιση χιλιάδων μινκ στην Κοζάνη, επειδή σε αυτά ανιχνεύθηκε ο ιός 

covid-19. Επρόκειτο περί έκπληξης, διότι σε τόσο χαλεπούς καιρούς, όσο αυτοί που 

διανύουμε, προσκλήσεις όπως αυτή δεν είναι το πρώτο πράγμα που περιμένει κανείς. 

Ήταν ευχάριστη, διότι πάντοτε είναι ευχάριστο να βλέπεις πως νέοι άνθρωποι, ιδίως 

εκπαιδευτικοί, δεν αρκούνται στα στοιχειώδη και τετριμμένα που τους ζητούνται, αλλά 

έχουν την διάθεση να κάνουν κάτι παραπάνω και να προσφέρουν στην τοπική αλλά και 

την ευρύτερη κοινότητα. Πρωτοβουλίες όπως αυτή θεωρώ πως δεν μπορούν παρά να 

συγκινούν και δεσμεύουν κάθε ενεργό και ευαισθητοποιημένο πολίτη, και να 

χαιρετίζονται με ενθουσιασμό. Σε ό,τι με αφορά, καρπός της δέσμευσης αυτής είναι οι 

σκέψεις που ακολουθούν – με την ελπίδα πως η συμπερίληψή τους στην ψηφιακή 

εφημερίδα του Κέντρου θα συμβάλει στον σχετικό ηθικό διάλογο. 

 

Πιστεύω πως οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, είναι κατά βάσιν αγαθοί. Πιστεύω, 

παράλληλα, πως οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι, διάγουν βίο αφιλοσόφητο. Οι 
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δυο αυτές πραγματικότητες που ισχύουν εξ ίσου και ταυτοχρόνως, πολύ συχνά 

οδηγούν σε αλλοπρόσαλλες όσο και θλιβερές πράξεις και επιλογές: καλοί άνθρωποι 

προβαίνουν σε κακές πράξεις, και τούτο όχι διότι τις επιλέγουν πραγματικά, αλλά διότι 

αδυνατούν να διακρίνουν τις εγγενείς αντιφάσεις των επιλογών τους. Ως παραδείγματα 

θα μπορούσαν να αντληθούν αναρίθμητα από την πραγματικότητα που βιώνουμε: η 

ξενοφοβία και η μισαλλοδοξία από ανθρώπους που αποτελούν μέλη ενός πολιτισμικού 

συνεχούς και ενός λαού, στο DNA του οποίου έχει από χιλιετίες εγγραφεί η φιλοξενία 

και η ανοικτότητα, η υιοθέτηση ολοκληρωτικών αντιλήψεων από κοινότητες που έχουν 

υποφέρει από τον ολοκληρωτισμό, και άλλα πολλά. Η αγαθή προαίρεση από μόνη της 

δεν αρκεί. Αν επιθυμούμε να μην αντιφάσκουμε προς τον εαυτό μας, οφείλουμε να 

ελέγχουμε τις επιλογές και τις στάσεις μας με κριτήριο τον λόγο. 

Σε αυτήν την κατηγορία κατά την γνώμη μου εμπίπτουν και τα κροκοδείλια δάκρυα 

για την θανάτωση δυόμιση χιλιάδων μινκ στην Κοζάνη, διότι σε αυτά ανιχνεύθηκε ο 

ιός covid-19, και συνεπώς θεωρήθηκαν δυνητική απειλή για την υγεία και την ζωή της 

τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας. Διάβασα και άκουσα πολλά γύρω από το 

εάν έχουμε το δικαίωμα να τα θανατώσουμε ώστε να προστατευθούμε – δεδομένου του 

ότι ο ιός δεν επηρεάζει τα ίδια τα μινκ, περί του ενδεδειγμένου τρόπου θανάτωσης, και 

άλλα τέτοια. Όλη αυτή η συζήτηση στην σκέψη μου είναι από την αρχή έως το τέλος 

τουλάχιστον άστοχη – πραγματικό χάσιμο χρόνου, και τούτο διότι παραβλέπει τις δύο 

σημαντικότερες παραμέτρους του ζητήματος. 

