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Μθχανομορφιςμόσ
Θ ηωοφιλία ςε αντίκεςθ με τθν κτθνοβαςία εγκλείει ςυναιςκθματικι και
ςεξουαλικι ζλξθ με ι χωρίσ ςεξουαλικι πράξθ. Αυτζσ οι ανκρωποκεντρικζσ
ςυμπεριφορζσ ανικουν ςτισ παραφιλίεσ, οι οποίεσ αναφζρονται ωσ νοθτικζσ
διαταραχζσ, είναι κοινωνικά κατακριτζεσ και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ νομικά
καταδικαςτζεσ. Αντιςτρζφοντασ τουσ όρουσ, ζχει ςθμαςία να παρατθριςουμε, να
μελετιςουμε και να αναλφςουμε τθ φφςθ και να προςπακιςουμε να
προςεγγίςουμε τθ γενετιςια ζλξθ από τθν πλευρά των ηϊων. Θ θκολογία και θ
ηωικι ψυχολογία μασ δείχνουν ότι υπάρχει διακριτι ςυμπεριφορά ςε κάκε ηωικό
είδοσ, ικανότθτα ανάπτυξθσ κοινωνικϊν δεςμϊν, επικοινωνίασ και ςυναιςκθμάτων
που μποροφν να επιχειρθματολογιςουν υπζρ τθσ φπαρξθσ κάποιου είδουσ θκικισ
αξίασ. Ο υβριδιςμόσ, που ορίηεται ωσ θ αναπαραγωγι μεταξφ διαφορετικϊν ειδϊν,
αποτελεί μια ςθμαντικι δφναμθ εξζλιξθσ. H πράξθ του ηευγαρϊματοσ μεταξφ
διαφορετικϊν ειδϊν, μπορεί να μθν είναι τόςο εκκεντρικι όςο φαίνεται, αλλά να
αποτελεί το κρυμμζνο μυςτικό τθσ εξζλιξθσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ωσ θκικά κριτιρια
τθ ηωι και τθν εξζλιξθ των ειδϊν, προτείνεται θ ποςοτικοποίθςθ τθσ αξιακισ
ςτάκμθσ των ηϊων με βάςθ τθ κζςθ του κάκε είδουσ ςτο εξελικτικό δζντρο του
Δαρβίνου. Θ αξία δεν επιδζχεται καμία διαβάκμιςθ εντόσ του είδουσ, αλλά
διαβακμίηεται από είδοσ ςε είδοσ. Οι θκικζσ κοινότθτεσ των ηϊων είναι τόςεσ όςεσ
και τα είδθ των ηϊων. Δθμιουργείται ζτςι ζνα αξιακό δζντρο ανάλογο του δζντρου
εξζλιξθσ του Δαρβίνου. Τα ηϊα ζχουν θκικι αξία και ο άνκρωποσ που βρίςκεται
ςτθν κορυφι του αξιακοφ δζντρου ζχει εξαςφαλίςει τθν ανϊτερθ αξία, τθν εγγενι
αξία.
Θ επινόθςθ του αξιακοφ δζντρου αποφεφγει τον
ανκρωπομορφιςμό.
Χρθςιμοποιϊντασ δε μια ποςοτικοποίθςθ τθσ θκικισ αξίασ ανά είδοσ, εμπίπτει ςτον
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μθχανομορφιςμό, ενϊ αναπτφςςοντασ τθν κριτικι ςκζψθ, όπωσ τα αντικειμενικά
επιςτθμονικά δεδομζνα τθσ εξζλιξθσ, εμπίπτει ςτον κριτικό μθχανομορφιςμό. Θ
κεωρία του αξιακοφ δζντρου πλθςιάηει περιςςότερο τθ κεωρία του Regan, αλλά
αποφεφγει τον ανκρωπομορφιςμό του, κακϊσ δεν δίνει θκικά δικαιϊματα ςτα ηϊα
(μια λζξθ, ζνασ οριςμόσ που αντιπροςωπεφει μόνο τον άνκρωπο) και προτείνει τθν
ανκρϊπινθ υπεροχι όχι αδικαιολόγθτα, αλλά βαςιηόμενθ ςε επιςτθμονικά
δεδομζνα τθσ εξζλιξθσ.
Ενϊ θ ςφηευξθ δυο ειδϊν κάτω από ςυνκικεσ ελευκερίασ κα μποροφςε να
κεωρθκεί θκικά αποδεκτι, θ ηωοφιλία, παρά του ότι παρακινείται από μια μορφι
ιδιάηουςασ αγάπθσ και ςτοργισ για τα ηϊα, δεν μπορεί να είναι θκικά αποδεκτι,
διότι το ηϊο δεν δφναται να παρζχει ςυναίνεςθ. Θ κτθνοβαςία, ωσ μια μορφι βίασ
και κακοποίθςθσ, είναι θκικά κατακριτζα.
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Zoophilia, unlike bestiality encloses emotional and sexual attraction with or
without sexual intercourse. These anthropocentric attitudes belong to paraphilias,
which are considered to be mental disorders, socially reprehensible and in most
cases, legally condemnable. From another point of view, it is important to observe,
study and analyse nature and try to understand sexual attraction from the animal
side. Ethology and animal psychology show that there is a distinct behaviour in each
species, ability to social bond development, communication and emotions that argue
for the existence of some kind of moral value. Hybridization, defined as the
reproduction between different species, shows significant evolutionary dynamics.
Mating between different species, may not be as eccentric as it seems, but it could
be the hidden secret of evolution. Taking into account as ethical criteria the life and
evolution of the species, a quantification of moral value for each species is proposed,
according to the position level occupied in the Darwinian evolution tree. These moral
values do not vary within the same species, but are graded from species to species.
Moral animal communities are as many and the different species. This creates a
value tree analogous to Darwin's evolution tree. Human race that stands at the top
of the value tree has ensured the highest value, the intrinsic value.
The contrivance of value tree avoids anthropomorphism. The quantification of
moral value by species, implicates mechanomorphism, while the use of critical
thinking, such as the objective scientific tasks of evolution, enlists value tree into
critical mechanomorphism. The theory of the value tree approaches the theory of
Regan, but it avoids its anthropomorphism, as it does not give moral rights to
animals (a word definition that concerns only man) and proposes human supremacy
not unjustified but based on the scientific facts of evolution.
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Although reproduction between two different species under conditions of
liberty could be ethically accepted, zoophilia, despite the expression of a specific
kind of love and affection for the animals, cannot be ethically accepted, because the
animal is unable to consent to the action. Bestiality, as a kind of maltreatment and
violence, is ethically despicable.
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ΕΙΑΓΩΓΘ
Άτομα διαφορετικϊν ειδϊν ςυμβαίνει να ςυνευρίςκονται ςε μια ερωτικι πράξθ
ι ακόμα και να αποτελοφν ερωτικοφσ ςυντρόφουσ, να δζνονται δθλαδι με
ςυναιςκιματα ερωτικισ ςυντροφικότθτασ και αγάπθσ (Owen, 2007). Ο όροσ
"γενετιςια ζλξθ" είναι αυτόσ που χαρακτθρίηει κυρίωσ το "ζνςτικτο τθσ
αναπαραγωγισ". Ραρόλα αυτά, όταν ςτισ ερωτικζσ ςυνευρζςεισ διαφορετικϊν
ειδϊν το ζνα είδοσ είναι ο άνκρωποσ, εγείρεται θκικό παράπτωμα του ανκρϊπου,
κακϊσ ζνα μθ ανκρϊπινο ηϊο δεν μπορεί να ςυναινεί και εξολοκλιρου θ θκικι
ευκφνθ τθσ πράξθσ βαρφνει τον άνκρωπο. Ο άνκρωποσ είναι το ανϊτερο εξελικτικά
είδοσ και το μόνο που διακζτει ανϊτερο λόγο και ικανότθτα ςυναίνεςθσ. Πταν
επιπλζον θ ερωτικι ςυνεφρεςθ είναι καταναγκαςτικι, εγείρεται ακόμα
μεγαλφτερθσ βαρφτθτασ θκικό «παράπτωμα» του ανκρϊπου-κφτθ προσ το ηϊοκφμα κακϊσ θ πράξθ εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ ενεργθτικισ κακοποίθςθσ. Θ θκικι
αξιολόγθςθ μιασ ςεξουαλικισ πράξθσ βρίςκεται πάνω και πζρα από ςωματικζσ
μετριςεισ ορμονϊν ι προκαλοφμενων ςυναιςκθμάτων. Στον αντίλογο αυτοφ
ςτζκονται άνκρωποι που ςυνευρίςκονται ςεξουαλικά με ηϊα οι οποίοι ιςχυρίηονται
ότι θ ηωοφιλία αποτελεί για αυτοφσ τθ γενετιςια ζλξθ. Θ αφξθςθ τθσ ανκρϊπινθσ
μοναξιάσ οδθγεί ςε ςταδιακι αφξθςθ των ηϊων ςυντροφιάσ εντόσ των οικιϊν,
εγείροντασ ζτςι το θκικό ενδιαφζρον για τισ ςυμπεριφορζσ που αναπτφςςουν οι
ιδιοκτιτεσ τουσ προσ αυτά. Θ όλθ κεϊρθςθ χριηει πολλαπλϊν αναηθτιςεων ςτο
πλαίςιο τθσ εκοφςιασ ι ακοφςιασ ςυνεφρεςθσ, τθσ φυςιολογικισ ι μθ φφςθσ τθσ
πράξθσ, του δικαιϊματοσ του ανκρϊπου προσ τα ηϊα, τθσ θκικισ αξίασ των ηϊων.
Συλλζγοντασ γνϊςθ από τισ επιςτιμεσ τθσ ψυχολογίασ του ανκρϊπου, τθσ
θκολογίασ των ηϊων,
τθσ ιςτορίασ και τθσ φιλοςοφίασ, θ παροφςα μελζτθ
προςπακεί να τοποκετιςει αξιακά τα ηϊα ςε μια βακμίδα ανάλογα με τθ κζςθ τουσ
ςτθν εξζλιξθ, να αναπτφξει τουσ παραπάνω αναφερόμενουσ προβλθματιςμοφσ, και
να αναλφςει το ιςχφον νομικό πλαίςιο που αναφζρεται ςτισ ςχζςεισ του ανκρϊπου
με τα ηϊα όταν αυτζσ ζχουν αποκλειςτικό ςτόχο τθν ευδαιμονία του ανκρϊπου και
ιδιαίτερα τθν ςεξουαλικι του ευδαιμονία μζςω τθσ ηωοφιλίασ ι τθσ κτθνοβαςίασ.

ΜΕΡΟ Α. H ZΩΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ Θ ΚΣΘΝΟΒΑΙΑ
Ο όροσ «παραφιλία» ςτθν ψυχολογία και ςεξολογία αναφζρεται ςτθν
εκδιλωςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςεξουαλικότθτασ με πράξεισ που παρεκκλίνουν από
αυτζσ τθσ κλαςικισ ςεξουαλικισ ςυνεφρεςθσ.
Θ ηωοφιλία και θ κτθνοβαςία
ανικουν ςτισ παραφιλίεσ που κεωροφνται νοθτικζσ διαταραχζσ και χαρακτθρίηονται
5

ΠΜ Βιοθκικισ-Λαμπρινίδθ οφία
Σμιμα Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν πουδϊν – Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

από επαναλαμβανόμενθ ςεξουαλικι ζλξθ ι επαφι αντίςτοιχα με τα ηϊα (Ranger &
Fedoroff, 2014), ενϊ θ βίαιθ ςυμπεριφορά προσ τα ηϊα αναφζρεται ωσ
ηωοςαδιςμόσ (Aggrawal, 2011).
Συνικωσ θ κτθνοβαςία και θ ηωοφιλία αφοροφν περιπτϊςεισ ιδιόκτθτων ηϊων
ςυντροφιάσ (π.χ. ςκφλων), οικόςιτων ι ενςταβλιςμζνων ηϊων (π.χ. ιπποειδι,
πρόβατα, αίγεσ) όπου θ ελεφκερθ διαβίωςθ ηϊων δεν υφίςταται. Τα ηϊα αυτά
εξαρτϊνται πλιρωσ από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ και είναι υποχρεωμζνα να ηουν υπό
τουσ όρουσ αυτϊν. Ιδιαίτερθ περίπτωςθ αποτελοφν οι νόμιμοι ι παράνομοι οίκοι
ανοχισ με ηϊα (κυρίωσ ςκυλιά, ιπποειδι και πρόβατα), όπου τα ηϊα κακοποιοφνται
δεμζνα και φιμωμζνα, χρθςιμοποιοφνται ωσ απλά εργαλεία για τθν ευδαιμονία
του ανκρϊπου. Θ ηωοφιλία και θ κτθνοβαςία, είτε χρθςιμοποιείται βία είτε όχι,
εγείρει θκικοφσ προβλθματιςμοφσ.
Στον αντίποδα τθσ κεϊρθςθσ των ηϊων ωσ «πράγματα» βρίςκονται τα κινιματα
κατά του ειδιςμοφ (speciesism). Οι αντι-ειδιςτζσ αντιτίκενται ςτθ διάκριςθ των
ειδϊν και τθν εκμετάλλευςθ των ηϊων από τον άνκρωπο. Οι αντι-ειδιςτζσ
αιτοφνται κατοχφρωςθ θκικϊν δικαιωμάτων και δικαίου ςτα ηϊα και αντιτίκενται
ςτθν ζννοια τθσ «ιδιοκτθςίασ» ι τθσ χριςθσ για τροφι, ζνδυςθ, διαςκζδαςθ,
ζρευνα ι υπθρεςία.

ΚΕΦ1. ΙΣΟΡΙΚΘ ΑΝΑΔΡΟΜΘ
Σφμφωνα με τον Rosenberger (1968) ςεξουαλικι επαφι των ανκρϊπων με τα
ηϊα καταγράφεται τουλάχιςτον από τθν τζταρτθ εποχι των παγετϊνων πριν από
40.000 ζωσ 25.000 χρόνια. Αποτυπϊςεισ ηωοφιλικϊν πράξεων θλικίασ 15.00020.000 ετϊν υπάρχουν ςε ςπθλιζσ και τοίχουσ αιγυπτιακϊν τάφων, ενϊ ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ θ τζχνθ εμπνζεται από ηωοφιλικζσ πράξεισ (Εικ. 1 & 2). Αρχαιολογικά
ευριματα αποδεικνφουν δραςτθριότθτεσ κτθνοβαςίασ ςτθ Βαβυλωνία και τθ
Μεςοποταμία τθν τρίτθ π.Χ. χιλιετθρίδα, ενϊ ςτθν αρχαία Ελλάδα και τθν αρχαία
ϊμθ θ μυκολογία παρουςιάηει πολλζσ περιπτϊςεισ ηωοφιλικϊν πράξεων.
Θ φπαρξθ ανκρωποηωόμορφων κεϊν ι κεϊν που μεταμορφϊνονται ςε ηϊα για
να ςυνευρεκοφν με ανκρϊπουσ δείχνει ότι οι Αρχαίοι Ζλλθνεσ (και θ κρθςκεία τουσ)
δεν ιταν αρνθτικοί προσ τθν ηωοφιλία και τθν κτθνοβαςία.1
Σε αντίκεςθ με τον ανκρωπομορφιςμό κατά τον οποίο αποδίδονται ςε μθ
ανκρϊπινα όντα, ανκρϊπινα χαρακτθριςτικά, ςτθ μυκολογία άνκρωποι
1

Ο Ραν ιταν τραγοπόδαροσ κεόσ με κζρατα, γιόσ του Ερμι και τθν νφμφθσ Δρυόπθσ ι κατά άλλουσ
γιοσ του Δία και τθσ Καλλιςτϊσ ι κατά άλλουσ γιοσ του Ερμι και τθσ Ρθνελόπθσ (ιςπζν, ςελ.Α261).
Στθ ςυνοδεία του Διονφςου υπάρχουν όντα μιςό-άνκρωποι μιςό-ηϊα, οι Σάτυροι και οι Σειλθνοί. Οι
Σάτυροι είχαν κζρατα, ουρά και δίχθλο νφχι ςτα πόδια με αναλογίεσ αλλά και με λαγνεία τράγου. Οι
Σειλθνοί ζμοιαηαν με Κζνταυρουσ. Είχαν αυτιά, ουρά, οπλζσ, και κάποιεσ φορζσ πόδια αλόγου.
Εμφανίηονται με χαίτθ αλόγου και ςϊμα τριχωτό. Αργότερα οι δφο μορφζσ ςυγχζονται και οι Σάτυροι
απεικονίηονται με αυτιά και ουρά αλόγου (ιςπζν, ςΑ256).
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μεταμορφϊνονται ςε ηϊα και ςυνευρίςκονται με ανκρϊπουσ.2 Ρρόκειται για ζνα
παίγνιο του ανκρωπομορφιςμοφ, όπου δίνεται ανκρϊπινθ φφςθ ςτουσ κεοφσ, οι
οποίοι προσ εξαπάτθςθ του ανκρϊπου μεταμορφϊνονται ςε ηϊα. Ρροφανϊσ μια
πράξθ απαγορευτικι από τον άνκρωπο ιταν αποδεκτι από τα ηϊα, τα οποία
αντιμετωπίηονται με μια προςτατευτικι/κθδεμονευτικι αίςκθςθ.

Εικόνα 1: Ηωοφιλία-Κτθνοβαςία ςτθ μυκολογία και ανά τουσ αιϊνεσ (Dekkers , 1994, ς.154)

Κατά τον Μεςαίωνα, ςτθν Ευρϊπθ θ ηωοφιλία ιταν αρκετά διαδεδομζνθ και
αποδεκτι, ενϊ κεωρείτο ότι μπορεί να κεραπεφςει πολλζσ νόςουσ ςυνδζοντασ ζτςι
τθν κτθνοβαςία με τθν μαγεία (Rosenberger, 1968).
Στο τζλοσ όμωσ των χρόνων του Μεςαίωνα και τθν εποχι τθσ Αναγζννθςθσ θ
ηωοφιλία ιταν κατακριτζα και αποτελοφςε ςοβαρό ζγκλθμα, το οποίο ςε πολλζσ
χϊρεσ τιμωρείτο με κάνατο (Salisbury 1994, L’Etalon Doux 1996). Το γεγονόσ ότι θ
ςεξουαλικι επαφι των ανκρϊπων με τα ηϊα δεν απζδιδε απογόνουσ κεωρικθκε
πράξθ ενάντια ςτθ φφςθ και τον Θεό (Ranger & Fedoroff, 2014) και καταγράφεται
ότι οι ιερείσ ςτθ Νότια και Κεντρικι Αμερικι περιελάμβαναν τθ ηωοφιλία ωσ
αμάρτθμα ςτο εξομολογθτικό πρωτόκολλο (Dekkers, 1994, ς142).

2

Πταν ο Αιακόσ, γιοσ του Δία, ερωτεφκθκε τθν Νθρθίδα Ψαμάκεια, αυτι μεταμορφϊκθκε ςε φϊκια
για να γλιτϊςει τθν πολιορκία του, πράγμα μάταιο αφοφ αυτόσ ολοκλιρωςε τον ςκοπό του (ιςπζν,
ςΒ190). Ο Μινϊταυροσ ιταν παιδί του παράφορου ζρωτα τθσ Ραςιφάθσ με ζναν ταφρο. (ιςπζν,
ςΒ243). Από τθν ζνωςθ τθσ Λιδασ και του κφκνου προιλκαν ο Κάςτορασ, ο Ρολυδεφκθσ, θ
Κλυταιμνιςτρα και θ Ελζνθ τθσ Τροίασ.
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Ραρόλο που θ κτθνοβαςία τιμωρικθκε, οδιγθςε ςε βαςανιςτιρια και πολλζσ
φορζσ το κάνατο, επζηθςε μζςα ςτουσ αιϊνεσ. Ηωοφιλικζσ πράξεισ ςυνεχίηονται και
ςτισ μζρεσ μασ (Holoyda & Newman, 2014).3 Στα μζςα του 20ου αιϊνα, ο αμερικάνοσ
ψυχολόγοσ Alfred Kinsey, μετά από πλθκυςμιακζσ μελζτεσ κατζλθξε ότι το 8% των
αρςενικϊν ζχουν ςυμμετάςχει ςε κάποια ηωοφιλικι πράξθ και το 40-50% των
αγοριϊν που μεγαλϊνουν ςε φάρμεσ είχαν τζτοια εμπειρία τουλάχιςτον μία φορά.
Το 1,5% των κθλυκϊν είχαν ηωοφιλικι πράξθ πριν τθν εφθβεία και το 3,6% μετά
τθν εφθβεία (Kinsey, Pomeroy and Martin, 1948). Ραρόλο που οι μελζτεσ του Kinsey
και των ςυνεργατϊν του πραγματοποιικθκαν πριν από 60 ζτθ, νεότερα δεδομζνα
επιβεβαιϊνουν τα παραπάνω ποςοςτά (Hunt, 1974; Alvarez and Freinhar, 1991).

