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Το ζήτημα δεν είναι εάν μπορούν να συλλογίζονται 
ή να ομιλούν, αλλά εάν μπορούν να υποφέρουν.

‒ Τζέρεμι Μπένθαμ

1. La vache qui ne rite pas

Ένα ζεστό βράδυ το καλοκαίρι του 2001, σε ηλικία 10 
ετών, επέστρεφα στο σπίτι με το ποδήλατό μου, ύστερα 
από μια σύντομη βόλτα σε κοντινή πλατεία. Καθώς πλη
σίαζα προς το σπίτι, παρατήρησα στην άκρη του πεζο
δρομίου μια γάτα να ετοιμάζεται να διασχίσει τον δρόμο 
μαζί με το μωρό της. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα η 
γάτα τα είχε καταφέρει, αλλά το μωρό της όχι∙ ένα αυτο
κίνητο το είχε χτυπήσει. Το κορμί του δεν σάλεψε καν, 
απλά πέθανε. Η γάτα γύρισε από την άλλη πλευρά του 
δρόμου και, στεκόμενη πάνω από το μωρό, άρχισε να 
κλαίει. Ήταν ένας κανονικός θρήνος, μια τελευταία ελεγεία 
για το μωρό της. Για την ακρίβεια έκλαιγε για αρκετή ώρα, 
παραμένοντας πάνω από το νεκρό σώμα μέχρι να έρ
θει το επόμενο αμάξι και, αφού περνούσε το αυτοκίνητο, 
επέστρεφε ξανά και ξανά και ξανά. Απομάκρυνα το σώμα 
του νεκρού μωρού από τον δρόμο, το οποίο άφησε πίσω 
μόνο μια κηλίδα αίματος στη θέση του. Παρακολουθού
σα αυτή τη γάτα για μέρες: επέστρεφε στο σημείο αρκε
τές φορές για να μυρίσει, μέχρι που η οσμή του σώματος 
του παιδιού της χάθηκε και δεν επέστρεψε ποτέ ξανά. Δεν 
ξέρω εάν η γάτα είχε καταλάβει τι είχε συμβεί (ο δεκάχρο
νος εαυτός μου ίσα που είχε συγκροτήσει την έννοια του 
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θανάτου στις νοητικές του δομές). Δεν ξέρω καν εάν έχει 
σημασία το εάν η γάτα ήξερε τι είχε συμβεί στο μω ρό της, 
αυτό που αισθάνθηκα όμως εκείνο το βράδυ ήταν ότι η γάτα 
φαινόταν να αντιλαμβάνεται ότι κάτι είχε συμβεί εκεί και 
αυτό τη δυσαρεστούσε, κάνοντάς τη να κλαίει. Βλέποντας 
τα πράγματα υστερογενώς, θεωρώ πως η εικόνα με είχε 
ταλαιπωρήσει και δυσεξήγητα χαροποιήσει ταυτόχρονα. Με 
έκανε να υποφέρω το να ακούω το κλάμα της γάτας, ήθελα 
να βοηθήσω με κάποιον τρόπο όπως είχε κάνει ο Λίνκολν, 
όταν άκουσε τη γουρούνα να κλαίει για τα μωρά της,1 αλλά 
δεν μπορούσα. 

Γιατί όμως με είχε χαροποιήσει αυτή η εικόνα; Διότι είχα 
γίνει αυτόπτης μάρτυρας ενός θαύματος: τα ζώα αποκάλυ
πταν ακριβώς εδώ, «μπροστά στα μάτια μου», λειτουργίες 
που δεν ήξερα και δεν είχα διδαχθεί ποτέ ότι είχαν. Είχα την 
αίσθηση, ως άλλος Καρτέσιος, ότι μοιάζουν με γονιδιακές 
μηχανές, που τα πάντα ρυθμίζονται με βάση την άτεγκτη 
αυστηρότητα των ενστίκτων τους, που δεν τα ενδιαφέρει τί
ποτε παρά η ικανοποίηση των ορμέμφυτών τους. Με αυτή 
την πλασματική αίσθηση δεν μεγαλώνουμε όλοι άλλωστε; 
Σε εκείνο το σημείο άρχισε να διαλύεται εντός μου ένα μέ
ρος αυτού που αποκαλείται ως «αρνησανθρωπία», η άρνη
σή μας δηλαδή να παραχωρήσουμε βιωματική ομοιότητα 
μεταξύ των ζώων και των ανθρώπων.2

1. Μια παραλλαγή της ιστορίας θέλει τον Λίνκολν να σταματά όλη την 
αυτοκινητοπομπή του κόμματός του για να βοηθήσει μερικές γαλοπούλες.

2. Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος συναντάται ως “anthropodenial” 
και εισήχθη από τον Φρανς ντε Βάαλ. Πρόκειται για άλλη μια έκφανση 
της «αυτοδοσμένης μας ηγεμονίας», για την οποία κάνει λόγο ο Tσαρλς 
Πάτερσον στο βιβλίο του Αιώνια Τρεμπλίνκα (μτφρ: Κ. Αλεξίου, Κυαναυγή 
2019) η οποία νομιμοποιεί κάθε μας προσπάθεια να ερμηνεύουμε τη ζωή 
των ζώων. Αυτή ακριβώς η στάση εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, 
ένας από τους οποίους εντοπίζεται στη συνεχή «υποερμηνεία» του 
κόσμου τους.
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Μέχρι το πολύ πρόσφατο παρελθόν, στο φαντασιακό 
του σύγχρονου ανθρώπου η παραγωγή της τροφής ακο
λουθούσε μια πολύ ομαλή και εύλογη πορεία: Ζώα γεννιού
νταν στις φάρμες, μεγάλωναν, γεννούσαν, γερνούσαν και 
λίγο πριν πεθάνουν, αναίμακτα και ανώδυνα, μετατρέπο
νταν ως διά μαγείας στις τροφές που ψωνίζουμε από τις 
αγορές, το σούπερ μάρκετ και τοποθετούμε στο ψυγείο ή 
τον φούρνο μας. Οι μεγάλες εταιρείες προωθούσαν –κάτι 
που συνεχίζουν ακόμη να κάνουν– προϊόντα «ελευθέρας 
βοσκής» (όπως φαίνεται δεν ήταν ποτέ στην πραγματικό
τητα «ελευθέρας»), τοπο θετώντας στις ετικέτες των προϊό
ντων τους χαρούμενα ζώα που απολαμβάνουν τη ζωή στη 
φάρμα, παρουσιαζόμενα δίχως άγχος, να κάνουν προμενά
δες στις «ατελείωτες» εκτάσεις βόσκησης, ένα μοτίβο που 
εξαπατά διαχρονικά τον καταναλωτή. Μια διάσημη, μάλι
στα, γαλλική εταιρεία τροφίμων, «πλασάρει» τυρί με ονο
μασία και συσκευασία που παρουσιάζει μια χαρούμενη 
αγελάδα, κρύβοντας αυτό που ο ακτιβιστής Γκ. Γιουρόφσκι 
συνηθίζει να επαναλαμβάνει, ότι δηλαδή ένα ποτήρι γάλα ή 
μια φέτα τυριού είναι το ίδιο αιματηρά και βάρβαρα με την 
ίδια τη σάρκα. Αν δούμε το απόφθεγμα υπό το πρίσμα του 
κυριολεκτισμού, το γάλα που πίνουμε έχει υψηλή περιε
κτικότητα σε αίμα και πύον λόγω της μαστίτιδας από την 
οποία υποφέρουν οι περισσότερες αγελάδες (η παστερί
ωση δεν μπορεί να εξαφανίσει αυτά τα στοιχεία). Γινόμα
στε έτσι το μόνο ζώο που βρίσκεται ποδηγετημένο σε έναν 
ατέρμονο απογαλακτισμό. Αν το σκεφτούμε πιο ψύχραιμα, 
αντιλαμβανόμαστε ότι κλέβουμε το υγρό ανάπτυξης που 
παράγει ο μαστός ενός ζώου, που στοχεύει στο να μετα
τρέψει ένα μικρό τετράποδο σε βοοειδές διακοσίων κιλών. 
Τα ζώα εμφανίζονται στις συσκευασίες και τις διαφημίσεις 
χαρούμενα, σαν να τους αρέσει αυτό που τους συμβαίνει 
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(προβάλλοντας, περισσότερο, τα συναισθήματα των κατό
χων αυτών των βιομηχανιών παρά τα δικά τους). Παρου
σιάζονται να τραγουδούν και να χορεύουν με μικρά παιδά
κια, σχεδόν παρακαλώντας μας να τα αγοράσουμε. Αυτή 
είναι η οπτική κουλτούρα που κατασκευάσαμε λοιπόν. 
Εκεί το ζώο φαίνεται να δηλώνει ότι «το να με τρως είναι 
μια απόλαυση που πρέπει να αποκτήσεις από παιδί», κάτι 
που, προϊόντος του χρόνου, θα γίνει εθισμός∙ ένα εθισμός 
που σκοτώνει όμως και τους δύο.