Ξεκινώ από το έλασσον. Ναι, φυσικά θα θανατωθούν τα μινκ που απειλούν την υγεία 

και την ζωή ανθρώπων. Όχι διότι πρέπει να θανατωθούν, αλλά διότι δεν υπάρχει άλλη 

επιλογή από αυτήν. Αν πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στην θανάτωση ενός ζώο και στην 

δική σας επιβίωση, φέρ’ ειπείν, θα επιλέξετε το πρώτο. Στην πραγματικότητα, στην 

περίπτωση αυτή δεν υφίσταται καν η δυνατότητα επιλογής: το ένστικτο της 

αυτοσυντήρησης ενεργοποιείται άμεσα, και η πράξη καθίσταται μονόδρομος. Έννοιες 

και όροι όπως δικαίωμα, καθήκον, πρέπει να, δεν πρέπει, και ούτω καθ’ εξής, 

προϋποθέτουν, όπως όλοι οι ηθικοί όροι, την ελευθερία της επιλογής – και το ένστικτο 

απλώς αποκλείει πλήρως αυτήν την δυνατότητα. 

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό. Το πραγματικό αντικείμενο 

συζήτησης αφορά τους λόγους που δικαιολογούν ή νομιμοποιούν γενικώς την εκτροφή 

μινκ. Φαντάζομαι αυτά δεν εκτρέφονται για οποιονδήποτε άλλον λόγο πέραν του 

γεγονότος πως η γούνα τους είναι πολύτιμη, και η ζήτησή της υψηλή. Τα χαριτωμένα 

αυτά παιχνιδιάρικα ζωάκια, για τα οποία πολλοί έχυσαν κροκοδείλια δάκρυα, 

εκτρέφονταν για να θανατωθούν ούτως ή άλλως. Σκέφτομαι, αποτελεί ευτύχημα που 

τον Νοέμβριο στην χώρα μας δεν κάνει κρύο. Αποφύγαμε έτσι το τραγελαφικό 

ενδεχόμενο να θρηνούμε για την θανάτωση των μινκ φορώντας τις γούνες τους.  

Το μόνο ηθικό ζήτημα που σχετίζεται με την θανάτωση των μινκ αφορά την ίδια την 

εκτροφή τους με σκοπό την θανάτωσή τους για την χρήση της γούνας τους. Κάποτε το 

είδος μας δεν είχε επιλογή ως προς αυτό, συνεπώς και δεν μπορούσε να κατηγορηθεί 

ηθικά: χρειαζόταν το δέρμα και την γούνα των ζώων για να επιβιώσει. Σήμερα, όμως, 

αυτό δεν ισχύει. Αν σήμερα καλοπροαίρετοι άνθρωποι, οι οποίοι εύλογα θρηνούν για 

τα δύσμοιρα αυτά χαριτωμένα ζωάκια, χρησιμοποιούν το δέρμα και την γούνα είτε 

αυτών των ίδιων των μινκ, είτε άλλων ζώων που εκτρέφονται για τον σκοπό αυτό, το 

πράττουν είτε διότι το επιθυμούν και τους αρέσει, είτε διότι αποφεύγουν – ή 

αποτυγχάνουν – να συλλογισθούν, να συνδέσουν το προϊόν που βρίσκεται στην 

γκαρνταρόμπα ή στους ώμους τους με το ζωντανό, ευαίσθητο στον πόνο και στον 

φόβο, χαριτωμένο και μοναδικό ζώο από το οποίο αυτό έχει προέλθει. Νομίζω πως 

πλέον έχει έλθει η ώρα αυτό να αλλάξει – εκτός και εάν μας αρκεί η αστόχαστη, 
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αφιλοσόφητη ζωή, η ζωή στην οποία χωρίς αναστολές θα ενέδιδε μόνον ένας 

παράφρων, στον οποίο συγχωρείται να πιστεύει πως κάτι μπορεί να ισχύει και την ίδια 

στιγμή να μην ισχύει. 

Η διαμόρφωση του κατάλληλου πολιτισμικού και πνευματικού περιβάλλοντος, εντός 

του οποίου αντιφάσεις, αστοχίες και αλλοπρόσαλλες επιλογές όπως η ανωτέρω δεν θα 

μπορούν να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, απαιτούν δράση: οφείλουμε να κάνουμε κάτι 

επί τέλους, πέραν των ευχολογίων και των σύντομων κειμένων όπως αυτό που 

διαβάζετε τώρα. Αυτός πρωτίστως ήταν ο λόγος που το 2020 ιδρύθηκε από το Τμήμα 

Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, 

Δίκαιο, Ευζωία. Η δημιουργία μιας σκεπτόμενης, ευαισθητοποιημένης και 

επιστημονικώς καταρτισμένης κοινότητας πιστεύω πως μπορεί να αποτελέσει 

ανάχωμα σε αστόχαστες πρακτικές που δεν ταιριάζουν σε καλούς ανθρώπους. 
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