Εικόνα 2: Ηωοφιλία, κτθνοβαςία και θ τζχνθ (Dekkers,1994,ς138,120,72,127,141,56,1,2,4)

ΚΕΦ2. ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΗΩΟΦΙΛΙΑ
2.1 Ψυχιατρικι προςζγγιςθ
Θ ηωοφιλία ςφμφωνα με τθ 5θ ζκδοςθ του εγχειρίδιου Diagnostic and Statistic
Manual of Mental Disorders (DSM-5) ανικει ςτθ γενικι κατθγορία των παραφιλικϊν

3

Στο νθςί των Κουςάϊ άνδρεσ ςυνευρίςκονται με βόδια για πρακτικι. Στο Fez αναφζρονται
ιεροτελεςτίεσ με άνδρεσ να προςπακοφν να διακορεφςουν 27 αγελάδεσ ςε μια νφχτα (Dekkers, 1994,
ς142).
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διαταραχϊν και ορίηεται ωσ «θ επαναλαμβανόμενθ και επίμονθ ςεξουαλικι ζξαρςθ
που αφορά ηϊα».
Θ παραφιλία, ςφμφωνα με τθ 4θ ζκδοςθ του εγχειρίδιου Diagnostic and Statistic
Manual of Mental Disorders (DSM-4) ορίηεται ωσ θ «Επαναλαμβανόμενθ τάςθ με
ςεξουαλικζσ φανταςιϊςεισ, ορμζσ ι ςυμπεριφορζσ που γενικά εμπλζκουν μθ
ανκρϊπινα αντικείμενα/πλάςματα, τον πόνο ι ταπείνωςθ του ίδιου ι του
ςυντρόφου του, ι παιδιοφ ι άλλου μθ ςκεπτόμενου προςϊπου που αφορά μια
περίοδο πάνω των 6 μθνϊν.» Επιπρόςκετα ςτθ διάγνωςθ λαμβάνεται υπόψθ το αν
θ ςυμπεριφορά, οι ςεξουαλικζσ ορμζσ ι φανταςιϊςεισ προκαλοφν κλινικά
ςθμαντικι ςτεναχϊρια ι βλάβθ ςτισ κοινωνικζσ, επαγγελματικζσ ι άλλεσ περιοχζσ
τθσ δράςθσ. Στθν 5θ ζκδοςθ γίνεται ςαφισ διάκριςθ μεταξφ παραφιλίασ και
παραφιλικισ διαταραχισ. Θ παραφιλία κεωρείται ότι προκαλεί ζντονθ ςτεναχϊρια
ι βλάβθ (Ranger & Fedoroff, 2014; Holoyda &Newman, 2014).
Στθ ςυνουςία των ανκρϊπων με τα ηϊα αποδόκθκαν διάφοροι όροι, όπωσ
ηωοφιλία (zoophilia), zoophilism, bestiality, zooerasty, zoorasty. Οι ςυγγραφείσ
χρθςιμοποίθςαν τουσ όρουσ αυτοφσ με διαφορετικι ςθμαςία ο κακζνασ,
δθμιουργϊντασ ςφγχυςθ. Ρροσ επίλυςθ του προβλιματοσ, ο Aggrawal κατζταξε τθ
ηωοφιλία ςε 10 ομάδεσ (τάξθ Ι ζωσ Χ) (Ρίνακασ 1) (Aggrawal, 2011):
Πίνακασ 1
ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΗΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΑΞΕΩΝ
Σάξ όνομα
θ
όλοσ παίχτθ
Ι

Χαρακτθριςτικά

Εναλλακτικι
ορολογία

Διαςκεδάηει να ζχει sex με ζναν άνκρωπο
που προςποιείται ότι είναι ζνα ηϊο.
Κρατάει ζνα ηϊο ωσ κατοικίδιο για
ψυχοςεξουαλικι διζγερςθ, δεν εμπλζκεται
ςε ςεξουαλικζσ δραςτθριότθτεσ με ηϊα.

“Furry”

ΙΙ

ομαντικι ηωοφιλία

ΙΙΙ

Ηωοφιλικι
φανταςίωςθ

Φανταςιϊςεισ ςχετικά με ςυνουςία με ηϊα,
αλλά χωρίσ πραγματικι ςυνουςία. Μπορεί
να αυνανίηεται ςτθν παρουςία ενόσ ηϊου.

Zoophilic voyeurism

ΙV

Απτι ηωοφιλία,

Θωπεφει ερωτικά μζρθ ενόσ ηϊου μζχρι
ολοκλθρωτικισ θδονισ

Zoophilic
frotteurism

V

Φετιχιςτικι
ηωοφιλία,

Zoophilic fetishism

VI

Σαδιςτικι ηωοφιλία,

Διατθρεί μζρθ ενόσ ηϊου όπωσ γοφνεσ να τα
χρθςιμοποιιςει ωσ φετίχ ςε ηωοφιλικζσ
δραςτθριότθτεσ.
Aντλεί
ςεξουαλικι
ευχαρίςτθςθ
από
ςαδιςτικζσ δραςτθριότθτεσ με ζνα ηϊο,

VII

Ρεριςταςιακι
ηωοφιλία

Συμπλζκεται ςε ςεξουαλικζσ πράξεισ με ηϊα
όταν δεν υπάρχουν διακζςιμοι άνκρωποι.
Δεν υπάρχει ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ.

VIII

Τακτικι ηωοφιλία,

Ρροτιμάει ςεξουαλικι ςχζςθ με ηϊα

Ηωοφιλικόσ
ςαδιςμόσ,ηωοςαδι
ςμόσ
Bestialism,Bestiality

Zoophilia erotica,
Zooerasty
(depending on
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IX

Φονικι ηωοφιλία,

Ρροτιμάει ςεξουαλικι επαφι με νεκρό ηϊο.

X

Αποκλειςτικι
ηωοφιλία,

Συμπλζκεται αποκλειςτικά ςε sex με ηϊα.

presence or
absence of
emotional bond)
Necrozoophilia
Zoophilia erotica,
Zooerasty
(depending on
presence or
absence of
emotional bond)

Ζτςι οι όροι zoophilia και zoophilism αναφζρονται ςτθν διαςτροφι, όπου τα
άτομα ςυναιςκθματικά και ςεξουαλικά ελκφονται από ηϊα. Τα άτομα που
εμπλζκονται ςε μια τζτοια ςυμπεριφορά (ονομάηονται «zoophiles» ι απλά «zoos»),
αγαποφν τα ηϊα ωσ
δικι τουσ οικογζνεια και δθμιουργοφν μια βακιά
ςυναιςκθματικι ςχζςθ με αυτά. Στθ zoophilia erotica fetischistica, το άτομο
αφυπνίηεται με το να είναι κοντά ςε ηϊα, αλλά δεν ενδιαφζρεται για τθν γεννθτικι
περιοχι των ηϊων (Aggrawel, 2011).
Ο όροσ bestiality/κτθνοβαςία, αναφζρεται ςτθν ςεξουαλικι επαφι ανκρϊπου
με ηϊο, χωρίσ τθν ανάμιξθ κάποιου είδουσ ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ με αυτό. Θ
χριςθ του ηϊου μπορεί να είναι καιροςκοπικι, όταν δεν υπάρχει θ δυνατότθτα για
ςεξουαλικι επαφι με άλλον άνκρωπο (Aggrawel, 2011). Ο όροσ κτθνοβαςία είναι
ζνασ νομικόσ όροσ, ενϊ ο όροσ ηωοφιλία χρθςιμοποιείται ςτθν ψυχιατρικι (Ranger
& Fedoroff, 2014).
Θ zooerasty ι zoorasty είναι όπωσ θ κτθνοβαςία, με τθ διαφορά ότι το άτομο
προτιμάει τα ηϊα, ακόμα και όταν ζνασ ανκρϊπινοσ ςφντροφοσ είναι διακζςιμοσ.
Για τθν ηωοφιλία χρθςιμοποιικθκε και ο όροσ του ςοδομιςμοφ, ο οποίοσ ςιμερα
αναφζρεται αποκλειςτικά ςε πρωκτικζσ ςεξουαλικζσ ςυνευρζςεισ. Ο όροσ
zoosexuality αναφζρεται ςτο πλιρεσ φάςμα ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ του
ανκρϊπου προσ το ηϊο. Στθ necrozoophilia ι necrobestiality υπάρχει ςεξουαλικι
ζλξθ ςε νεκρό ηϊο. Στον zoosadism, zoophilic sadism ι bestialsadism θ ςεξουαλικι
διζγερςθ προκαλείται από τον τρόμο των ηϊων κατά τθν ςεξουαλικι πράξθ
(Aggrawel, 2011; Ranger & Fedoroff, 2014 ).
Συνοψίηοντασ μπορεί να κεωρθκεί ότι:
Στθν κτθνοβαςία υπάρχει ςεξουαλικι ςυνεφρεςθ ανκρϊπου με ηϊα, χωρίσ
καμία ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ (πχ κτθνοβαςία γίνεται ςτουσ οίκουσ ανοχισ με
ηϊα).
Στθ ηωοφιλία υπάρχει ταυτόχρονα ςυναιςκθματικι και ςεξουαλικι ζλξθ με ι
χωρίσ ςεξουαλικι πράξθ.
Τόςο θ ηωοφιλία όςο και θ κτθνοβαςία είναι τφποι παραφιλίασ. Αναφζρονται
ςε νοθτικζσ διαταραχζσ που χαρακτθρίηονται από επαναλαμβανόμενθ και ζντονθ
ςεξουαλικι ζλξθ για τα ηϊα (Ranger & Fedoroff, 2014). Θ παραφιλία ςτθν
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ψυχολογία και τθν ςεξολογία αναφζρονται ωσ μια ςειρά εκφράςεων τθσ
ανκρϊπινθσ ςεξουαλικότθτασ, που χαρακτθρίηονται από ςεξουαλικι διζγερςθ και
προκαλοφνται από ενζργειεσ και καταςτάςεισ που δεν ςχετίηονται άμεςα με τον
ςυνθκιςμζνο τρόπο ςεξουαλικισ ςυνεφρεςθσ.

2.2 Κοινωνικι προςζγγιςθ
Επί δεκαετίεσ θ επιςτθμονικι μελζτθ των ςεξουαλικϊν ςχζςεων κεωροφςε τθν
ηωοφιλία ωσ ζνα αποκλίνον υποκατάςτατο τθσ διανκρϊπινθσ ςεξουαλικισ ςχζςθσ
και όχι μια πραγματικι ςεξουαλικι προτίμθςθ. Νεότερεσ όμωσ μελζτεσ δείχνουν ότι
πολλοί άνκρωποι εκφράηουν αιςκιματα αγάπθσ και ςτοργισ για τα ηϊα τουσ, ζχουν
φανταςιϊςεισ και παραδζχονται ότι ελκφονται ςεξουαλικά από τα ηϊα. Αυτά όμωσ
είναι τα κριτιρια που κακορίηουν τθ «ςεξουαλικι προτίμθςθ», όπωσ αυτι ορίςτθκε
από τον Francoeur (1991) ςτισ ςυηθτιςεισ του για ομοφυλοφιλία, ετεροφιλία και
αμφιφιλία για να κακοριςτεί θ «ςεξουαλικι προτίμθςθ» ενόσ ατόμου. Ο Milentski
(2005) ςε μια μελζτθ που πραγματοποίθςε με ταχυδρομικϊσ αποςταλκζντα
ερωτθματολόγια, αναφζρει ότι 60% των ανδρϊν και 67% των γυναικϊν που ζλαβαν
μζροσ ςτθ μελζτθ ζτρεφαν αιςκιματα ςτοργισ για τα ηϊα και θ ςεξουαλικι
ςυνεφρεςθ ιταν ζνασ τρόποσ να εκφράςουν τθν αγάπθ τουσ. Στθν ίδια μελζτθ
57,7% των ανδρϊν και 7,64% των γυναικϊν ανζφεραν ότι είχαν ςεξουαλικζσ
φανταςιϊςεισ με τα ηϊα, ενϊ 78 από τουσ 79 άνδρεσ και όλεσ οι γυναίκεσ που
ςυμμετείχαν ςτθ μελζτθ ανζφεραν ότι προςελκφονται από ςυγκεκριμζνα ηϊα.
Θ Andrea M. Beetz ςε ζνα άρκρο αναςκόπθςθσ (2005) ςυγκρίνει τα
αποτελζςματα των μελετϊν των Miletski (2002), Beetz (2002) και Williams and
Weinberg (2003) ωσ προσ το είδοσ των ηϊων που επιλζγονται ςτισ ηωοφιλικζσ
πράξεισ. Από αυτι τθν ανάλυςθ φαίνεται ότι οι ςκφλοι είναι οι πλζον ςυχνά
επιλεγόμενοι ςφντροφοι, ενϊ ακολουκοφν τα άλογα και τα λοιπά ιπποειδι (Ρίνακασ
2).
Πίνακασ 2: Ποςοςτό ανδρϊν που είχαν ςεξουαλικι επαφι με διάφορα είδθ ηϊων

Σκφλοι/κυνοειδι
Αρςενικά
Θθλυκά
Άλογα/ιπποειδι
Αρςενικά
Θθλυκά
Βοειδι
Αρςενικά
Θθλυκά

Miletski (2002)

Πθγι
Beetz (2002)

—
90%
72%
—
54%
52%
—
18%
40%

69.9%
60.2%
46.0%
50.4%
35.4%
40.7%
7.1%
3.5%
6.2%

Williams and
Weinberg (2003)
63%
—
—
37%
—
—
—
—
—
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Ραρόλο όμωσ που οι ηωοφιλικζσ πράξεισ χαρακτθρίηονται από τθ μεριά του
ανκρϊπου από ςτοργι και αγάπθ για τα ηϊα, δεν είναι κακόλου εφκολο, (ι μάλλον
αδφνατον) να ξζρουμε πωσ αιςκάνονται τα ηϊα ςε τζτοιου είδουσ ςυνευρζςεισ. Μια
μελζτθ των Munro και Thrusfield (2005) ςτθν Αγγλία κατζγραψε τα μικρά ηϊα που
παρουςιάςτθκαν ςε κτθνιατρικζσ κλινικζσ και κεωρικθκαν ότι είχαν υποςτεί
ςεξουαλικι κακοποίθςθ. Τα κριτιρια που κατζταξαν τα ςυμβάντα ωσ ςεξουαλικι
κακοποίθςθ εξζταηαν: 1) το είδοσ του τραφματοσ, 2) τθ ςυμπεριφορά του ιδιοκτιτθ,
3) δθλϊςεισ από μάρτυρεσ, 4) τθ παραδοχι του ςυμβάντοσ από τον ιδιοκτιτθ. Οι
ςυγγραφείσ χρθςιμοποιϊντασ ερωτθματολόγια αξιολόγθςαν τισ απαντιςεισ 404
κτθνιάτρων που παρουςίαςαν αναλυτικά αποτελζςματα για τθν κακοποίθςθ ςε 243
ςκφλουσ, 182 γάτεσ, 3 άλογα, 2 κουνζλια, ζνα χάμςτερ, και 15 μθ προςδιοριηόμενα
είδθ. Τα ςυνθκζςτερα τραφματα που ζφεραν τα ηϊα περιελάμβαναν τραφματα
κολπικισ και πρωκτικισ διείςδυςθσ, βλάβεσ περινζου, τραυματιςμό ςτα γεννθτικά
όργανα. Ο τφποσ και θ ςοβαρότθτα των τραυματιςμϊν αυτϊν δεν διαφζρει από όςα
περιγράφονται ςε ιατροδικαςτικζσ εκκζςεισ για τθν κακοποίθςθ των παιδιϊν
(Munro και Thrusfield, 2005). Κτθνίατροι γίνονται γνϊςτεσ περιςτατικϊν
κτθνοβαςίασ, κακϊσ είναι αποδζκτεσ ερωτιςεων κτθνοβατϊν ι ςυγγενϊν τουσ που
τουσ ηθτοφν να εξετάςουν και να αποκλείςουν τθν φπαρξθ αφροδίςιου νοςιματοσ
ςτο ηϊο τουσ (Dekkers, 1994,ς 147).
Το ενδιαφζρον ςτθ μελζτθ των Munro και Thrusfield (2005) είναι ότι οι ίδιοι οι
ιδιοκτιτεσ ηιτθςαν κτθνιατρικι βοικεια, γεγονόσ που αποδεικνφει τθν αγάπθ τουσ
προσ τα ηϊα. Δεν αναιρεί όμωσ το αποτζλεςμα, κάνοντασ ζτςι τθ ηωοφιλία
ςυνϊνυμο με τθ κτθνοβαςία. Γενικότερα κεωρείται ότι όλα τα είδθ ηϊων από
χάμςτερ μζχρι φίδια και από ςκυλιά μζχρι άλογα, υπιρξαν κφματα βιαςμοφ από
ανκρϊπουσ (Schröder et al.,2006).
Μια ιδιαίτερθ περίπτωςθ ηωοφιλίασ αποτελεί ο γάμοσ μιασ Δανζηασ με το άλογο
τθσ. Ο γάμοσ αυτόσ αναγνωρίςτθκε από το ανϊτατο δικαςτιριο τθσ Κοπεγχάγθσ και
ζτςι αποτελεί δεδικαςμζνο και επιτρζπει εφεξισ γάμουσ μεταξφ ανκρϊπων –ηϊων
ςτθ Δανία ςφμφωνα με δθμοςίευμα τθσ Copenhagen Express. 4,5
Πςο κι αν μελετιςουμε τα γεγονότα για τθν κτθνοβαςία, ςε διάφορεσ κοινωνίεσ,
περιοχζσ και είδθ ηϊων, κα διαπιςτϊςουμε ότι τα γεγονότα αυτά είναι
αποςπαςματικά και ετερογενι (Dekkers, 1994, ς142).
Ανεξάρτθτα από τα αιςκιματα που μπορεί να ζχει ζνασ άνκρωποσ για ζνα ηϊο,
ςε καμία περίπτωςθ με τα ςθμερινά δεδομζνα τθσ επιςτιμθσ δεν μποροφμε να
αποδείξουμε τθ ςυναίνεςθ των ηϊων ςε μια πράξθ ςυνεφρεςθσ και ακόμθ
περιςςότερο ςε μια δικονομικι πράξθ. Θ απουςία αντίςταςθσ από τθν πλευρά των
4