Το παρόν δοκίμιο αποτελεί μια προσπάθεια προσέγ
γισης του μεγάλου ηθικού ζητήματος της εποχής μας: της 
δολοφονίας ζώων προς βρώση, ένδυση, ψυχαγωγία, επι
στημονική έρευνα κ.ο.κ. Είναι απαραίτητες κάποιες μεθο
δολογικές διασαφηνίσεις πριν προβούμε στην ανάλυση 
του ζητήματος. Το πόνημα αυτό δεν έχει έναν ακραιφνώς 
θεωρητικό χαρακτήρα: δεν αναπτύσσει μια αυστηρή θεω
ρητική επιχειρηματολογία, η οποία να σχετίζεται με ζητήμα
τα φιλοσοφίας της ζωής των μηανθρώπινων ζώων, ηθο
λογίας κ.ο.κ. Η αιχμή του παρόντος δοκιμίου εντοπίζεται 
στη φιλμική καταγραφή των βιαιοτήτων απέναντι στα ζώα, 
χωρίς όμως να αξιώνει να γίνει ένα δοκίμιο για τον κινημα
τογράφο. Το εγχείρημα φαίνεται να αποκτά φραγμούς: κα
λούμαι να μιλήσω για εικόνες μέσα από λέξεις, λέξεις που 
πολλές φορές μοιάζουν ανίκανες να αποτυπώσουν αυτό 
που πραγματικά συμβαίνει.

Ο κινηματογράφος προσέγγισε τη βιαιότητα του σφα
γείου με πολλαπλές στοχοθεσίες. Για παράδειγμα, υπάρ
χουν ταινίες που παρουσιάζουν τη ζωοσφαγή για βρώση 
ως μια αρνητική πρακτική, από την άποψη ότι τα επακό
λουθά της είναι επιβλαβή για την υγεία μας. Τέτοιες ταινίες 
είναι το Forks over Knives (2011), What the Health (2017), 
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Planeat (2018) κ.ά. Αυτό είναι απολύτως θεμιτό, ιδιαίτερα 
από την άποψη ότι είναι σήμερα αποδεδειγμένο επιστη
μονικά ότι η κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών 
ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό καρδιαγγειακών 
παθήσεων (όπως επίσης για ορισμένους τύπους καρκι
νογενέσεων), όμως αυτή είναι η μία πλευρά του ζητήμα
τος και η οποία έχει μια περισσότερο ανθρωποκεντρική 
στοχοθεσία, υπό την έννοια ότι επιστρέφει στον άνθρωπο 
και ίσως, πολλές φορές, να αντιμετωπίζει το όλο ζήτημα 
κάπως χρησιμοθηρικά, τοποθετώντας τα μη ανθρώπινα 
ζώα στην άκρη της εξίσωσης. Κατά τον ίδιο τρόπο, άλλου 
είδους ντοκιμαντέρ σημειώνουν τον επιβαρυντικό απέναντι 
στο περιβάλλον ρόλο της βιομηχανίας του κρέατος, απο
κτώντας έτσι περιβαλλοντολογικές προεκτάσεις. Η διαση
μότερη από αυτές τις ταινίες είναι το Cowspiracy (2017). 
Η υπόθεση εργασίας είναι ότι τα παράγωγα της πέψης 
των δισεκατομμυρίων εκτρεφόμενων ζώων προκαλούν τη 
μόλυνση των υδάτων και την περιβαλλοντική επιβάρυν
ση. Η ταινία έλαβε δημοσιότητα για πολλούς λόγους, ένας 
από τους οποίους είναι ότι παρέχει αποχρώσες ενδείξεις, 
ότι πολλοί μεγάλοι περιβαλλοντικοί οργανισμοί ενδέχεται 
να έχουν λάβει στο παρελθόν χρηματοδοτήσεις από την 
κρεατοβιομηχανία ώστε να αποσιωπήσουν τον επιβαρυ
ντικό για το περιβάλλον ρόλο της δεύτερης. Στο ίδιο μήκος 
κύματος κινείται και το φιλμ Seaspiracy (2021), με την ει
δοποιό διαφορά ότι το δεύτερο εξετάζει περισσότερο το 
ζήτημα των θαλάσσιων ειδών, ακολουθώντας ταυτόχρο
να σε επίπεδο μορφής πολλά από τα μοτίβα που εισάγει 
το Cowspiracy, όπως είναι για παράδειγμα η θεμελίωση 
της ροής του φιλμ πάνω σε συνεντεύξεις και η προσεκτική 
σύνδεση της αφήγησης με την πλούσια εικονοποιία.