(Δυνατι Ελλάδα,2015,Mai,13) «Κτθνοβαςία: δεν ζχει όρια θ διαςτροφι των Βορειοευρωπαίων!!!»
http://www.dynati-ellada.gr/index.php/diafora/item/7608-ktinovasia-den-exei-oria-i-diastrofi-tonvoreioevropaion
5
(ΕλεφκεροιΖλλθνεσ,2015Mai,13),για το eleftheroiellines.blogspot.gr . «Κτθνοβαςία: Δεν ζχει όρια θ
διαςτροφι των βορειοευρωπαίων» http://eleftheroiellines.blogspot.gr/2015/05/blog-post_228.html
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ηϊων δεν ςθμαίνει αποδοχι (Beetz, 2005). Θ πραγματικι ςυγκατάκεςθ επιβάλλει
τθν ενςυνείδθτθ ςυμμετοχι των δυο μερϊν μετά από πλιρθ πλθροφόρθςθ και
αποδοχι των επικυμιϊν τουσ (Beirne 2000). Αυτι θ ανκρωποκεντρικι προςζγγιςθ
δεν μπορεί να εφαρμοςτεί ςτα ηϊα και γι’ αυτό το λόγο τόςο θ ηωοφιλία όςο και θ
κτθνοβαςία πρζπει να καταδικάηονται. Ραρά τθν ανάλυςθ που πραγματοποιείται
ςτο πλαίςιο τθσ θκολογίασ ηϊων (Κεφ. 4), δεν είναι εφικτό να κατανοιςουμε εάν τα
ηϊα κατά τθν εμπλοκι τουσ με τον άνκρωπο εκφράηουν τθ δικι τουσ ςεξουαλικι
και ψυχολογικι προτίμθςθ. Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε θ απουςία ικανότθτασ
ςυναίνεςθσ από το ηϊο οδθγεί ςε πλιρθ θκικι ευκφνθ του ανκρϊπου, κζςθ που
αντιπροςωπεφει τόςο τθ φιλοςοφία όςο και το δίκαιο.
Ραράλλθλα οι ποςοτικζσ μετριςεισ και οι ςτατιςτικζσ αναλφςεισ για τθν
κτθνοβαςία δίνουν μια απλι εκτίμθςθ ιμπρεςιονιςτικισ παρατιρθςθσ,
καταλιγοντασ ότι ζνα μικρό ποςοςτό ανκρϊπων ζχει επαφι με ηϊα. Το μθ
φυςιολογικό τθσ πράξθσ τθσ κτθνοβαςίασ ςτθν κοινωνία, κακορίηεται από το πϊσ
ςκζπτονται οι μθ αςκοφντεσ πράξεισ κτθνοβαςίασ. Ζτςι, πολλοί κα ςυμφωνοφςαν
με τθν καταδίκθ από τθν Maurice Chideckel, το 1935, μιασ γυναίκασ που εξάςκθςε
τον ςκφλο τθσ ςτθν κτθνοβαςία. Στισ μζρεσ μασ όμωσ, εκτόσ από το νομικό και
κρθςκευτικό ςτιγματιςμό τθσ κτθνοβαςίασ υπάρχει επιπλζον και ο ψυχιατρικόσ
ςτιγματιςμόσ τθσ, ωσ παραφιλία. Από τότε που θ αποκλίνουςα ςεξουαλικι
ςυμπεριφορά απεικονίςτθκε ωσ αςκζνεια, πράξεισ θκικοφ νανιςμοφ, όπωσ θ
κτθνοβαςία, αντιμετωπίηονται ςε μεγάλο ποςοςτό ςτθν ιατρικι επίκριςθ ωσ
περιπτϊςεισ ψυχικοφ εκφυλιςμοφ και καταναγκαςτικισ νόςου. O Grassberger
ανζφερε το 1968 ότι το 49% από αυτοφσ που διαπράττουν προςβολι των ηϊων
είναι νοθτικά κακυςτερθμζνοι ι ανόθτοι, με πρόβλθμα ςε μία από τισ παρακάτω
περιοχζσ: τθν ζνταςθ, τθν τάςθ και τθν κατεφκυνςθ τθσ επικυμίασ, το διακζςιμο και
τιμωριςιμο των ευκαιριϊν για ικανοποίθςθ, τθ διαδικαςία του κινιτρου, τθσ
κοινωνικισ ορκότθτασ των αξιακϊν κρίςεων που το ελζγχουν και τθ λειτουργία τθσ
επικυμίασ. Ενϊ παρόμοια ανάλυςθ πραγματοποιικθκε από τον κακθγθτι
ψυχολογίασ και νοθτικϊν νόςων Richard von Krafft-Ebing ςτο βιβλίο του
“Psychopathologia Sexualis”, κάποιεσ περιπτϊςεισ προςβολϊν ηϊων δεν
ερμθνεφτθκαν απϋ αυτόν με βάςθ τισ ψυχοπακολογικζσ ςυνκικεσ, αλλά ωσ
«χαμθλι αίςκθςθ θκικότθτασ», ι «ωσ μεγάλθ ςεξουαλικι ορμι ςε ςυνδυαςμό με
δυςκολίεσ απόκτθςθσ φυςικισ ικανοποίθςθσ» (Dekkers, 1994, ς142-145).6 Τθν
δεκαετία του 1980, ςεξολόγοι όπωσ ο Hacberle ιςχυρίηονται ότι θ κτθνοβαςία είναι
πακολογικι απόκλιςθ μόνο αν είναι αποκλειςτικι ι προκαλεί τραυματιςμό ι
πακολογικό χειριςμό (Dekkers, 1994, ς147-148).

6

Ρερίπτωςθ ενόσ άνδρα ανϊτερθσ κοινωνικισ τάξθσ, ο οποίοσ λόγω μικροφ γεννθτικοφ μορίου ιταν
αδφνατο να ςυνευρεκεί ςεξουαλικά με γυναίκεσ, οπότε κτθνοβατοφςε ςε κοτόπουλα. Ο άνδρασ
διεγνϊςκθ νοθτικά υγιισ.

13

ΠΜ Βιοθκικισ-Λαμπρινίδθ οφία
Σμιμα Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν πουδϊν – Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

ΚΕΦ3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΘΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΟΜΟ
Από νομικισ απόψεωσ θ ηωοφιλία και θ κτθνοβαςία ζχουν κρικεί με διάφορουσ
τρόπουσ μζςα ςτουσ αιϊνεσ. Στθν ανάλυςι τουσ οι Bolliger και Goetschel (2005)
προςδιορίηουν τισ πρϊτεσ αναφορζσ περί εκδίκαςθσ περιπτϊςεων ηωοφιλίασ ςτο
νομικό πλαίςιο των Χετταίων το 1300 π.Χ, όπου ςεξουαλικζσ πράξεισ των ανδρϊν
(αλλά όχι των γυναικϊν) με οριςμζνα ηϊα (βοοειδι, πρόβατα, χοίροι και ςκυλιά)
απαγορευόταν και εκδιϊκονταν με κανατικι ποινι (Masters, 1966), τθ ςτιγμι που θ
ανκρωποκτονία ι ο εμπρθςμόσ τιμωροφνταν με κάποιο πρόςτιμο.
Αργότερα, όταν τα ηϊα παραγκωνίςτθκαν από τθ κρθςκευτικι λατρεία, θ
νομοκεςία περιείχε ρθτζσ απαγορεφςεισ για τθ ηωοφιλία. Στθν Ραλαιά Διακικθ,
κακϊσ και ςτο Ταλμοφδ, θ ηωοφιλία κεωρείται αςζβεια τθσ κείασ Δθμιουργίασ και
καταδικαηόταν ςε κανατικι ποινι με λικοβολιςμό.
Σιμερα ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ θ ηωοφιλία δεν κεωρείται ιεροςυλία, αλλά
είναι παράνομθ ςε πολλά κράτθ, ιδιαίτερα ςτθ γερμανικι και αγγλο-αμερικάνικθ
νομοκεςία. Θ αιτιολόγθςθ για τθν απαγόρευςθ τθσ ηωοφιλίασ βαςίηεται κυρίωσ
ςτο ότι δρα ενάντια ςτον γάμο, ελλοχεφει κινδφνουσ για τθν οικογενειακι ηωι,
ζχοντασ ςαν αποτζλεςμα τθ μείωςθ του πλθκυςμοφ και τθν αλλοίωςθ του κράτουσ.
Ο νεότεροσ ποινικόσ κϊδικασ προςπάκθςε να προβάλει ξεκάκαρθ διάκριςθ
ανάμεςα ςτο νόμο και τθν θκικι, αφινοντασ ζτςι τθ τιμωρία ςτθ κοινωνία. Με
αυτι τθ λογικι, το 1950 ςτισ περιςςότερεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ δεν υπιρχε τιμωρία
για τθ ηωοφιλία. Ζτςι, οι Σκανδιναβικζσ κυρίωσ χϊρεσ κατιργθςαν τισ απαγορεφςεισ
για τθ ηωοφιλία από τον ποινικό τουσ κϊδικα. Ππωσ ιταν αναμενόμενο αυτό
οδιγθςε ςτθν εξάπλωςθ των πρακτικϊν τθσ κτθνοβαςίασ (Bolliger & Goetschel,
2005).
Στθ Δανία, το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ ςε αναφορά του το 2011 ςθμειϊνει ότι οι
κτθνίατροι βρικαν το 17% των ηϊων φποπτα ςεξουαλικισ ςυνεφρεςθσ με
άνκρωπο.7 Το 60% του πλθκυςμοφ τθσ Δανίασ είναι υπζρ τθσ απαγόρευςθσ τθσ
κτθνοβαςίασ. 8
H κτθνοβαςία επιτρζπεται δυνάμει εκνικισ νομοκεςίασ ςτισ παρακάτω χϊρεσ:
Βραηιλία, Ιαπωνία, Μεξικό, Καμπότηθ, Φιλιππίνεσ, Ταχλάνδθ, Σιάμ, Ολλανδία,
Φινλανδία, ουμανία, Τςεχία (Εικ. 3). Στθ Γαλλία θ κτθνοβαςία είναι παράνομθ από
το 2004. Στθ Γερμανία θ ηωοφιλία και θ κτθνοβαςία ζπαψαν να κεωροφνται
παράνομεσ πράξεισ από το 1969 με ιδιόρρυκμουσ οίκουσ ανοχισ για ηωόφιλουσ να
λειτουργοφν νόμιμα μζχρι τθ 1θ Φεβρουαρίου 2013. Ζκτοτε, απαγορεφτθκε θ
κτθνοβαςία ςε ολόκλθρθ τθ Γερμανία με πρόςτιμο ζωσ 25000 ευρϊ για τθ πρϊτθ
παράβαςθ.9,10
7

bbc.co.uk,
2015,
April
22.«Demark
passes
law
to
ban
bestiality».http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/32411241/denmark-passes-law-to-ban-bestiality
8
tribune,2014 Oct. 13 http://www.tribune.gr/world/news/article/80895/sti-dania-ktinovasia-inenomimi-tora-lene-na-tin-apagorefsoun.html
9
Chris Cottrell, «German Legislators Vote to Outlaw Bestiality» ςτο The New York Times,
February1,2013).
10
http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html.
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Στθ Νορβθγία θ κτθνοβαςία απαγορεφτθκε το 2014.11 Στθν Τουρκία δεν υπάρχει
νομικό πλαίςιο για απαγόρευςθ τθσ κτθνοβαςίασ. Ζμμεςθ τιμωρία μπορεί να
εφαρμοςτεί για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά.12

Εικόνα 3: Νομοκετικι αντιμετϊπιςθ τθσ κτθνοβαςίασ

13

Από τισ 50 πολιτείεσ τθσ Αμερικισ, 19 επιτρζπουν τθν κτθνοβαςία (απουςία
νομοκεςίασ) και 31 πολιτείεσ τθν απαγορεφουν. Από αυτζσ, 16 πολιτείεσ κεωροφν
τθ ηωοφιλία κακοφργθμα και οι 15 πλθμμζλθμα (Holoyda & Newman, 2014, p414).
Θ νομοκεςία των διαφόρων χωρϊν για τθ ηωοφιλία είναι αρκετά ρευςτι, με
αποτζλεςμα όλο και περιςςότερεσ χϊρεσ να απαγορεφουν τθν κτθνοβαςία. Θ
κτθνοβαςία ζγινε παράνομθ ςτθν Νορβθγία το 2008, ςτθν Ολλανδία το 2010, ςτθν
Αυςτραλιανι κυβερνθτικι Ρεριφζρεια το 2011, ςτθ Σουθδία το 2013.

11

tribune,2014,Oct.13).http://www.tribune.gr/world/news/article/80895/sti-dania-ktinovasia-inenomimi-tora-lene-na-tin-apagorefsoun.html)
12
Tribune,2014, November 07 http://www.tribune.gr/world/news/article/88916/tourkia-dikastiriodechthike-na-kani-diki-ston-ktinovati.html )
13

Holoyda
&
Newman,
2014;
Wikipedia,“Ηoophilia
https://en.wikipedia.org/wiki/Zoophilia_and_the_law ςτισ 20/07/2016

and

the

law”

15

ΠΜ Βιοθκικισ-Λαμπρινίδθ οφία
Σμιμα Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν πουδϊν – Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ κζτουν εκτόσ νόμου τθ ςεξουαλικι πράξθ με ηϊα,
χωρίσ όμωσ να κακορίηουν πρακτικζσ. Υπάρχουν όμωσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςτθ
νομοκεςία τθσ Αγγλίασ και Ουαλίασ, όπου απαγορεφεται ρθτά θ διείςδυςθ ενόσ
ανκρϊπου από ηϊο, και θ διείςδυςθ ενόσ ηϊου από άνκρωπο. [20]
Ακόμα και αν θ κτθνοβαςία δεν απαγορεφεται ρθτά, ςυχνά υπάρχουν πολλοί
νόμοι που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποτελεςματικι δίωξθ των
υποκζςεων. Ο ειςαγγελζασ βαςιηόμενοσ ςε νόμουσ ενάντια ςτον βαςανιςμό των
ηϊων, ςυμπεραίνει τθν ηωοφιλικι δραςτθριότθτα ωσ καταχρθςτικι.[21] Θ ηωοφιλία
κα μποροφςε να αντιμετωπιςτεί με τουσ νόμουσ του ςοδομιςμοφ, που ορίηουν
ςυγκεκριμζνεσ ςεξουαλικζσ πράξεισ ωσ εγκλιματα. Οι ακριβείσ ςεξουαλικζσ
πρακτικζσ, ςπάνια περιγράφονται ςτο νόμο, αλλά κεωρείται ότι περιλαμβάνουν
κάκε «μθ φυςικι» ι ανικικθ ςεξουαλικι πράξθ (Weeks, 2012). Σε άλλεσ
περιπτϊςεισ, για τθ δίωξθ ατόμων που αςκοφν ηωοφιλικζσ πράξεισ χρθςιμοποιείται
θ νομοκεςία για «περιβαλλοντικά εγκλιματα».
Συχνά ςυναντϊνται νόμοι ενάντια ςτον εξαναγκαςμό ενόσ προςϊπου να
υιοκετιςει ςεξουαλικι δραςτθριότθτα με άλλα ηϊα, ιδιαίτερα αν πρόκειται για
ανιλικο (ςυνικωσ κεωρείται περίπτωςθ ιςοδφναμθ του βιαςμοφ) και νόμοι που
ςχετίηονται με ζκκεςθ ανθλίκου ι ατόμου με νοθτικι ςτζρθςθ ςε κζαςθ
ςεξουαλικισ πράξθσ. Σε κάποιεσ δικαιοδοςίεσ, νόμοι ενάντια ςτθ ηωοφιλικι επαφι
περιλαμβάνουν διατάξεισ για τθν κατάςχεςθ ηϊων που εμπλζκονται (Weeks, 2012).
Εξαίρεςθ ςτουσ νόμουσ για τθν ηωοφιλία αποτελοφν οι ςεξουαλικοί χειριςμοί των
ηϊων για ςκοποφσ κτθνιατρικϊν ι κτθνοτροφικϊν πρακτικϊν.
Ζνα ακόμθ κζμα που εξετάηεται κεςμικά είναι θ ηωοφιλικι πορνογραφία. Θ
νομιμότθτα τθσ πορνογραφίασ ζχει τρεισ ςυνιςτϊςεσ: τθ νομιμότθτα τθσ
παραγωγισ, τθ νομιμότθτα τθσ πϊλθςθσ και μεταφοράσ, κακϊσ και τθ νομιμότθτα
τθσ ιδιοκτθςίασ. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ δθμιουργία τθσ πορνογραφίασ είναι
νόμιμθ. Οι νόμοι ςχετικά με τθν πϊλθςθ, μετάδοςθ και τθν ιδιοκτθςία ποικίλλουν
ευρζωσ. Ερωτικι τζχνθ, όπωσ θ πορνογραφία ηϊων ςε κινοφμενα ςχζδια, θ οποία
δεν απαιτεί τθν καταγραφι πραγματικισ ςεξουαλικισ πράξθσ, δεν κεωρείται
ςυνικωσ ςεξουαλικι επαφι με ηϊα από το νόμο, και ζτςι το κακεςτϊσ τουσ
εξαρτάται από γενικότερουσ νόμουσ που κακορίηουν τα όρια τθσ αιςχρολογίασ, τθσ
απλισ πορνογραφίασ ι και τθσ ευαίςκθτθσ διαφοράσ μεταξφ ερωτικισ τζχνθσ και
τθν πορνογραφίασ (Wikipedia,«Ηoophilia and the law» ). 14

3.1.Νομοκεςία ςτθν Ελλάδα,Ν.4039/12
Στθν Ελλάδα, ςφμφωνα με το Νόμο 4039/12(ΦΕΚ τεφχοσ Αϋ, αρ. φφλλου 15, 2
Φεβρ.2012) απαγορεφεται οποιαδιποτε ςεξουαλικι ςυνεφρεςθ ανκρϊπου-ηϊων.
Το άρκρο 16 αναφζρεται ςτθν κακοποίθςθ των ηϊων ωσ εξισ:
« Άρκρο 16. Κακοποίθςθ των ηϊων.
14

(Wikipedia,«Ηoophilia and the law» )https://en.wikipedia.org/wiki/Zoophilia_and_the_law
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α. Με τθν επιφφλαξθ ειδικά προβλεπόμενων περιπτϊςεων τθσ ιςχφουςασ
κοινοτικισ και εκνικισ νομοκεςίασ, κακϊσ και τθσ διάταξθσ του τρίτου εδαφίου τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 9 απαγορεφεται ο βαςανιςμόσ, θ κακοποίθςθ, θ κακι
και βάναυςθ μεταχείριςθ οποιουδιποτε είδουσ ηϊου, κακϊσ και οποιαδιποτε
πράξθ βίασ κατ’ αυτοφ, όπωσ ιδίωσ θ δθλθτθρίαςθ, το κρζμαςμα, ο πνιγμόσ, το
κάψιμο, θ ςφνκλιψθ και ο ακρωτθριαςμόσ. Θ ςτείρωςθ του ηϊου κακϊσ και κάκε
άλλθ κτθνιατρικι πράξθ με κεραπευτικό ςκοπό, δεν κεωρείται ακρωτθριαςμόσ.
β. Απαγορεφεται, εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων κινθματογραφικϊν ταινιϊν και
γενικότερα οπτικοακουςτικοφ υλικοφ εκπαιδευτικοφ προςανατολιςμοφ, θ πϊλθςθ,
εμπορία και παρουςίαςθ – διακίνθςθ μζςω διαδικτφου οποιουδιποτε
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, όπωσ βίντεο ι άλλου είδουσ κινθματογραφικοφ ι
φωτογραφικοφ υλικοφ ςτα οποία απεικονίηεται οποιαδιποτε πράξθ βίασ εναντίον
ηϊου, κακϊσ και ςεξουαλικι ςυνεφρεςθ μεταξφ ηϊων ι μεταξφ ηϊου και ανκρϊπου
με ςκοπό το κζρδοσ ι τθ ςεξουαλικι ικανοποίθςθ ατόμων που παρακολουκοφν ι
ςυμμετζχουν ςε αυτά. Στθν ανωτζρω απαγόρευςθ ςυμπεριλαμβάνεται και θ
περίπτωςθ τθσ μονομαχίασ μεταξφ ηϊων.
γ. Σε περίπτωςθ τραυματιςμοφ ηϊου ςυντροφιάσ ςε τροχαίο ατφχθμα, ο υπαίτιοσ
τθσ πράξθσ αυτισ, υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τον οικείο Διμο,
προκειμζνου να παραςχεκεί ςτο τραυματιςμζνο ηϊο θ απαραίτθτθ κτθνιατρικι
φροντίδα.»
Ποινικζσ κυρϊςεισ. Στο άρκρο 20, παρ.2 και παρ.6 του Ν4039/12 αναγράφονται
οι ποινικζσ κυρϊςεισ για τθν κτθνοβαςία ςτθν Ελλάδα: «..2. Οι παραβάτεσ των
διατάξεων των παραγράφων αϋ και βϋ του άρκρου 16 τιμωροφνται με ποινι
φυλάκιςθσ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και χρθματικι ποινι από πζντε
χιλιάδεσ(5.000)ζωσ δεκαπζντε χιλιάδεσ(15.000)ευρϊ….. 6. ε περίπτωςθ υποτροπισ
οι χρθματικζσ ποινζσ, που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ 1,2 και 3
διπλαςιάηονται.»
Διοικθτικζσ κυρϊςεισ. Στο Άρκρο 21 του Ν4039/12 υπάρχει ο πίνακασ των
διοικθτικϊν κυρϊςεων και προςτίμων όπου ορίηεται πρόςτιμο 30.000 ευρϊ ανά
ηϊο και ανά περιςτατικό ςεξουαλικισ ςυνεφρεςθσ ανκρϊπου με ηϊο. Το ίδιο
πρόςτιμο ιςχφει και για κάκε περίπτωςθ διακίνθςθσ οπτικοακουςτικοφ
πορνογραφικοφ υλικοφ με ηϊα.
Κριτικι Ν4039/12 ςε ότι αφορά τθν κτθνοβαςία: Ο Ν.4039/12 απαγορεφει
απόλυτα και κακολικά τθ διακίνθςθ πορνογραφικοφ υλικοφ με ηϊα. Επίςθσ ο
Νόμοσ 4039/12 τοποκετείται κατά τθσ κτθνοβαςίασ κακϊσ αναφζρεται κατά
οποιαςδιποτε κακοποίθςθσ ηϊου. Θα βοθκοφςε αν ςτο άρκρο 16 παρ. α ανζφερε
ςτα παραδείγματα κακοποίθςθσ τθν κτθνοβαςία.
Ο Νόμοσ 4039/2012 και θ τροποποίθςθ του με το Ν.4235/2014, ορίηουν
κανόνεσ περί τθσ προςταςίασ των ηϊων ςυντροφιάσ και διοικθτικζσ/ποινικζσ
κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ παραβάςεων (άρκρο 21). Με τθν με αρ. πρωτ. 1631/8-413,1/13 Εγκφκλιο του Ειςαγγελζωσ του Αρείου Ράγου ορίηεται ωσ πακθτικι
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κακοποίθςθ των ηϊων θ ελλιπισ διατροφι αυτϊν, θ ζλλειψθ νεροφ, θ μόνιμθ
αλυςόδεςθ θ ζλλειψθ κακθμερινισ άςκθςθσ τουσ και το ακατάλλθλο κατάλυμα ι θ
ζλλειψθ καταλφματοσ! Θ ενεργθτικι και θ πακθτικι κακοποίθςθ ηϊων κεωροφνται
αυτεπάγγελτο αδίκθμα. Οι νόμοι είναι μια ευγενισ παροχι των ανκρϊπων προσ τα
ηϊα. Δεν είναι αποτζλεςμα διεκδικιςεων των ηϊων μζςω μιασ αμφίδρομθσ ςχζςθσ.

3.2.Θ δυςκολία διαπίςτωςθσ και καταγραφισ των κτθνοβαςιϊν
Θ κτθνοβαςία είναι ζνα προςωπικά κρυμμζνο ταμποφ, με αποτζλεςμα το
ποςοςτό εμφάνιςθσ τθσ να εκτιμάται με μεγάλθ δυςκολία. Αντίκετα, το ποςοςτό
τθσ παιδοφιλίασ καταγράφεται αυξθμζνο τα τελευταία χρόνια, επειδι τα παιδιά
ξεπερνοφν τθν αρχικι ντροπι τουσ και μιλοφν. Τα ηϊα όμωσ ,ποτζ δεν κα
μπορζςουν να μιλιςουν ςε μια κατανοθτι για μασ γλϊςςα με αποτζλεςμα να
αποτελοφν τα ιδανικά κφματα ςεξουαλικισ βίασ (Dekkers, 1994, ς 148).

ΚΕΦ. 4 Θ ΘΘΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΗΩΩΝ
Είδαμε ςε προθγοφμενα κεφάλαια ότι θ ηωοφιλία και θ κτθνοβαςία είναι από
ιατρικισ απόψεωσ μια ψυχικι διαταραχι, από κοινωνικισ απόψεωσ κατακριτζο και
από νομικισ απόψεωσ καταδικαςτζο. Σι γίνεται όμωσ ςτθ φφςθ; Μποροφμε να
δοφμε τθ γενετιςια ζλξθ από τθ πλευρά τθσ φφςθσ, των ηϊων;
Τον 20ο αιϊνα θ θκολογία και θ ηωικι ψυχολογία αναπτφχκθκαν ανεξάρτθτα,
κακϊσ θ θκολογία αναπτφχκθκε από ηωολόγουσ ςτθν Ευρϊπθ, ενϊ θ ηωικι
ψυχολογία αναπτφχκθκε κυρίωσ ςτθν Νότια Αμερικι. Οι θκολόγοι προιγαγαν τθν
εξελικτικι κεωρία, ενϊ οι ψυχολόγοι ιταν αντίκετοι με αυτιν. Οι θκολόγοι
εςτίαηαν ςτθν ζμφυτθ, ενδογενι ςυμπεριφορά των ηϊων μζςα ςτθν φφςθ, ενϊ οι
ψυχολόγοι παρατθροφςαν και μάκαιναν τθν ςυμπεριφορά των ηϊων ςτο
εργαςτιριο. Θ ενοποίθςθ των ψυχολογικϊν και βιολογικϊν προςεγγίςεων οδιγθςε
ςτθν ανάπτυξθ των τομζων
γνωςτικισ θκολογίασ, γνωςτικισ οικολογίασ,
εξελικτικισ ψυχολογίασ, ςυγκριτικισ γνϊςθσ και ςυμπεριφορικισ οικολογίασ. Θ
θκολογία είναι θ επιςτιμθ που μελετά τθ ςυμπεριφορά των ηϊων, θ οποία μπορεί
να ζχει τθν απλι μορφι μιασ ςφςπαςθσ μυϊν εξαιτίασ ενόσ ειδικοφ ερεκίςματοσ,
ζωσ τθν ςφνκετθ μορφι μιασ δραςτθριότθτασ, όπωσ θ μετανάςτευςθ των πουλιϊν
κατά τθ οποία ςυνεχϊσ ςυνεκτιμϊνται θ κζςθ και θ κατεφκυνςθ με βοθκθτικά
ςθμάδια από τθ γθ, τα αςτζρια και το γεωμαγνθτιςμό (Jensen,2002).
Ενϊ ο Αριςτοτζλθσ αναφζρεται ςτθ ςυμπεριφορά των ηϊων πριν το 300 π.Χ., ο
ηωολόγοσ John Ray (1627–1705), ιταν ο πρϊτοσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι που ζγραψε
ότι πολφπλοκεσ ςυμπεριφορζσ, όπωσ το χτίςιμο φωλιάσ από τα πουλιά ι το
φτιάξιμο φωλιάσ από ζγκυεσ χοιρομθτζρεσ, μποροφν να αναπτυχκοφν χωρίσ
εκμάκθςθ ι πρακτικι. Ο Charles Georges Leroy (1723-1789) τίκεται υπζρ τθσ
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παρατιρθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των ηϊων ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον
(Jensen,2002). Ο Douglas Spalding (1841 – 1877) γράφει για τθ ςχζςθ ενςτίκτου και
εμπειρίασ και τίκεται υπζρ τθσ πειραματικισ προςζγγιςθσ. Ο Charles Darwin (1809 –
1882) ιταν υπζρμαχοσ τθσ μοντζρνασ θκολογίασ και βιολογίασ και πατζρασ τθσ
κεωρίασ τθσ εξζλιξθσ. Θ κεωρία τθσ εξζλιξθσ αποτελεί το κεμζλιο για τθ μελζτθ τθσ
ςυμπεριφοράσ των ηϊων. Θ τελευταία δθμοςιευμζνθ εργαςία του το 1872, «Θ
ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων ςτον άνκρωπο και τα ηϊα», ιταν θ πρϊτθ μοντζρνα
ζκδοςθ τθσ ςυγκριτικισ θκολογίασ (Jensen,2002).
Τον 20ο αιϊνα ςτθν Αμερικι επικράτθςε θ παρατιρθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ με
πειράματα επιβράβευςθσ και τιμωρίασ ςε ποντίκια και αρουραίουσ ςε πειραματικά
περιβάλλοντα. Αντίςτοιχα ςτθν Ευρϊπθ επικράτθςε θ παρακολοφκθςθ άγριων
ηϊων ςτθ φφςθ από φυςιολόγουσ βιολόγουσ και αςχολικθκαν κυρίωσ με τθν
ενςτικτϊδθ, ζμφυτθ και προςαρμοςμζνθ ςυμπεριφορά. Ζτςι ςτθν Ευρϊπθ ο Oskar
Heinroth, πρϊτοσ χρθςιμοποίθςε τον όρο «θκολογία» με τθν ζννοια που τθσ
δίνουμε ςιμερα. Στθν Ευρϊπθ, ο Niko Tinbergen υπιρξε εφαρμοςτισ τθσ
πειραματικισ θκολογίασ ςτο φυςικό περιβάλλον, ενϊ ο Κοnrad Lorenz, που
παρατθροφςε τθν ςυμπεριφορά ςε κατοικίδια χωρίσ πειραματιςμό, ιταν
κεωρθτικόσ (κεωρθτικι θκολογία) και ανζπτυξε τθν πρϊτθ ςυνεπι με τθ λογικι
κεωρία του ενςτίκτου και τθσ ζμφυτθσ ςυμπεριφοράσ. To 1973, oι Τinbergen και
Lorenz παίρνοντασ το βραβείο Νόμπελ ςτθν ιατρικι και φυςιολογία κεμελιϊνουν
τθν επιςτιμθ τθσ θκολογίασ.
Μετά το 1960 θ θκολογία κακοδθγείται από τισ «4 ερωτιςεισ του Tinbergen» οι
οποίεσ ςυνδζονται με τισ 4 απόψεισ του για τθ ςυμπεριφορά:
1. Ροια είναι θ αιτία τθσ ςυμπεριφοράσ; Δθλαδι, τι είναι αυτό που αποςπά ι
προκαλεί μια ςυμπεριφορά ι ποιεσ φυςιολογικζσ παράμετροι, όπωσ οι ορμόνεσ,
είναι ςθμαντικζσ ςτθν αιτιολόγθςθ.
2. Ροια είναι θ λειτουργία τθσ ςυμπεριφοράσ; Θ ερϊτθςθ αυτι αςχολείται με το
πϊσ θ ςυμπεριφορά αυξάνει τθν αναπαραγωγικι επιτυχία και τθν υγεία, τθ
φόρμα των ηϊων. Αυτό ζχει να κάνει με εξελικτικοφσ παράγοντεσ και ςυνζπειεσ.
3. Ρωσ αναπτφςςεται θ ςυμπεριφορά κατά τθν ανάπτυξθ του οργανιςμοφ;
Μελζτεσ αυτισ τθσ ερϊτθςθσ βοθκοφν ςτθν περιγραφι του τρόπου τθσ αλλαγισ
μιασ ςυμπεριφοράσ εξαιτίασ τθσ ατομικισ εμπειρίασ.
4. Ρωσ θ ςυμπεριφορά αναπτφςςεται κατά τθν ανάπτυξθ του φφλου; Αυτι είναι
μια εξελικτικι ερϊτθςθ και απαιτεί ςυγκριτικζσ μελζτεσ των ςχετικϊν ειδϊν.
Και ενϊ θ πρϊιμθ θκολογία αςχολείται με τθν αιτία, τθν ανάπτυξθ του
οργανιςμοφ και του φφλου, από το 1960 και μετά εςτιάηεται ςτθ λειτουργικι
ερϊτθςθ, του πϊσ θ ςυμπεριφορά επθρεάηεται ςε γονιδιακό επίπεδο, προωκϊντασ
μακθματικά μοντζλα για τον κακοριςμό λειτουργικϊν παραγόντων τθσ
ςυμπεριφοράσ (Jensen, 2002).
Ζνασ παράγοντασ που δεν καλφφκθκε από τισ ερωτιςεισ του Τinbergen ιταν το
τι αντιλαμβάνονται τα ηϊα και τι ξζρουν ςε ςχζςθ με τθ δικι τουσ ςυμπεριφορά,
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κάτι που κεωρείται μθ προςιτό από τθν επιςτιμθ. Από το 1970 και μετά, το κομμάτι
αυτό αναλαμβάνει θ γνωςτικι θκολογία, θ οποία αςχολείται με τθ μελζτθ τθσ
νοθτικισ διαδικαςίασ ι ςκζψθσ.
Θ εφαρμοςμζνθ θκολογία αςχολείται με τθν ευηωία των οικιακϊν ηϊων, τθν
αποτίμθςθ τθσ ευηωίασ, τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγισ, του ελζγχου τθσ
ςυμπεριφοράσ και των δυςλειτουργιϊν τθσ ςυμπεριφοράσ των ηϊων.
Χρθςιμοποιϊντασ τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των ηϊων
μποροφμε να αυξιςουμε τθν παραγωγι. Για παράδειγμα, κοινωνικά ηϊα τρϊνε
περιςςότερο όταν είναι ςε ομάδεσ. Αντίκετα ο πρϊιμοσ απογαλακτιςμόσ προκαλεί
μείωςθ τθσ καμπφλθσ ανάπτυξθσ ςτουσ χοίρουσ, θ ανάμιξθ των τοκετοομάδων τουσ
μετά τον απογαλακτιςμό δθμιουργεί καυγάδεσ, stress και μειωμζνθ παραγωγι
(Nielsen et al., 1995). Στισ ωοτόκεσ όρνικεσ τα προβλιματα ςυμπεριφοράσ
μειϊνονται όταν αντί των ςυμβατικϊν κλωβϊν χρθςιμοποιοφνται οι
εμπλουτιςμζνοι κλωβοί (κλωβοί με φωλιά, κοφρνια, ςτρωμνι και ςφςτθμα
ξυςίματοσ των νυχιϊν).
Τα ηϊα φυςιολογικά ζχουν κάποιεσ ςυνικειεσ. Για παράδειγμα ςτισ κότεσ
αρζςει να κουρνιάηουν, να κάνουν μπάνιο με ςκόνθ να τρίβονται ςτο χϊμα για να
αντιμετωπίηουν τυχόν εξωπαράςιτα, να γεννοφν αυγά απομονωμζνεσ και ςε
φωλιζσ. Πταν βγουν από αυτζσ τισ ςυνικειεσ μπορεί να εμφανίςουν κανιβαλιςμό ι
τςίμπθμα των φτερϊν (Jensen,2002). Αντίςτοιχα τα ςκυλιά μυρίηονται τα γεννθτικά
τουσ όργανα για να αναγνωρίςουν το ζνα το άλλο, ηουν ςε αγζλεσ με ιεραρχία, είναι
κοινωνικά ηϊα. Πταν τουσ ςτεριςουμε τθν επικοινωνία, τθν κοινωνικότθτα και τθν
αγάπθ μποροφν να εμφανίςουν επικετικότθτα, να προκαλζςουν καταςτροφζσ ςτο
περιβάλλον τουσ, να εμφανίςουν μελαγχολία ι ψυχοκαταναγκαςτικζσ
ςυμπεριφορζσ αυτοφαγίασ (Tynes & Sinn, 2014; Korff & Harvey B).
Ο χαρακτθριςμόσ και θ κατανόθςθ των ανϊμαλων ςυμπεριφορϊν είναι
ςθμαντικζσ ςτθ εφαρμοςμζνθ θκολογία. Διορκωτικζσ κεραπείεσ τθσ ςυμπεριφοράσ
είναι ο εμπλουτιςμόσ του περιβάλλοντοσ ενςταυλιςμοφ, τα ερεκίςματα για άλλθ
ςυμπεριφορά, θ αφξθςθ τθσ ευηωίασ του ηϊου. Θ κακι ςφνδεςθ ανκρϊπου–ηϊου, ι
βοθκθμάτων-ηϊου προκαλοφν φτωχι ευηωία. Θ εφαρμοςμζνθ θκολογία παρζχει
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των ηϊων, ενϊ θ
κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των οικόςιτων ηϊων είναι μια γοθτευτικι άποψθ τθσ
βιολογίασ των δικαιωμάτων των ηϊων (Jensen,2002).
Ο ζλεγχοσ τθσ ςυμπεριφοράσ μεςολαβείται από τθν αιχμαλωςία, τον ζλεγχο
των γεννιςεων, και τον εξαναγκαςμό προςαρμογισ ςτο οικιακό περιβάλλον. Στον
ζλεγχο αυτό χρθςιμοποιοφνται ανκρϊπινεσ δράςεισ και τεχνικά βοθκιματα. Με τθν
θκολογία ερευνάται πωσ τα ηϊα αντιλαμβάνονται τουσ ανκρϊπουσ και κυμοφνται
τισ εμπειρίεσ τουσ με τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά. Αυτό μπορεί να βοθκιςει τουσ
ανκρϊπουσ να φερκοφν καλφτερα ςτα ηϊα τουσ. Επιπλζον, με τθ γνϊςθ τθσ
θκολογίασ, τα εργαλεία εκτροφισ μποροφν να ςχεδιαςτοφν ϊςτε να δουλζψουν
καλφτερα για τα ηϊα (Jensen,2002).
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Αν και θ εμφάνιςθ ενόσ ηωικοφ είδουσ ςτθν άγρια και ςτθν οικιακι ιμερθ ηωι
παρουςιάηει ςθμαντικζσ διαφορζσ, θ ςυμπεριφορά είναι παρόμοια.

4.1.Θ επικοινωνία
Θ κοινωνικι ςυμπεριφορά επιτυγχάνεται όταν δφο ι περιςςότερα ηϊα
επικοινωνοφν. Θ επικοινωνία γίνεται με κζςεισ του ςϊματοσ, με ιχουσ, με μυρωδιζσ
και με το άγγιγμα (Weary & Fraser 2002). Θ αίςκθςθ τθσ όςφρθςθσ ζχει μεγάλθ
ςθμαςία ςτθν επικοινωνία των κθλαςτικϊν, ςε αντίκεςθ με τον άνκρωπο ςτον
οποίο θ αίςκθςθ αυτι δεν είναι αναπτυγμζνθ. Ο ςκφλοσ είναι 100000 φορζσ πιο
ευαίςκθτοσ ςε κάποιεσ χθμικζσ ουςίεσ ςε ςχζςθ με τον άνκρωπο. Τα χθμικά
ςθμάδια ζχουν μεγάλο χρόνο ηωισ και με αυτά πολλά είδθ οριοκετοφν τθν περιοχι
τουσ ι τα χρθςιμοποιοφν για αναπαραγωγικζσ καταςτάςεισ. Κάποια κθλαςτικά
ζχουν ζνα ειδικό ρινικό όργανο (vomero-nasal organ) για τον ζλεγχο χθμικϊν
ςθμαδιϊν. Χρειάηεται να κατανοιςουμε το πϊσ τα ηϊα επωφελοφνται ςτθν μεταξφ
τουσ επικοινωνία από τα χθμικά ςθμάδια. Θ αξιολόγθςθ μιασ θχθτικισ αντίδραςθσ
διαφζρει ανάλογα με τισ ςυνκικεσ. Ζτςι, ζνα νεαρό άτομο κα φωνάξει για
προςταςία από τθ μθτζρα παρουςία ενόσ αρπακτικοφ, ενϊ ζνα ενιλικο όχι (Weary
& Fraser , 2002).

4.2.Θ αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπων-ηϊων
Θ αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου-ηϊων επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά των ηϊων και
ιδιαίτερα απζναντι ςτουσ ανκρϊπουσ. Τα ηϊα μπορεί να αναπτφςςουν ςχζςεισ
κυριαρχίασ με τα μζλθ τθσ ανκρϊπινθσ οικογζνειασ, διαφορετικζσ για κάκε μζλοσ.
Ηϊα που ςυλλζγονται από ανκρϊπουσ από τθ φφςθ ςε μικρι θλικία και
ανατρζφονται από αυτοφσ, γίνονται υπάκουα ςε αυτοφσ, αλλά και προσ άλλουσ
ανκρϊπουσ, για το υπόλοιπο τθσ ηωισ τουσ. Θ εξοικείωςθ με τουσ ανκρϊπουσ
μειϊνει το stress και ζτςι αυξάνεται θ παραγωγικότθτα των ςταβλιςμζνων ηϊων ςε
ςχζςθ με ίδια ηϊα, ίδιασ διαχείριςθσ που αποφεφγουν τουσ εκτροφείσ τουσ λόγω
φόβου από τθν δφςτροπθ ςυμπεριφορά των τελευταίων (Weary &Fraser, 2002).

4.3. Θ ςυμπεριφορά ςκφλων
Ρρόκειται για κοινωνικά ηϊα, οργανωμζνα ςε αγζλεσ, μεγαλφτερεσ ςτισ
αγροτικζσ περιοχζσ και μικρότερεσ (2-3 ενιλικα) ςτισ αςτικζσ περιοχζσ όπου οι
πθγζσ τροφισ είναι φτωχζσ (Braastad & Bakken, 2002). Σιμερα που θ φιλοηωία ςτισ
πόλεισ ζχει αυξθκεί και τα ηϊα ταΐηονται νόμιμα εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν
ςφμφωνα με τον Ν.4039/12, παρατθροφμε τθν ςταδιακι αφξθςθ του μεγζκουσ των
αγελϊν. Εντόσ τθσ αγζλθσ υπάρχει διαφοροποίθςθ ρόλων όπωσ αυτόσ του αρχθγοφ,
των τροφϊν των κουταβιϊν, των αγγελιοφόρων προσ άλλεσ αγζλεσ.
Θ επικοινωνία των ςκφλων είναι οπτικι, ακουςτικι και οςφρθτικι.
- Oπτικι επικοινωνία
Θ κυριαρχία, θ επικετικότθτα και ο φόβοσ ερμθνεφονται με κζςεισ του
ςϊματοσ. Χαμθλι κζςθ ςτο ςϊμα, ςτα αυτιά και ςτθν ουρά και αποφυγι οπτικισ
21

ΠΜ Βιοθκικισ-Λαμπρινίδθ οφία
Σμιμα Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν πουδϊν – Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

επαφισ με το κυρίαρχο άτομο δείχνουν υποταγι. Τα αντίκετα ςθμαίνουν
κυριαρχία. Χαμθλά αυτιά επίςθσ ςθμαίνουν φόβο. Κινοφμενθ ουρά ςθμαίνει
ενκουςιαςμό, ουρά ανάμεςα ςτα πόδια ςθμαίνει φόβο. Πρκια αυτιά και ουρά
ςθμαίνει επιφυλακι και ςυναγερμό. Επικετικότθτα δείχνει το τράβθγμα των
χειλιϊν, θ εμφάνιςθ των δοντιϊν και το αναςθκωμζνο τρίχωμα τθσ πλάτθσ.
-Ακουςτικι επικοινωνία
Τα ςκυλιά επικοινωνοφν με θχθτικά ςιματα, όπωσ γαυγίςματα, γρυλίςματα,
μεμψιμοιρία (κλαψοφριςμα), ουρλιαχτό (υλακι). Θ μεμψιμοιρία ςθμαίνει πόνο ι
άμυνα, το μοφγκριςμα και γρφλιςμα απειλι, θ υλακι μοναξιά και προςπάκεια
επικοινωνίασ.
-Οςφρθτικι επικοινωνία
Θ οςφρθτικι επικοινωνία γίνεται με χθμικά μθνφματα. Οι ςκφλοι ορίηουν τισ
περιοχζσ τουσ με κόπρανα και οφρα. Χθμικά άμεςα μθνφματα αφινουν και με
αδζνεσ του δζρματοσ του προςϊπου, τθσ ουράσ και τθσ περινεϊκισ χϊρασ. Θ
λειτουργία τθσ χθμικισ επικοινωνίασ αυτισ δεν είναι γνωςτι (Braastad & Bakken,
2002).
-O οίςτροσ
Τα ςκυλιά ζχουν οίςτρο 2 φορζσ το χρόνο από τθν θλικία των 6-14 μθνϊν και
διαρκεί 21 θμζρεσ. Επιδζχονται επίβαςθ μεταξφ 10 θσ και 15θσ θμζρασ του οιςτρικοφ
κφκλου και κάποια ζωσ τθν 21θ. Ενϊ είναι ζτοιμα για επίβαςθ τα κθλυκά δείχνουν
επικετικότθτα για τα μθ αποδεκτά αρςενικά ( Braastad & Bakken, 2002). Σε επίπεδο
δθλαδι ςυμπεριφοράσ, μποροφν να δείχνουν τισ προτιμιςεισ τουσ.
-Επικοινωνία ςκφλων με ανκρϊπουσ
Ιςχυροί κοινωνικοί δεςμοί αναπτφςςονται μεταξφ ςκφλου και ανκρϊπου με
αποτζλεςμα νοθτικι, ςυναιςκθματικι και φυςικι υγεία των ανκρϊπων (πτϊςθ τθσ
αρτθριακισ πίεςθσ και άλλων παραγόντων καρδιακϊν νοςθμάτων). Τα παιδιά μασ
κοινωνικοποιοφνται και μακαίνουν να επικοινωνοφν χωρίσ λόγια (Braastad &
Bakken, 2002).
-Ρροβλιματα ςυμπεριφοράσ
Ρροβλιματα ςυμπεριφοράσ μπορεί να προκφψουν ςε ςκυλιά που ηουν κάτω
από τισ οδθγίεσ των ανκρϊπων αν κιγεί ςοβαρά θ ευηωία τουσ, ι δεχτοφν
αντιφατικζσ, απρόβλεπτεσ αςτακείσ πιζςεισ. Οι αντιδράςεισ τουσ μπορεί να είναι
φωνζσ, γαυγίςματα, μεμψιμοιρία, αγριάδα, ι ανθςυχία. Ρροβλιματα όπωσ
επικετικότθτα και καταςτροφζσ αποτελοφν προβλιματα για τον άνκρωπο, αλλά
όχι απαραίτθτα για τα ηϊα. Θ επικετικότθτα μπορεί να είναι προσ τον ιδιοκτιτθ,
ξζνουσ ι άλλα ηϊα και επθρεάηεται από αιτίεσ όπωσ περιοχι κυριαρχίασ,
ανταγωνιςμόσ ηευγαρϊματοσ κτλ. Θ επικετικότθτα μπορεί να γίνει μόνιμθ, αν και με
μειωμζνθ ςυχνότθτα, παρά τθν εξάλειψθ του αρχικοφ επαναλαμβανόμενου
επικετικοφ ερεκίςματοσ. Μθ οικείεσ καταςτάςεισ, κόρυβοι και ξζνοι, οδθγοφν ςε
νεφρα, άγχοσ και απαντιςεισ φόβου. Θ κακθμερινι αυτοπεποίκθςθ του ηϊου
μειϊνεται. Τα προβλιματα ςυμπεριφοράσ είναι αποτζλεςμα τόςο γονιδιακισ
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προδιάκεςθσ αλλά και περιβαλλοντικϊν παραγόντων. Θ ςυμπεριφορά του
ιδιοκτιτθ προσ τον ςκφλο είναι θ τελικι αιτία για τα προβλιματα ςυμπεριφοράσ
του ςκφλου (Braastad & Bakken, 2002).

4.4. Θ ςυμπεριφορά αιγοπροβάτων
-Κοινωνικι επικοινωνία.
Ηουν ςε αγζλεσ. Συνθκίηουν να χρθςιμοποιοφν ςυμπεριφορά απειλισ,
προειδοποίθςθσ με τθν οποία τελικά μειϊνονται οι μεταξφ τουσ μάχεσ. Είναι ηϊα
φιλιςυχα. Θ επικοινωνία μζςω όςφρθςθσ είναι ςθμαντικι και χρθςιμοποιείται ςε
μεγαλφτερο βακμό για τα νεοειςερχόμενα ηϊα. Στον ιλιο μαηεφονται όλα μαηί για
να μειϊςουν τθν αντανάκλαςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ και να διατθριςουν ζτςι τθν
κερμοκραςία τουσ (Rutter, 2002 ).
-Ο οίςτροσ.
Είναι εποχικά πολυοιςτρικά ηϊα το φκινόπωρο. Θ ςεξουαλικι αποηιτθςθ είναι
χαμθλι ζξω από τθν κακοριςμζνθ τθν εποχι. Ο μζςοσ όροσ διάρκειασ του οιςτρικοφ
κφκλου είναι 16,7 μζρεσ για τα πρόβατα και 20,6 θμζρεσ για τισ αίγεσ, ο δε οίςτροσ
διαρκεί 18-24 ϊρεσ με αυξθμζνθ δραςτθριότθτα και βελάςματα. Κινιςεισ ανάβαςθσ
εμφανίηονται μεταξφ κθλυκϊν αιγϊν αλλά ςπάνια μεταξφ κθλυκϊν προβάτων. Τα
αρςενικά εντοπίηουν τα κθλυκά ςε οίςτρο με βάςθ οςφρθτικά και γευςτικά
ερεκίςματα και εμφανίηουν τθν ςυμπεριφορά «flehmen» για 10-30 δευτερόλεπτα,
μζνουν δθλαδι άκαμπτα με τεντωμζνο ψθλά το κεφάλι και ςυςτροφι των χειλιϊν.
Το κθλυκό επιτρζπει τθν ανάβαςθ ςτο αρςενικό μζνοντασ ακίνθτο ςε κατάλλθλθ
κζςθ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ επίβαςθσ από άλλα αρςενικά αυξάνει τισ επιδόςεισ
τουσ. Τα περιςςότερα αρςενικά δεν παρουςιάηουν ςεξουαλικι δραςτθριότθτα
εκτόσ εποχισ. Θ ξαφνικι είςοδοσ ενόσ τράγου ςτα κθλυκά προκαλεί ςυγχρονιςμό
οίςτρου (Rutter 2002).
-Γαλακτοπαραγωγι.
Αν και οι αίγεσ δείχνουν να φοβοφνται λιγότερο τουσ ανκρϊπουσ, θ
γαλακτοπαραγωγι μειϊνεται όταν βρίςκονται κοντά ςε ανκρϊπουσ. Σταδιακά όμωσ
επζρχεται ο εκιςμόσ και θ επάνοδοσ τθσ γαλακτοπαραγωγισ (Rutter, 2002).

4.5. Θ ςυμπεριφορά αλόγων
Τα άλογα ζχουν πολυαιςκθτικι ικανότθτα. Χρθςιμοποιοφν για επικοινωνία
κζςεισ του ςϊματοσ, των αυτιϊν, τθσ ουράσ, διάφορεσ εκφράςεισ, αλλά και ιχουσ
όπωσ χλιμιντρίςματα, ρουκουνίςματα, ςκουξίματα και ιχουσ τθσ οπλισ που χτυπά
ςτο ζδαφοσ. Χρθςιμοποιοφν επιπλζον χθμικά μθνφματα για τθν επικοινωνία μεταξφ
ομάδων αλόγων. Επικοινωνοφν ερχόμενα μφτθ με μφτθ, μυρίηοντασ το ζνα του
άλλου τθν αναπνοι, ανταλλάςςοντασ ζτςι πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τουσ
παρατθρθτζσ για τθ κζςθ ι τισ ςχζςεισ. Πταν ςυςταυλίηονται τρϊνε το ζνα του
άλλου τα ζντομα και δαγκϊνουν του άλλου τθ χαίτθ τθσ ράχθσ και του λαιμοφ,
δθλϊνοντασ εμπιςτοςφνθ. Υπάρχουν κανόνεσ κυριαρχίασ και υποταγισ ςε μια
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ομάδα και μεταξφ ομάδων. Συμπεριφορζσ κυριαρχίασ περιλαμβάνουν το τίναγμα
τθσ κεφαλισ και απειλθτικι ματιά με τα αυτιά προσ τα πίςω και το κεφάλι
τεντωμζνο προσ τα κάτω.
-Οίςτροσ, επίβαςθ.
Κατά τον οίςτρο ζχουμε αφξθςθ τθσ οφρθςθσ, αφξθςθ δραςτθριότθτασ και
προςζγγιςθ ςτο αρςενικό. Γίνονται πολλζσ αναβάςεισ ςε μία μζρα. Το κθλυκό
μετατοπίηει τθν ουρά του απελευκερϊνοντασ τθν περιοχι του περινζου και γυρίηει
το κεφάλι προσ το αρςενικό. Θ επαφι κρατάει λιγότερο από ζνα λεπτό και είναι
ιςυχθ (McDonnell, 2002). Ο οιςτρικόσ κφκλοσ διαρκεί 21 θμζρεσ. Θ κφθςθ ξεκινά
άνοιξθ ι καλοκαίρι και διαρκεί 11,5 μινεσ. Δζχονται επίβαςθ για 1-2 εβδομάδεσ
μετά το τοκετό. Μποροφν να κυοφοροφν κάκε χρόνο.
-Ρροβλιματα ςυμπεριφοράσ.
Τα ςταβλιςμζνα ηϊα τρζφονται με ςυμπυκνωμζνεσ και χονδροειδείσ τροφζσ. Αυτζσ
παρζχονται ζτοιμεσ ςτερϊντασ τουσ τθν ολοιμερθ απαςχόλθςθ με τθν βοςκι και
τθν κοινωνικότθτα που κατά τθν βοςκι αναπτφςςουν με άλλα άλογα. Τα ηϊα
πλιττουν και χάνουν τθν ευκαμψία τουσ. Ηουν απομονωμζνα (McDonnell, 2002).
Τα ηϊα μπορεί να εμφανίςουν προβλθματικι ςυμπεριφορά όπωσ ςτερεοτυπικζσ ι
επαναλαμβανόμενεσ κινιςεισ ι ςειρά ςυμπεριφορϊν (5%-25% των
ενςταβλιςμζνων), περιμετρικό περπάτθμα (κυκλικό), βάδιςμα με τίναγμα του
κεφαλιοφ. Μπορεί να δαγκϊνουν τα πλευρά τουσ, να κλωτςοφν αντικείμενα.
Ρροβλιματα αφοροφν και τθν αναπαραγωγικι ςυμπεριφορά (διαταραχι οιςτρικοφ
κφκλου), μθ ςυνεργαςία κατά τον οίςτρο. Ακόμα προβλιματα δθμιουργοφνται ςτθ
ςχζςθ μθτζρασ-πουλαριοφ ςυχνά ςτθν ςταβλιςμζνθ ηωι (McDonnell, 2002).

4.6.υμπζραςμα για τθν επιλογι ςεξουαλικοφ ςυντρόφου ςτα
ςκυλιά, αιγοπρόβατα και άλογα
Τα κθλυκά ςκυλιά, αιγοπρόβατα και άλογα με τθν ςυμπεριφορά τουσ
αποδζχονται ι όχι τθν επίβαςθ από ζνα αρςενικό. Αυτό ιςχφει γενικότερα για όλα
τα κθλαςτικά ηϊα εκτροφισ και τα κθλαςτικά ηϊα γενικότερα. Είναι λοιπόν
εμφανζσ ότι τα ηϊα ζχουν τισ δικζσ τουσ κοινότθτεσ που υπόκεινται ςε νόμουσ που
ορίηει το εκάςτοτε είδοσ. Ενϊ κατανοοφμε, ςεβόμαςτε και υπακοφμε ςτουσ νόμουσ
τθσ ανκρϊπινθσ κοινότθτασ, δεν είμαςτε ακόμθ ςε κζςθ να κατανοιςουμε τισ
κοινότθτεσ των ηϊων. Στθν θκολογία, γνωςτικι οικολογία και όλεσ τισ επιςτιμεσ
που καταγράφονται, ο άνκρωποσ είναι απλϊσ παρατθρθτισ. Καταγράφει γεγονότα,
αλλά δεν είναι ςε κζςθ να καταγράψει ςυναιςκιματα. Μζςω του παραλλθλιςμοφ
με τισ ανκρϊπινεσ αντιδράςεισ προςπακεί να ςυμπεράνει τθν ευθμερία και τθν
ευηωία των ηωικϊν κοινοτιτων. Θ επίδοςθ όμωσ ανκρωπομορφικοφ χαρακτιρα
ςτισ αντιδράςεισ των ηϊων, μπορεί να είναι πλιρωσ λανκαςμζνθ. Επιπλζον θ
ςυμπεριφορά ηϊων ι ανκρϊπων μπορεί να οδθγεί ςε παραπλανθτικά, μθ αςφαλι
ςυμπεράςματα, γιϋαυτό θ ςυμπεριφορά δεν μπορεί να αποτελεί απόδειξθ
ςυναίνεςθσ.
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4.7.Θ ςεξουαλικι αλλθλεπίδραςθ των ειδϊν
Το ςφςτθμα ηευγαρϊματοσ χωρίηεται ςε 4 κατθγορίεσ: μονογαμία, πολυγυνία,
πολυανδρία και πολυανδρογυνία. Στθν μονογαμία το αρςενικό και το κθλυκό
τουλάχιςτον για μια περίοδο δεςμεφονται και ςυνικωσ και οι δφο φροντίηουν τουσ
απογόνουσ. Στθν πολυγυνία ζνα αρςενικό επιβαίνει με πολλά κθλυκά, αλλά ζνα
κθλυκό με ζνα αρςενικό, ενϊ το κθλυκό φροντίηει τα μικρά. Στθν πολυανδρία γίνεται
το αντίκετο. Στθν πολυανδρογυνία υπάρχει ζνα μίγμα πολυγυνίασ και πολυανδρίασ. Τα
πολυγαμικά αρςενικά προαςπίηονται μια ομάδα κθλυκϊν. Τα κθλυκά από τθν μεριά
τουσ αποδζχονται τον ρόλο του αρςενικοφ για τθν προάςπιςθ τουσ από τα αρπακτικά
(Weary & Fraser, 2002).
Θ ςεξουαλικι λοιπόν αναπαραγωγι των ειδϊν απαιτεί μια ελάχιςτθ
αλλθλεπίδραςθ ενόσ ατόμου με ζνα άλλο άτομο. Θ επιλογι ςυντρόφου είναι ζνα
κρίςιμο ςθμείο και κεωρείται ότι ςε μεγάλο βακμό εξαρτάται από τθν
ιςτοςυμβατότθτα που υπάρχει μεταξφ των ατόμων (Landry et al., 2001; Olsson et al.,
2003; Bonneaud et al., 2006; Ditchkoff et al., 2001; Aarnik et al., 2013). Ρροτιμοφνται τα
μζςθσ διαφορετικότθτασ ιςτοςυμβατά άτομα ϊςτε να αποφεφγεται θ ενδογαμία, να
εξαςφαλίηεται θ αφξθςθ του πολυμορφιςμοφ, αλλά και να αποφεφγεται ο κίνδυνοσ των
αυτοανοςιϊν. Θ αφξθςθ του πολυμορφιςμοφ εξαςφαλίηει τθν εξζλιξθ και τθν επιβίωςθ
των ειδϊν.

4.8.Ο ζρωτασ και θ αγάπθ: μετριςιμο μζγεκοσ;
Θ οξυτοκίνθ είναι μια ορμόνθ (νευροπεπτίδιο) που παράγεται από τον
υποκάλαμο και δρα μζςω υποδοχζων που εκφράηονται από τουσ νευρϊνεσ ςε
πολλά ςθμεία του εγκεφάλου που ελζγχουν ςυμπεριφορζσ κοινωνικισ
αναγνϊριςθσ, ςυναιςκθματικοφ δεςίματοσ ηεφγουσ, οργαςμοφ, ανθςυχίασ, όπωσ
και μθτρικισ προςταςίασ νεογνοφ (Lee et al., 2009).
Θ οξυτοκίνθ για τον άνκρωπο κεωρείται θ ορμόνθ του ζρωτα και τθσ αγάπθσ.
Απελευκερϊνεται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ κατά τθν διάρκεια τθσ ερωτικισ πράξθσ και
κατά τον τοκετό ςυνδζοντασ ψυχικά το ηευγάρι ι τθ μθτζρα με το παιδί αντίςτοιχα,
κεμελιϊνοντασ μόνιμουσ δεςμοφσ. Θ οξυτοκίνθ ςτα ηϊα είναι εξίςου ςθμαντικι,
εφόςον ειδικοί υποδοχείσ ανιχνεφονται ςτον εγκζφαλο των ειδϊν που ζχουν
μελετθκεί μζχρι τϊρα (Freeman & Young, 2016). Ο Paul Zak, μελετϊντασ τθ ςχζςθ
ενόσ λευκοφ terrie και μιασ κατςίκασ, παρατιρθςε ότι θ οξυτοκίνθ βρζκθκε
αυξθμζνθ κατά 48% ςτο ςκφλο και κατά 210% ςτθν κατςίκα, γεγονόσ που δθλϊνει
ότι ςυναιςκιματα μποροφν να
αναπτυχκοφν ακόμα και μεταξφ ατόμων
διαφορετικϊν ειδϊν (Zak, 2012). Θ θκικι αξιολόγθςθ μιασ πράξθσ όμωσ, βρίςκεται
πάνω και πζρα από ςωματικζσ μετριςεισ και ςυναιςκιματα.

25

ΠΜ Βιοθκικισ-Λαμπρινίδθ οφία
Σμιμα Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν πουδϊν – Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

4.9. Θ αναπαραγωγι μεταξφ διαφορετικϊν ειδϊν (Τβριδιςμόσ)
Υβριδιςμόσ ορίηεται ωσ θ γόνιμθ ςφηευξθ μεταξφ ηϊων που ανικουν ςε
διαφορετικά είδθ ι γζνθ. Ο αρικμόσ των υβριδίων που είναι δυνατόν να
δθμιουργθκοφν είναι μεγάλοσ (Κατςαοφνθσ & Ηυγογιάννθσ ,1989, 188, 189).
Από τα πιο γνωςτά υβρίδια ςτθ χϊρα μασ είναι ο θμίονοσ, προϊόν ςφηευξθσ όνου
(Equus asinus) και φοράδασ (Equus caballus) και ο γίννοσ, προϊόν ςφηευξθσ
επιβιτορα ίππου και γαϊδοφρασ. Τα αρςενικά, τόςο των θμιόνων όςο και των γίννων
είναι ςτείρα. Τα κθλυκά ςπάνια μπορεί να γονιμοποιθκοφν και να γεννιςουν. Ο
θμίονοσ και δευτερευόντωσ ο γίννοσ, είναι πολφ ενδιαφζροντα ηϊα. Εμφανίηουν το
φαινόμενο τθσ ετζρωςθσ ςε μεγαλφτερο βακμό. Είναι πιο ανκεκτικά και πιο δυνατά
από τον καλφτερο από τουσ γονείσ. Στον Καναδά δθμιουργικθκαν υβρίδια Βίςωνα
(Bison Bison) με βοοειδι Bos Taurus europeus και Bos Taurus indicus.Το υβρίδιο
oνομάςτθκε Cattalo με γενότυπο 1/32 του γενοτφπου του Βίςςωνα. Ραρουςιάηουν
μεγάλθ ανκεκτικότθτα ςτισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, αλλά τα κθλυκά υβρίδια είναι
γόνιμα ςε χαμθλό ποςοςτό, οπότε δεν παρουςιάηουν οικονομικό ενδιαφζρον.
Υβρίδια από τθ ςφηευξθ γιακ (Bos-Poephagus mutus) και Bos taurus europeus ι
Bos indicus είναι ανκεκτικά ςτισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και τα μεγάλα φψθ.
Δθμιουργικθκαν ζτςι τα 7/8 B. taurus, με μεγάλο ενδιαφζρον ςτθν περιοχι. Στισ
τροπικζσ περιοχζσ τθσ Ν. Αςίασ υβρίδια του γκουάρ (Bos-Bibos gaurus gaurus) με
ηεμποφ (B.taurus indicus) παρουςιάηουν μεγάλθ ανκεκτικότθτα ςτο κερμό και υγρό
κλίμα τθσ περιοχισ. Από τθ ςφηευξθ καμιλασ (Camelus bactrianus) και δρομάδασ
(Camelus dromedaries) είναι δυνατό να γεννθκοφν υβρίδια (Κατςαοφνθσ &
Ηυγογιάννθσ ,1989,ς188,189).
H ςφηευξθ τράγου (Capra hircus) με προβατίνα (Ovis ammon aries) ςπάνια δίνει
γόνιμο απόγονο. Τα υβρίδια είναι ςτείρα και μοιάηουν τόςο με πρόβατο, όςο και με
τθν αίγα (Κατςαοφνθσ Ν. και Ηυγογιάννθσ Δ.,1989,ςελ.188,189). Το φυςικό
ηευγάρωμα μεταξφ τράγου και προβάτου ι κριοφ και αίγασ δφναται να οδθγιςει ςε
ζμβρυο το οποίο όμωσ κατά κανόνα πεκαίνει ςτο εμβρυικό ςτάδιο των 30-50
θμερϊν (Braastad & Bakken ςτον Jensen,2002).
Θ ςφηευξθ λφκου (Canis lupus) και ςκφλου (Canis familiaris), οριςμζνων φυλϊν
τουλάχιςτο, είναι πάντοτε γόνιμθ (Κατςαοφνθσ & Ηυγογιάννθσ, 1989, ς188, 189).
Ο οικιακόσ ςκφλοσ ζχει τον ίδιο αρικμό χρωμοςωμάτων (39) με τον λφκο και το
χρυςό τςακάλι. Τα είδθ αυτά όταν ηευγαρϊνουν με τον οικιακό ςκφλο παράγουν
γόνιμουσ απογόνουσ. Θ επικρατοφςα άποψθ είναι ότι ο οικιακόσ ςκφλοσ προζρχεται
από διαφορετικά υποείδθ λφκων: τον νοτιότερο γκρίηο λφκο, το μικρό αραβικό λφκο
τθσ εριμου, τον κινζηικο λφκο και τον pal-footed αςιατικό λφκο (Braastad & Bakken
ςτον Jensen,2002). Βλζπουμε ότι θ εξζλιξθ ςε αυτι τθ περίπτωςθ ςτθρίχκθκε ςε μια
διαςταφρωςθ μεταξφ διαφορετικϊν υποειδϊν.
Θ πράξθ του ηευγαρϊματοσ μεταξφ διαφορετικϊν ειδϊν μπορεί να μθν είναι
τόςο εκκεντρικι όςο φαίνεται, τουλάχιςτον ςτθν Βιολογία, αλλά να αποτελεί το
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κρυμμζνο μυςτικό τθσ εξζλιξθσ. Αυτό δείχνει ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ μελετϊν
που αποδεικνφουν τθ δθμιουργία ςεξουαλικά ενεργϊν υβριδίων. Θ διαδικαςία
αυτι, γνωςτι ωσ υβριδικι διαφοροποίθςθ ςε νζο είδοσ (hybrid speciation), είναι
κοινι ςτα φυτά και ςπάνια ςτα ηϊα. Θ κοινι κεϊρθςθ ςτα ηϊα είναι ότι ςταδιακά
ζνα είδοσ διαχωρίηεται ςε δφο μετά από πολλζσ γενιζσ και όχι ξαφνικά, όπωσ ςτον
υβριδιςμό. Αυτό όμωσ ανατρζπεται ςιμερα από επιςτιμονεσ που βλζπουν τον
υβριδιςμό ωσ μια ςθμαντικι δφναμθ ςτθν εξζλιξθ (Shapiro et al., 2016). Τα υβριδικά
είδθ μοιάηουν γενετικά με τα γονικά και γιϋαυτό είναι δφςκολο να ερευνθκοφν.
Τϊρα όμωσ οι επιςτιμονεσ μποροφν να αποκωδικοποιοφν γονίδια και να ςυλλζγουν
μοριακά δεδομζνα για τθν ταυτοποίθςθ προθγοφμενων μθ αναγνωριςμζνων
υβριδίων. Επιςτιμονεσ αναφζρουν ότι το 10% των ηωικϊν και το 25% των φυτικϊν
ειδϊν είναι γνωςτά να ςυμμετζχουν ςε υβριδιςμοφσ. Ο υβριδιςμόσ μπορεί να
αυξιςει τθ γενετικι μεταβολι και να προςφζρει μεταβολζσ ςε νζα ι μεταβαλλόμενα
περιβάλλοντα (Οwen, 2007).
Στον ομοπλοϊδικό υβριδιςμό (homoploid speciation) το DNA των απογόνων
αποκθκεφεται ςτον ίδιο αρικμό χρωμοςωμάτων με αυτό των γονζων. Το υβρίδιο
αυτό μπορεί να ανατραφεί και να γονιμοποιθκεί εντόσ του γονικοφ πλθκυςμοφ και
να μθν αποτελζςει ζνα νζο είδοσ. Κάποια υβριδικά είδθ όμωσ μποροφν να
αναπτφςςονται χωριςτά. Ο Mallet λζει ότι τζτοια παραδείγματα δείχνουν ότι θ μζςθ
κοινι πολιτικι των υβριδικϊν ειδϊν είναι να αποχωρίηονται τα γονικά είδθ. Άλλοι
επιςτιμονεσ ελαχιςτοποιοφν τθν αναπαραγωγικι απομόνωςθ των υβριδίων από τα
γονικά είδθ και ιςχυρίηονται ότι τα υβρίδια αποτελοφν λιγότερο από το 0,1% του
ηωικοφ πλθκυςμοφ. Ραραδείγματα υπζρ του Mallet και του αποχωριςμοφ των
υβριδικϊν ειδϊν από τα γονικά αποτελοφν α) το υβριδικό ψάρι sculpi (Γερμανικό)
που προτιμάει ςε αντίκεςθ με τουσ προγόνουσ του τα κολά νερά των καναλιϊν, β) θ
υβριδικι μφγα φροφτου των νοτιοανατολικϊν Θνωμζνων πολιτειϊν που βαςίηει τθ
ηωι τθσ ςε ζνα μθ ντόπιο φυτό, το αγιόκλιμα, γ) το υβριδικό είδοσ πεταλοφδασ από
τθν Βενεηουζλα και Κολομβία, Heliconius heuripa με κίτρινα και κόκκινα ςθμάδια
ςτα φτερά τθσ κλθρονομθμζνα από το ζνα και το άλλο γονικό είδοσ αντίςτοιχα (τα
δφο χρϊματα είναι απαραίτθτα για να τραβιξουν το ταίρι τθσ), ηει ςε ψθλότερα
υψόμετρα από τα γονικά είδθ και θ κάμπια τθσ προτιμάει διαφορετικά φυτά (Οwen,
2007).
Από τα παραπάνω βλζπουμε ότι θ φφςθ επιτρζπει τθ διαςταφρωςθ μεταξφ
οριςμζνων ειδϊν με γόνιμα ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ αποτελζςματα, προάγοντασ
ζτςι τθν εξζλιξθ. Θ διαδικαςία αυτι είναι είτε αποτζλεςμα ελεφκερθσ, αυτόνομθσ
επιλογισ ηϊων ςτθ φφςθ ι κατευκυνόμενων από ανκρϊπουσ διαςταυρϊςεων. Οι
διαςταυρϊςεισ ανκρϊπου–ηϊου ςτθ φφςθ είναι κατά κανόνα ςτείρεσ και άρα κατά
κανόνα εξελικτικά μθ επιλζξιμεσ. Εργαςτθριακά υβρίδια ανκρϊπου-ηϊου όμωσ
ζχουν δθμιουργθκεί ςτθ Βρετανία από το 2008, ςε εργαςτιρια των πανεπιςτθμίων
King College, Newcastle και Warwick και αφοροφν: α) χίμαιρεσ: προκφπτουν όταν
ανκρϊπινα κφτταρα αναμιγνφονται με ζμβρυα ηϊων. β) cybrids: προκφπτουν όταν
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ανκρϊπινο γενετικό υλικό ειςάγεται ςε κφτταρο ηϊου. Στόχοσ των ερευνθτϊν είναι θ
κεραπεία ςοβαρϊν ανκρϊπινων νοςθμάτων. Τα ζμβρυα κανατϊνονται ςε θλικία 14
θμερϊν με βάςθ το νόμο (Bourret et al., 2016, Mizuno et al., 2015, Cabrera Trujillo &
Engel-Glatter, 2015).

4.10. Σο ςτρεσ και θ δια τθσ βίασ ςεξουαλικι ςυνεφρεςθ
Tα ερεκίςματα που προκαλοφν stress ονομάηονται ςτρεςογόνα και μελετϊνται
από τθν επιςτιμθ τθσ εφαρμοςμζνθσ θκολογίασ. Ραραδείγματα ςτρεςογόνων είναι
το ςυνωςτιςμζνο περιβάλλον, οι ξαφνικζσ αλλαγζσ διαβίωςθσ, μια απειλι.
Ζνα ερζκιςμα απειλισ προκαλεί stress που περιλαμβάνει δφο ομάδεσ
φυςιολογικϊν απαντιςεων. Θ μια ομάδα είναι θ αφξθςθ τθσ δράςθσ του
ςυμπακθτικοφ ςυςτιματοσ με αποτζλεςμα αφξθςθ του καρδιακοφ ρυκμοφ, τθσ
αρτθριακισ πίεςθσ, ελάττωςθ λειτουργίασ γαςτρεντερικοφ ςυςτιματοσ, αφξθςθ
κατεχολαμινϊν (αδρεναλίνθσ και νορ-αδρεναλίνθσ). Θ άλλθ ομάδα είναι θ αφξθςθ
τθσ ΑCTH (Αδρενοκορτικοτροπίνθσ) θ οποία αυξάνει τθν ζκκριςθ κορτικοςτεροειδϊν
(Κορτιηόλθσ και Κορτικοςτερόνθσ) που κινθτοποιοφν ενζργεια ςτθ μορφι γλυκόηθσ
και λιπαρϊν οξζων από τισ αποκικεσ του ςϊματοσ. Θ παρατεταμζνθ δράςθ του
όλου αυτοφ ςυςτιματοσ προκαλεί ζλκθ ςτομάχου, καρδιαγγειακά νοςιματα, πτϊςθ
τθσ άμυνασ του οργανιςμοφ. Το stress αποτελεί ζνα ςφνδεςμο ανάμεςα ςτο
περιβάλλον, τισ δυςλειτουργίεσ ςυμπεριφοράσ και τα νοςιματα (Κilling & Jensen,
2002).
Θ δια τθσ βίασ ςεξουαλικι ςυνεφρεςθ εκτόσ των ςωματικϊν βλαβϊν που μπορεί
να προκαλζςει, αποτελεί ζναν ςτρεςογόνο παράγοντα, o οποίοσ μπορεί να οδθγιςει
ςε δυςλειτουργίεσ ςτθ ςυμπεριφορά και νοςιματα.

4.11.Ηωικι ευθμερία, ευηωία
Θ Επιτροπι Βrambell ζδωςε πρϊτθ ζναν επιςτθμονικό οριςμό για τθν ηωικι
ευθμερία, τθν ευηωία το 1965. Μζχρι τότε ιταν ςυνϊνυμθ τθσ καλισ υγείασ.
Δζχκθκαν ότι τα ηϊα ζχουν αιςκιματα και όριςαν πζντε ελευκερίεσ για τα ηϊα: να
μποροφν να ξαπλϊνουν, να ςθκϊνονται, να τεντϊνονται, να ςτρίβουν, να
περιποιοφνται. Το βρετανικό Συμβοφλιο για τθν ηωικι ευθμερία ηϊων φάρμασ
αναβάκμιςε τισ ελευκερίεσ αυτζσ ςτισ:
Α) Ελευκερία από τθν δίψα, πείνα και κακι διατροφι.
Β) Κατάλλθλθ βοικεια/καλι ςυμπεριφορά και κατάλυμα.
Γ) Ρρόλθψθ ι γριγορθ διάγνωςθ και κεραπεία τραυματιςμϊν και νοςθμάτων.
Δ) Ελευκερία να φανερϊνουν τισ περιςςότερεσ φυςιολογικζσ ςυμπεριφορζσ.
Ε) Ελευκερία από τον φόβο (Keeling & Jensen, 2002).
Επομζνωσ θ πρόκλθςθ φόβου, όπωσ ςτθν περίπτωςθ φόβου λόγω τθσ διά τθσ
βίασ ςεξουαλικισ ςυνεφρεςθσ ενόσ ηϊου, είναι ενάντια ςτθν ηωικι ευθμερία
(ευηωία).
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Θ ευθμερία, κατά τον Duncan, ζχει να κάνει με το πϊσ νιϊκει το ηϊο. Δυςτυχϊσ
όμωσ δεν υπάρχουν διαγνωςτικζσ τεχνικζσ για τθ μζτρθςθ των ςυναιςκθματικϊν
καταςτάςεων ενόσ ηϊου. Ωσ ενδείξεισ χρθςιμοποιοφνται ζμμεςεσ μετριςεισ τθσ
ςυμπεριφορά (Keeling & Jensen, 2002). H τελικι απόφαςθ, του τι είναι υπζρ τθσ
ευθμερίασ ενόσ ηϊου, είναι κζμα θκικό, βαςιηόμενο όμωσ ςτθν αντικειμενικι
επιςτθμονικι γνϊςθ (Keeling & Jensen, 2002).
Δεν αποδζχονται όμωσ όλοι ότι θ μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ των ηϊων είναι
αντικειμενικά μετριςιμθ. Ζνασ υποςτθρικτισ αυτισ τθσ ςκεπτικιςτικισ άποψθσ
είναι ο Shettleworth, του οποίου ο προβλθματιςμόσ αναπτφςςεται αμζςωσ
παρακάτω.

4.12. Ηωικι γνϊςθ, ςυμπεριφορά και λιψθ αποφάςεων
Ο λογικόσ ςυμπεριφοριςμόσ ορίηει ωσ αιτία τθσ ςυμπεριφοράσ, το περιβάλλον.
Αντίκετα θ γνωςτικι ψυχολογία ορίηει ωσ αιτία τθσ ςυμπεριφοράσ, τθ νόθςθ. Θ
πειραματικι ψυχολογία κεωρεί πυρινα τθσ ηωικισ γνϊςθσ τθ μνιμθ και τθν
επιλεκτικι προςοχι. Θ κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ που μεςολαβεί από τθ λιψθ του
περιβαλλοντικοφ ερεκίςματοσ ζωσ τθ ςυνεπαγόμενθ ςυμπεριφορά απαιτεί κριτικι
ανάλυςθ. Κατά τον Settleworth, ςτον άνκρωπο οι μετριςεισ τθσ ςυμπεριφοράσ
είναι κυριολεκτικζσ ενϊ ςτα μθ ανκρϊπινα ηϊα όχι, κακϊσ δεν μποροφμε να
ορίςουμε τυποποιθμζνα κριτιρια ςυμπεριφοράσ, εφόςον δεν μπορεί να υπάρξει
λεκτικι απόδοςθ ( Shettleworth, 2001).
Τα μθ ανκρϊπινα πρωτεφοντα ζχουν τθ δυνατότθτα παραπλανθτικισ
ςυμπεριφοράσ, να κρφβουν μια πράξθ ι ζνα αντικείμενο από άλλο ηϊο με ζναν
τρόπο που να υποκζτει ότι αυτά καταλαβαίνουν και προςπακοφν να διαχειριςτοφν
τθν νοθτικι κατάςταςθ του άλλου ηϊου. Συχνά θ παραπλανθτικι ςυμπεριφορά
μακαίνεται ςτο ηϊο από τον παραπλανϊντα με εξάςκθςθ ςτο να αποφεφγει να
παρουςιάηει ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ ςχετιηόμενεσ
με τον εξαπατθμζνο. Για παράδειγμα ζνα εξουςιαηόμενο ηϊο μπορεί να μάκει ότι
κα τιμωρθκεί αν ςυνουςιαςκεί με ζνα επικυμθτό κθλυκό ι αν φάει μια ςπάνια
τροφι υπό το βλζμμα του κυρίαρχου αρςενικοφ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ
παραπλανθτικι ςυμπεριφορά προκαλείται από φυςικά ερεκίςματα, ςτα οποία το
ηϊο ζχει προθγοφμενθ εμπειρία. Ραραπλανθτικι ςυμπεριφορά μπορεί να ςυμβεί
και ςε φαινομενικά αλθκείσ καταςτάςεισ. Σε ζνα πείραμα με μακρφουρουσ μακάκεσ
(Μαcaca fascicularis), οι μακάκεσ μακαίνουν να πίνουν χυμοφσ από μπουκάλια όταν
ο επιβλζπων ζχει γυριςμζνθ τθν πλάτθ, κακϊσ ςε προθγοφμενεσ προςπάκειεσ,
τουσ μάλωνε όταν τουσ ζβλεπε να πίνουν. Καταλαβαίνουν όμωσ πραγματικά τθν
κατάςταςθ ότι δεν μποροφν να πιουν παρουςία του παρατθρθτι; Στο πείραμα
προςτζκθκε ζνα κόςκινο μεταξφ των μπουκαλιϊν και του παρατθρθτι. Τα ηϊα
ζπιναν μόνο πίςω απ’ αυτό, το τοποκετοφςαν μάλιςτα και μόνα τουσ ανάμεςα ςτα
μπουκάλια και τον παρατθρθτι. Αυτό μπορεί να είναι μια απλι εκπαίδευςθ τθν
οποία εφαρμόηει από ρουτίνα ι κατανοεί πραγματικά τθν κατάςταςθ; Αυτι θ
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αμφιβολία υπάρχει ςε κάκε πείραμα που υπολογίηει τθν ςυμπεριφορά με όρουσ
τθσ αντίλθψθσ ι νοθτικισ δομισ κακϊσ πρζπει να διακρικεί από τθν πικανότθτα το
ηϊο να πραγματοποιεί ειδικζσ ςυμπεριφορζσ ςε ειδικά ερεκίςματα (κατευκυνόμενθ
ςυμπεριφορά λόγω εξάςκθςθσ). Σε επανάλθψθ του πειράματοσ αυτοφ από άλλον
ερευνθτι οι πίκθκοι δεν προτίμθςαν να πίνουν πίςω από το κόςκινο και δεν
αποδείχκθκε θ με εξαπάτθςθ ςυμπεριφορά. Αυτό το πείραμα φανερϊνει τθν γενικι
αδυναμία των πειραμάτων για τθν κοινωνικι ι φυςικι γνϊςθ των ηϊων
(Shettleworth, 2001).
Τα ηϊα εμφανίηουν πολλζσ ςυμπεριφορζσ που με τουσ όρουσ τθσ ανκρϊπινθσ
κατανόθςθσ, οδθγοφν ςτθ νόθςθ. Τα ηϊα ζχουν ζνα γνωςτικό χάρτθ, μια αντίλθψθ,
μια κεωρία μυαλοφ, μποροφν να υπολογίηουν (μετροφν), να αποφεφγουν τα ρίςκα,
τείνουν να προειδοποιοφν τουσ ςυςχετιηόμενουσ τουσ, καταβαίνουν πωσ
λειτουργοφν τα εργαλεία κτλ. Οι διαιςκθτικοί φαινομενικοί μθχανιςμοί είναι
διαφορετικοί ςτα διάφορα είδθ, ζτςι ϊςτε να απαιτοφνται εναλλακτικοί μθχανιςμοί
μελζτθσ. Θ νυχτερίδα για παράδειγμα ζχει αδφναμθ όραςθ και εντοπίηει τα
αντικείμενα με τθν εκπομπι υπεριχων που αντανακλϊνται πάνω ςτα αντικείμενα.
Θ νοθτικι εξιγθςθ από διαφορετικζσ πλευρζσ ονομάςτθκε από τον Heyes
«τριγωνιςμόσ» (Shettleworth, 2001).
Πϊσ λοιπόν, με βάςθ τθ άποψθ του Shettleworth, να είμαςτε ςε κζςθ να
γνωρίηουμε αν ζνα ηϊο που ςυνευρίςκεται ςεξουαλικά με τον ιδιοκτιτθ του χωρίσ
αντίςταςθ δρα ενςυνείδθτα ι πρόκειται για αποτζλεςμα τθσ εκπαίδευςθσ που
δζχκθκε από τον ιδιοκτιτθ ςε μια κακοδθγοφμενθ ςυμπεριφορά; Αυτό είναι ζνα
βιοθκικό πρόβλθμα. Αλλά ακόμα και αν δεν ιςχφουν οι προβλθματιςμοί του
Settleworth και θ ςυμπεριφορά των ηϊων είναι μετριςιμθ-και υπάρχουν ςτοιχεία
ότι ςε μεγάλο βακμό είναι μετριςιμθ15- το βιοθκικό πρόβλθμα παραμζνει: τα
δεςποηόμενα, οικόςιτα και εκτρεφόμενα ηϊα, το ηϊο μπορεί να ςτερείται τθσ
δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςε ζνα ταίρι του ιδίου με αυτό είδουσ. Οι ςυνκικεσ
ςεξουαλικισ ςτζρθςθσ οδθγοφν τα ηϊα ςτθν εμφάνιςθ ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ
προσ ηϊα άλλου είδουσ ι ομόφυλα ηϊα του ίδιου είδουσ, ενϊ τα ίδια ηϊα ςε
ςυνκικεσ ελευκερίασ κα μποροφςαν να προςεγγίηουν ετερόφυλο ταίρι του ίδιου
είδουσ για τθν ςεξουαλικι πράξθ. Επιπλζον θ ςυμπεριφορά ενόσ ηϊου δυνθτικά
μπορεί να είναι παραπλανθτικι ι να ερμθνεφεται λανκαςμζνα από τον άνκρωπο,
ςυνεπϊσ δεν μπορεί να αντικαταςτιςει τθ ςυναίνεςθ, θ οποία είναι ζνα ξεκάκαρο
ναι ι όχι για μια πράξθ. Δυνατότθτα ςυναίνεςθσ ζχουν μόνο οι άνκρωποι, κακϊσ τα
ηϊα δεν μιλοφν τθν γλϊςςα μασ.
15

Με τθ χριςθ εξωκυττάριων θλεκτροφυςιολογικϊν καταγραφϊν μεμονωμζνων νευρϊνων γίνεται
μελζτθ του νευρικοφ ςυςτιματοσ πρωτευόντων ςε ςχζςθ με τθ ςυμπεριφορά τουσ κακϊσ αυτά
εκτελοφν κινιςεισ (επεμβατικι μζκοδοσ). Άλλεσ μθ επεμβατικζσ μζκοδοι λιγότερο κατατοπιςτικζσ
είτε χωρικά ,είτε χρονικά είναι θ fMRI (λειτουργικι μαγνθτικι απεικόνιςθ που βαςίηεται ςτον
πυρθνικό μαγνθτικό ςυντονιςμό ), το MEG-μαγνθτοεγκεφαλογραφία (μετράει το μαγνθτικό πεδίο
του εγκεφάλου με ζνα κράνοσ με ςζνςορεσ) και το EEG-θλεκτροεγκεφαλογραφία (επιφανειακά
θλεκτρόδια ςτο κρανίο που καταγράφουν θλεκτρικά ςιματα του εγκεφάλου (Logothetis,2008).

30

ΠΜ Βιοθκικισ-Λαμπρινίδθ οφία
Σμιμα Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν πουδϊν – Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Ο ευρφτεροσ οριςμόσ τθσ γνϊςθσ περιλαμβάνει τθν αντίλθψθ, τθν κατανόθςθ,
τθ μνιμθ και τθ λιψθ αποφάςεων μζςω των αιςκιςεων και τθσ επεξεργαςίασ των
ερεκιςμάτων. Οι ςυγγραφείσ αναφζρονται ςτθν ςυμπεριφορά των ηϊων ωςάν να
ιταν δυνατόσ ο διαχωριςμόσ τθσ «μθ γνωςτικισ» ι ανακλαςτικισ από τθ
«γνωςτικι» ςυμπεριφορά τθσ πολφπλοκθσ ςκζψθσ. Πμωσ, ακόμα και θ απλι
εκμάκθςθ επικοινωνίασ μπορεί να οδθγιςει ςε ςφνκετεσ δομζσ «υψθλότερθσ»
μάκθςθσ. Είναι αδφνατο να ξζρουμε ποιά διαδικαςία οδθγεί ςτθν εκάςτοτε
ςυμπεριφορά. Για παράδειγμα, το κάλεςμα ςυναγερμοφ από ζνα μζλοσ τθσ αγζλθσ
και θ αντίδραςθ τθσ αγζλθσ ςτο ςυναγερμό, μπορεί να είναι μια ανακλαςτικι
ςυμπεριφορά ι να αποτελεί προϊόν ςκζψθσ, ανάλυςθσ τθσ πλθροφορίασ και
απόφαςθ δράςθσ.
Θ μελζτθ τθσ ηωικισ γνϊςθσ δεν αποτελεί ταυτόχρονα μελζτθ τθσ ηωικισ
ςυναίςκθςθσ. Μπορεί ο άνκρωποσ να μελετά τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ τα ηϊα
ανακτοφν κάποια πλθροφορία διαμζςου των αιςκιςεων και το πϊσ αποκρίνονται
ςε αυτι, αλλά δεν μπορεί να γνωρίηει τθν υποκειμενικι εμπειρία ι γνϊςθ των
ηϊων.
Θ ςυμπεριφορικι οικολογία τίκεται υπζρ μθχανιςτικϊν εξθγιςεων τθσ
ςυμπεριφοράσ. Ερμθνεφει τθν ςυμπεριφορά, ωσ κατευκυνόμενθ από γνωςτικζσ
αναπαραςτάςεισ. Θ «γνωςτικι ψυχολογία» χρθςιμοποιείται όλο και περιςςότερο
για τθν αιτιολόγθςθ των φυςικϊν ςυμπεριφορϊν. Θ βιολογία και θ ψυχολογία τθσ
γνϊςθσ προςπακοφν να προςεγγίςουν επιπλζον τθ μνιμθ, τθ μάκθςθ, τθν
επικοινωνία, τθ κοινωνικι μάκθςθ, τθ χωρικι γνϊςθ, τον ανταγωνιςμό για τροφι ι
τθν αναπαραγωγι. Ταυτόχρονα, θ γνωςτικι οικολογία μελετάει τουσ μθχανιςμοφσ
τθσ γνϊςθσ, τθν ιςτορία τθσ, τισ εξελικτικζσ επιπτϊςεισ των μθχανιςμϊν αυτϊν και
προςπακεί να κατανοιςει τον τρόπο με τον οποίο θ αντίλθψθ, θ μάκθςθ, θ μνιμθ,
θ λιψθ αποφάςεων ςυνειςφζρει ςτθ ςυμπεριφορά ςε οικολογικό επίπεδο.

4.13. Γνωςτικι θκολογία και θκικι
Ο Peter Singer ςτο βιβλίο «Animal Liberation» («Κίνθμα απελευκζρωςθσ των
ηϊων»), ηιτθςε τθν καλι κοινωνικι μεταχείριςθ των ηϊων, κακϊσ τα ηϊα είναι
θκικά ςθμαντικά, αφοφ είναι πλάςματα που ςυναιςκάνονται τον πόνο. Ο Donald
Griffin ςτο βιβλίο «The Question of Animal Awareness» («Το ερϊτθμα τθσ
γνϊςθσ/ενθμερότθτασ των ηϊων»), ιςχυρίςτθκε ότι ερωτιςεισ για τθ ηωικι
ςυναίςκθςθ πρζπει να αποτελζςουν τθ βάςθ τθσ ζρευνασ που αυτόσ ονόμαςε
«γνωςτικι θκολογία».16 Τόςο οι προτάςεισ του Singer όςο και του Griffin οδιγθςαν
ςε μακρόχρονεσ κετικζσ και αρνθτικζσ αντιδράςεισ ( Allen & Bekoff, 2007).17

16

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ : Donald R.Griffin, “Prospects for a Cognitive Ethology”, Behavioral
and Brain Sciences 4(1978),pp527-538.
17
nd
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:Peter Singer, Animal Liberation,2 Edition(New York: Avon
Books,1990),pp.11-13

31

ΠΜ Βιοθκικισ-Λαμπρινίδθ οφία
Σμιμα Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν πουδϊν – Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Θ γνωςτικι θκολογία, μετά από 3 δεκαετίεσ αντιπαράκεςθσ με τθν θκικι των
ηϊων, τάχκθκε υπζρ του ιςχυριςμοφ ότι τα ηϊα είναι ςυναιςκανόμενα με τρόπο
που ενδιαφζρει θκικά. Σιμερα μελζτεσ για τθ ηωικι γνϊςθ δθμοςιεφονται ευρζωσ
ςτα ΜΜΕ, με αναφορζσ ςε ψαρόνια (starlings) που αναγνωρίηουν περιοδικζσ
επαναλαμβανόμενεσ καταςτροφζσ, δελφίνια που αναγνωρίηουν τον εαυτό τουσ
ςτον κακρζπτθ, χιμπαντηιδεσ που εμφανίηονται να ξζρουν τι μποροφν να δουν οι
άλλοι, πικικουσ να αντιςτζκονται ςε άδικεσ αμοιβζσ18, κοράκια να διαμορφϊνουν
εργαλεία (crows fashioning tools)19, θκικι ςυμπεριφορά ςτθ διαςκζδαςθ και ςτο
ερωτικό παιχνίδι των ηϊων20 και αρουραίουσ που γελοφν όταν διαςκεδάηουν και
γαργαλιοφνται21( Allen & Bekoff ,2007).
Από τουσ θκικολόγουσ κάποιοι υποςτιριξαν τισ απόψεισ του Benthamite, ότι θ
ςυναιςκανόμενθ εμπειρία του πόνου είναι ζνα νοθτικό θκικό κζμα, ενϊ κάποιοι
κεωροφν ότι οι γνωςτικζσ ικανότθτεσ, όπωσ μια αναμενόμενθ δράςθ, οι επικυμίεσ
και θ αναδρομικι μνιμθ, ςχετίηονται με το θκικά κεμιτό και τθν απόδοςθ
ςεβαςμοφ ςτα ηϊα. Θ επιςτιμθ ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ υποςτθρίηει τθν
απόδοςθ γνωςτικϊν και ςυναιςκθματικϊν ικανοτιτων ςε όλα τα ςπονδυλωτά ηϊα
και ίςωσ και ςε κάποια αςπόνδυλα (Allen.& Bekoff, 2007).
Οι θκικολόγοι και οι φιλόςοφοι για τθ μελζτθ του κζματοσ πρζπει να
ενθμερωκοφν περιςςότερο επιςτθμονικά με καλφτερθ κατανόθςθ των ιςτορικϊν
ριηϊν και των αρχϊν τθσ αντιπαράκεςθσ ςε ότι αφορά τθ ηωικι γνϊςθ και
ςυναίςκθςθ, αφινοντασ πάντα όμωσ το προβάδιςμα ςτουσ επιςτιμονεσ για
ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν γνωςτικι θκολογία. Επίςθσ οι φιλόςοφοι πρζπει να
διακρίνουν μεταξφ των διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ηωικισ γνϊςθσ, όπωσ θ
ηωικι ςυναίςκθςθ και οι διάφορεσ ζννοιεσ όπωσ θ μνιμθ, θ ςκζψθ, θ προςοχι και
θ μάκθςθ. Κάποιοι ςκεπτικιςτζσ δεν αποδζχονται τθν ηωικι ςυναίςκθςθ, ενϊ
αποδζχονται περιςςότερο τθ μνιμθ, τθ ςκζψθ, τθν προςοχι και δζχονται τθ
γνωςτικι θκολογία που μελετάει μόνο τθν επιδίωξθ των τελευταίων και όχι τθσ
ςυναίςκθςθσ. Ζτςι θ μελζτθ τθσ μάκθςθσ ςτα ηϊα, μπορεί να μασ οδθγιςει ςε ζνα
επιςτθμονικά ενθμερωμζνο θκικό ςυλλογιςμό για αυτά (Allen & Bekoff ,2007).

4.14. Θ ηωικι
αμφιςβιτθςθσ

αιςκθτικότθτα

και

ςυναίςκθςθ

ωσ

πθγι

Θ αιςκθτικότθτα των ηϊων είναι αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ. Τα ηϊα αντιδροφν ςε
κάκε ερζκιςμα πόνου και δφνανται να χειρουργθκοφν μόνο υπό γενικι αναιςκθςία.
18

Δεσ και S.F. Brosman and F.B.M. de Waal, ”Monkeys Reject Unequal Play”, Nature
425(2003),pp297-299
19
A.Cacelnik, J.Chappell, A.A.S.Weir and B. Kenward, “Cognitive Adaptions for Tool-Related Behaviour
in Caledonian Crows”,in E.A. Wasserman and T.R.Zentall (eds.),Comparative Cognition (Oxford: Oxford
University Press,2006),pp.515-528.
20
Δεσ και Colin Allen and Marc Bekoff, Animal Play and the Evolution of Morality:An ethological
Approach”,Topoi 24(2005),pp125-135.
21
Δεσ και J.Panksepp &j. Burgdorf, “ Laughing’ Rats and the Evolutionary Antecedents of Human
Joy?”Physiology and Behavior 79(2003),pp.533-547.
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Ροια όμωσ πρζπει να είναι τα κριτιρια για τθν εκτίμθςθ του πόνου των ηϊων; Οι
ςυμπεριφορζσ πόνου που εκδθλϊνονται από τα ηϊα, δεν πείκουν τουσ ςκεπτικιςτζσ
ι τουσ φιλοςόφουσ που ηθτοφν αποδείξεισ ιςχυρότερεσ από αυτζσ τθσ κοινισ
αίςκθςθσ. Και οι επιςτιμονεσ όμωσ ζχουν τθν τάςθ να υποτιμοφν τθν κοινι
αίςκθςθ, δείχνοντασ ότι το προφανζσ δεν ιςχφει υποχρεωτικά. Τυπικά
εφαρμόηονται διαφορετικά δεδομζνα, για διαφορετικζσ προκζςεισ. Θ αποδοχι των
δεδομζνων πολλζσ φορζσ εξαρτάται από τον ειςθγθτι. Για πολλοφσ επιςτιμονεσ το
κοφνθμα τθσ ουράσ δεν αποτελεί απόδειξθ ςυναίςκθςθσ (Allen & Bekoff, 2007).
Αν δεχκοφμε ότι ο πόνοσ ςυνοδεφεται με shock και εμείσ μποροφμε να βροφμε
τισ φυςιολογικζσ, ςυμπεριφορικζσ και νευρολογικζσ ςυςχετίςεισ ςε ζνα είδοσ ηϊου,
τότε μποροφμε να κάνουμε ςυγκριτικζσ μελζτεσ για τα άλλα είδθ. Εικόνεσ του
εγκεφάλου μποροφν να απεικονίςουν τισ προεκτάςεισ αντιδράςεων ςε επϊδυνα
ερεκίςματα, γεγονόσ που αποδεικνφει τθν φπαρξθ τθσ ςυναίςκθςθσ του πόνου, τθσ
ςτεναχϊριασ ι τθσ ευτυχίασ (Allen & Bekoff, 2007).
Για να ςυνδζςουμε τθ φυςιολογία και τθ ςυμπεριφορά με τθ γνωςτικι
εμπειρία χρειαηόμαςτε μια κεωρθτικι αιτιολόγθςθ. Πταν προβάλλονται οι
αναλογίεσ τθσ ανκρϊπινθσ και τθσ μθ ανκρϊπινθσ φυςιολογίασ, μια πιο λεπτομερισ
περιγραφι κα αναδείξει διαφορζσ και ομοιότθτεσ που κα μποροφςαν να
κακορίςουν τα όρια τθσ γνωςτικισ ςυμπεριφοράσ του κάκε είδουσ.
Ο ςκεπτικιςμόσ που υφίςταται ακόμθ από μικρι μερίδα φιλοςόφων και
επιςτθμόνων περί τθσ αιςκθτικότθτασ, ςυναίςκθςθσ και νόθςθσ των ηϊων οφείλει
να αντιμετωπιςτεί ερευνθτικά, ϊςτε όλεσ οι επιςτθμονικζσ κοινότθτεσ να
ςυμπορευτοφν ςτθν δίκαιθ αντιμετϊπιςθ των ηϊων.
Οι ζννοιεσ που παρατίκενται ςτθν παροφςα ανάλυςθ δεν υποκινοφνται από τον
ανκρωπομορφιςμό, ζνασ όροσ που χρθςιμοποιικθκε, ζγινε αποδεκτόσ αλλά και
αντικροφςτθκε από πολλοφσ επιςτιμονεσ διαφόρων ειδικοτιτων. Ο
ανκρωπομορφιςμόσ ζχει τθν τάςθ να αποδίδει με ανκρϊπινουσ όρουσ τθν
αιςκθτικότθτα, τθ νόθςθ, τθ ςυναίςκθςθ των ηϊων, γεγονόσ που μπορεί να
οδθγιςει ςε λανκαςμζνα ςυμπεράςματα και πρακτικζσ.
Θ χριςθ του όρου «ανκρωπομορφιςμόσ» ξεκινά από τθν εποχι του Δαρβίνου.
Από το Δαρβίνο μζχρι τουσ ςθμερινοφσ επιςτιμονεσ που μελετοφν τθ ηωολογία,
ηωικι ψυχολογία, θκολογία ηϊων κλπ, ςτόχοσ είναι να βρεκοφν κοινά
χαρακτθριςτικά ςτθ φυςιολογία και ψυχολογία του ανκρϊπου με τα ηϊα. Ο ίδιοσ ο
Δαρβίνοσ, παρόλο που ποτζ δεν ανζφερε ςτα ζργα του (πχ ςτο Descent αλλά και
ςτο
The expression of Emotions in Man and Animals(1872)) τον όρο
«ανκρωπομορφιςμόσ», ιταν ςε πρόκεςθ κακαρά ανκρωποκεντρικόσ, κακϊσ
κεωρεί ότι εφόςον παρατθρεί ςτον άνκρωπο τισ ίδιεσ αιςκιςεισ με αυτζσ
κατϊτερων οργανιςμϊν, οι βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ τουσ δεν πρζπει να
διαφζρουν. Ο κριτικόσ ανκρωπομορφιςμόσ, ο ηωοκεντρικόσ και ο βιοκεντρικόσ
ανκρωπομορφιςμόσ είναι κοντά ςε αυτό που είχε ο Δαρβίνοσ ςτο μυαλό του όταν
ζγραψε για τθ ηωικι ψυχολογία (Wynne,2007).
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ιμερα ζχουμε αντικειμενικζσ αρχζσ από τθν ςυμπεριφορικι ψυχολογία, τθν
θκολογία, τθν ςυμπεριφορικι οικολογία, τθ γνωςτικι ψυχολογία, οι οποίεσ
χρθςιμοποιοφν μια επιςτθμονικι βάςθ για τθν ερμθνεία τθσ ηωικισ ςυμπεριφοράσ
και όχι ανκρωπομορφικζσ λαϊκζσ ψυχολογικζσ εξθγιςεισ, όπωσ αυτζσ που κατ’
ανάγκθ χρθςιμοποίθςε ο Δαρβίνοσ, κακϊσ ςτθν εποχι του θ ψυχολογία δεν είχε
αναπτυχκεί. Θ πειραματικι απόδειξθ κάνει μια υπόκεςθ να αποτελεί επιςτθμονικι
κεωρία (Wynne,2007).
Ο ανκρωπομορφιςμόσ είναι κάτι που ζρχεται αυκόρμθτα ςτον άνκρωπο.
Τπάρχει θ τάςθ να μεταφράηουμε ςε ανκρϊπινεσ πρακτικζσ τισ όποιεσ αντιδράςεισ
ηϊων. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο και οδθγεί ςε λάκοσ ςυμπεράςματα. Οι
μετριςιμεσ ςυμπεριφορζσ είναι αυτζσ που πρζπει να αξιολογοφνται και μόνο μζςα
από αυτζσ να βγαίνουν αςφαλι ςυμπεράςματα για τθν φυςιολογία των ηϊων.

4.15. Θ χρθςιμότθτα τθσ θκολογίασ ςτθν θκικι
Οι φιλόςοφοι ςτρζφονται όλο και περιςςότερο προσ τθν επιςτιμθ για να
ενιςχφςουν τα επιχειριματα τουσ για τθν θκικι μεταχείριςθ των ηϊων. Τα
αποτελζςματα που προςφζρονται από τθ γνωςτικι θκολογία και τθ ςυγκριτικι
ψυχολογία είναι ελκυςτικά ςτουσ θκικολόγουσ, επειδι προωκοφν τουσ
κανονιςτικοφσ ιςχυριςμοφσ για αξιοπρεπι ςυμπεριφορά ςτα ηϊα ωσ θκικοφσ
αςκενείσ, αλλά και γιατί τα αποτελζςματα τουσ οδθγοφν ςε πιο ευρείεσ απόψεισ
ςτθν θκικι κεωρία για τθ φφςθ του θκικοφ υποκειμζνου (Allen & Bekoff, 2007).
Κάποιεσ θκικζσ κεωρίεσ (ειδικά αυτι του Καντ) απαιτοφν εξελιγμζνθ γνϊςθ ι
γλωςςικζσ ικανότθτεσ ϊςτε να οδθγθκοφν ςε θκικι κρίςθ και δράςθ. Το θκικό
υποκείμενο πρζπει να είναι φορζασ θκικοφ καταλογιςμοφ. Δεχόμενοι τζτοιεσ
κεωρίεσ αποκλείουμε τα μθ ανκρϊπινα όντα από το πεδίο του θκικοφ υποκειμζνου.
Θ άποψθ ότι θ θκικι κρίςθ ι πράξθ είναι αποκλειςτικά ανκρϊπινθ ικανότθτα κα
πρζπει κάποια ςτιγμι να ανακεωρθκεί κακϊσ π.χ. ζχει βρεκεί οι πίκθκοι να
αρνοφνται άδικεσ αμοιβζσ. Θ επιςτθμονικι ζρευνα πάνω ςτο ηωικό εγκζφαλο ζχει
τεράςτια ςθμαςία για τθν κεωρθτικι και τθν εφαρμοςμζνθ θκικι (Allen & Bekoff,
2007).
Θ κατανόθςθ τθσ βαρφτθτασ τθσ προςζγγιςθσ του γνωςτικοφ φαινομζνου ςτα
ηϊα είναι απαραίτθτθ για τθ κεμελίωςθ του επιςτθμονικά αποδεδειγμζνου θκικοφ
ςυλλογιςμοφ ςτα ηϊα. Οι θκικολόγοι κα πρζπει να μθν ζχουν κενά ςτισ αναφορζσ
τθσ γνωςτικισ φιλοςοφίασ και να ενιςχφςουν τα επιχειριματα τουσ ζναντι των
ςυνεχϊν αμφιςβθτιςεων (Allen & Bekoff, 2007).
Θ θκολογία και θ ηωικι ψυχολογία μασ δείχνουν ότι υπάρχει διακριτι
ςυμπεριφορά ςε κάκε ηωικό είδοσ, ικανότθτα ανάπτυξθσ κοινωνικϊν δεςμϊν,
επικοινωνίασ και ςυναιςκθμάτων που μποροφν να επιχειρθματολογοφν υπζρ τθσ
φπαρξθσ κάποιου είδουσ θκικισ αξίασ ςτα ηϊα. Σα ηϊα με τθ ςυμπεριφορά τουσ
μποροφν να δείξουν ευχαρίςτθςθ, ςυμμετοχι , αποδοχι ι όχι ςε μια ηωοφιλικι
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πράξθ, αλλά αυτό δεν αποτελεί ςυναίνεςθ. Θ ςυμπεριφορά αποτελεί εκδιλωςθ
ςκζψθσ αλλά δεν ταυτίηεται με τθ ςκζψθ. Γιϋ αυτό θ ςυμπεριφορά μπορεί να
παραπλανεί. Κατά ςυνζπεια θ ςυναίνεςθ δεν μπορεί να ςτθρίηεται ςτθ
ςυμπεριφορά, αλλά μόνο ςτθν ομιλία. Ζτςι θ ςυμπεριφορά των ηϊων δεν μπορεί
ποτζ να αποτελεί απόδειξθ ςυναίνεςθσ και κακϊσ δεν μιλοφν τθ γλϊςςα μασ για να
πουν «ναι» ι «όχι», δεν μποροφν να ςυναινοφν.
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ΜΕΡΟ Β. Θ ΘΘΙΚΘ ΘΕΘ ΣΩΝ ΗΩΩΝ: ΛΟΓΟ
ΑΙΘΘΣΙΚΟΣΘΣΑ, ΗΩΘ
Ο λόγοσ, θ ικανότθτα δθλαδι ςυλλογιςμοφ, αποτελεί ζνα από τα κφρια
κριτιρια για τθν θκικι κρίςθ των ηϊων από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα. Ρολφ
αργά, από τον 18ο αιϊνα και μετά μπαίνει ζνα δεφτερο κριτιριο, θ ικανότθτα
αιςκθτικότθτασ, θ ικανότθτα δθλαδι των ηϊων να αντιλαμβάνονται τον κόςμο με
τισ αιςκιςεισ.

ΚΕΦ.5 Ο ΛΟΓΟ Ω ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΘΘΙΚΘ ΘΕΘ ΣΩΝ ΗΩΩΝ ΠΡΙΝ
ΣΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ
5.1. Σα ηϊα ςτθν Αρχαία Ελλάδα
Στθν Αρχαία Ελλάδα θ δθμόςια διαπραγμάτευςθ για τα ηϊα περιλαμβάνει
αυτοφσ που αποδζχονται και αυτοφσ που δεν αποδζχονται λόγο ςτα ηϊα, κάτι που
επεκτείνεται και ςτθν απουςία πεποίκθςθσ. Στθν θκικι φιλοςοφία, όπωσ και ςτθν
φιλοςοφία του νου, θ ερϊτθςθ περί ορκολογικότθτασ των ηϊων παίηει κεντρικό
ρόλο.
Ο Θςίοδοσ τον 8ο αιϊνα π.Χ., και ο Πυκαγόρασ τον 6ο αιϊνα π.Χ., ιταν αυτοί
που ξεκίνθςαν τθν φιλοςοφικι πραγμάτευςθ για τα ηϊα. Οι τωικοί και οι
Επίκουροι απζκλιςαν τα ηϊα από τθν θκικι υπευκυνότθτα εφόςον τα κεωροφςαν
μθ ζλλογα όντα, οι μεν Στωικοί λόγω ζλλειψθσ επακόλουκων ςυναιςκθμάτων οι δε
Επίκουροι λόγω ζλλειψθσ τθσ αίςκθςθσ τθσ δικαιοςφνθσ. Οι Προςωκρατικοί
φιλόςοφοι, εκτόσ από τον Αλκμζωνα (6oσ αιϊνασ), αποδίδουν λόγο ςτα ηϊα. Ο
Αναξαγόρασ αποδίδει ςε όλα τα ηϊα νόθςθ (intellect). O Eμπεδοκλισ τουσ αποδίδει
εξυπνάδα και ςκζψθ, ενϊ ο Διογζνθσ ο Απολλωνιάτθσ, κεωρεί ότι τα ηϊα αποκτοφν
ςκζψθ δίπλα ςτον άνκρωπο. Νόθςθ ςτα ηϊα δίνουν και ο Παρμενίδθσ και ο ποιθτισ
Όμθροσ. Ο Κλείδθμοσ κάνει διάκριςθ μεταξφ των οργάνων τθσ ακοισ και τθσ νόθςθσ
και κεωρεί τθ νόθςθ ςυνδεμζνθ με τθν ψυχι. Ο Αλκμαίων όπωσ και ο Πλάτωνασ
κζτουν ωσ όργανο τθσ αντίλθψθσ τον εγκζφαλο (Sorabji, 1993, ς8-9).
Ο Πλάτωνασ ζδωςε ζμμεςα λογικι ςτα ηϊα, κακϊσ κεωρεί ότι τα ηϊα (ακόμα
και τα πουλιά) είναι μετεμψυχωμζνοι άνκρωποι, τουσ αποδίδει πεποίκθςθ ωσ
μζροσ τθσ ψυχισ και κεωρεί τον ςυλλογιςμό ωσ ςιωπθλι ςυηιτθςθ τθσ ψυχισ με
τθ πεποίκθςθ. Ο Ρλάτωνασ περιορίηοντασ τθν ζννοια τθσ αντίλθψθσ, προάγει τθν
ζλλειψθ κρίςθσ ςτα ηϊα. Συνδυάηει τθν ικανότθτα αναγνϊριςθσ των ςκφλων με τθ
φιλομάκεια. O ωκράτθσ κεωρεί ότι τα ηϊα ζχουν τθν αίςκθςθ τθσ αντίλθψθσ από
τθ γζννθςθ τουσ, αναςτοχάηονται και εκπαιδεφονται, αλλά δεν μποροφν να ζχουν
πεποίκθςθ, εφόςον αυτι είναι μια κατάςταςθ ςιωπθλισ εςωτερικισ διαλεκτικισ
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ςκζψθσ τθσ ψυχισ, κάτι που μποροφν να αςκιςουν μόνο οι φιλόςοφοι (Sorabji,
1993, ς 9-12).
O Aριςτοτζλθσ αρνικθκε ςτα ηϊα τθν φπαρξθ του λόγου, του ςυλλογιςμοφ, τθσ
ςκζψθσ, τθσ εξυπνάδασ ι τθσ πεποίκθςθσ. Κατθγορεί τουσ Ρροςωκρατικοφσ ότι δεν
διαχωρίηουν τθ νόθςθ ι τθν ευφυΐα από τθν αντίλθψθ. Ο Αριςτοτζλθσ αποδίδει
μόνο τεχνικι γνϊςθ και νόθςθ ςτα ηϊα, κάποια ευφυΐα, ςφνεςθ και κατανόθςθ,
που όμωσ είναι διαφορετικζσ από τισ αντίςτοιχεσ αρετζσ του ανκρϊπου. Θεωρεί ότι
ςτα ηϊα υπάρχει απλι ευφυΐα, χωρίσ όμωσ να μποροφν να διακρίνουν τισ αρετζσ.
Κάποια ηϊα μπορεί να μακαίνουν ι να διδάςκουν. Διακρίνουν ςθμάδια, ιχουσ και
ζχουν αντίλθψθ, αλλά δεν ζχουν φιλοςοφικι κατανόθςθ (Sorabji, 1993, ς13-15).
Οι ςκεπτικιςτζσ τθσ ςχολισ του Ρλάτωνα (πχ Αρκεςίλαοσ), όπωσ και οι Στωικοί,
αρνικθκαν ότι θ αντίλθψθ ςχετίηεται με τθν πεποίκθςθ. Οι Επικοφρειοι (πχ
Φιλόδθμοσ) αποδζχονται ότι τα ηϊα ζχουν αντίλθψθ, αλλά όχι πεποίκθςθ. O
Ρλάτωνασ λζει ότι θ αντίλθψθ ςυνοδεφεται από τθν αναςυλλογι δεδομζνων και
άρα από το λόγο. Ρολλοί νεοπλατωνικοί (Ρρόκλοσ, Ρριςκιανόσ, Σαλλοφςτιοσ,
Ιάμβλιχοσ) αρνοφνται τελικά και μόνιμα τθ λογικι ςτα ηϊα (Sorabji, 1993, ς 4449).22
Ο Αριςτοτζλθσ δεν κεωρεί τθ μνιμθ, τθν ετοιμότθτα, το ςυναίςκθμα και τθν
εκελοντικι πράξθ να ςχετίηονται με το λόγο. Ζνα βόδι αντιλαμβάνεται το λιοντάρι,
φοβάται, είναι ςε ετοιμότθτα, αλλά χωρίσ να υπάρχει λογικι ι πεποίκθςθ. Τα ηϊα
ζχουν μνιμθ αλλά δεν μποροφν να κυμθκοφν ςκόπιμα τον εαυτό τουσ, ζτςι ζχουν
μικρι ςε μζγεκοσ εμπειρία, κακϊσ αυτι αποτελείται από πολλζσ μνιμεσ (Sorabji,
1993, ς50-51).
Οι Στωικοί αρνοφνται ςτα ηϊα τθν ομιλία, τθν απόδοςθ εννοιϊν, τθν αντίλθψθ
και ςυνεπϊσ τθ δυνατότθτά τουσ για ςυμπεράςματα λογικισ ςυναγωγισ. Εφόςον
γι’ αυτοφσ ο λόγοσ είναι μια ςυλλογι εννοιϊν και ο ςυλλογιςμόσ είναι αποτζλεςμα
τθσ εφαρμογισ αυτϊν των εννοιϊν, τα ηϊα δεν ζχουν λόγο και ικανότθτα
ςυλλογιςμοφ (Sorabji, 1993, ς89).
O πατζρασ τθσ εκκλθςίασ Λακτάντιοσ (4οσ αιϊνασ) αποδίδει ςτα ηϊα λόγο,
κοινωνικότθτα, πρόνοια (πρόβλεψθ) και γζλιο και κεωρεί ωσ μόνθ διάκριςθ
ανκρϊπου από τα ηϊα το γεγονόσ ότι ο άνκρωποσ ζχει γνϊςθ του Θεοφ (Sorabji,
1993, ς92).
Οι Στωικοί αρνικθκαν ςτα ηϊα περιςςότερο από τον Αριςτοτζλθ τθν εκελοντικι
ςυμπεριφορά και τθν επικυμία. Θεωρικθκε ότι τα ηϊα δεν μποροφν να
παρακολουκοφν, να ανακυμοφνται εςκεμμζνα τον εαυτό τουσ, να αςκοφν
μελετθμζνθ δράςθ, να εκτιμοφν τθ διαταγι ι τθν ομορφιά, να γνωρίηουν
γραμματικι, να ςυγκατατίκενται ςτθ μοίρα, να παίρνουν δίκαιθ κζςθ, να αγαποφν
τθν ανεξαρτθςία, να ελζγχουν με το λόγο τισ ςεξουαλικζσ ορμζσ, να είναι
22

O Σιμπλίςιοσ, o Ρριςκιανόσ και o Ιάμβλιχοσ λζνε ότι θ αντίλθψθ ζχει λογικι μορφι ςτον άνκρωπο,
ενϊ ςτα ηϊα οδθγείται προσ κάτι που είναι ζξω απ’ αυτά ι προσ το ςϊμα. Ζτςι, ενϊ αναγνωρίηουν
ότι αυτόσ είναι ζνασ άνκρωποσ, δεν ξζρουν αν αυτό είναι αλικεια (Sorabji,1993,ς49).
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ανταγωνιςτικά, να ζχουν αναπτυγμζνεσ ικανότθτεσ ςτα χζρια, να μελετοφν, να
ζχουν αιτιακό λόγο, να μακαίνουν ανϊτερα μακθματικά (Sorabji, 1993, ς92-93).
Είναι φανερό ότι θ απόδοςθ θκικισ ςτα ηϊα απαςχολεί τουσ φιλοςόφουσ από
τον 3ο π.χ. αιϊνα. Αυτό που δεν γίνεται πλιρωσ κατανοθτό είναι το γιατί χρειάηεται
ι όχι να αποδειχκεί λογικι και ςυναίςκθμα ςτα ηϊα; Μιπωσ μειϊνοντασ τθν αξία
των ηϊων, ςτόχοσ του ανκρϊπου είναι θ χωρίσ θκικοφσ φραγμοφσ και αναςτολζσ
καταδυνάςτευςθ και εκμετάλλευςι τουσ;
5.2 Αποδείξεισ του λόγου: οι ικανότθτεσ, θ ομιλία, το ςυμπζραςμα λογικισ
ςυναγωγισ
Οι διάφορεσ ικανότθτεσ που αναπτφςςουν τα ηϊα, θ ομιλία, τα ςυμπεράςματα
λογικισ ςυναγωγισ είναι αποδείξεισ φπαρξθσ λόγου. Οι ακόλουκοι του Αριςτοτζλθ
(Θεόκρατοσ και Στράτοσ), οι Ρυκαγόρειοι, οι Ρλατωνικοί μζχρι και τον Ιάμβλιχο,
δίνουν ςτα ηϊα πρακτικό λόγο. Θεωρείται πρακτικόσ λόγοσ το γεγονόσ, ότι ζνασ
χιμπατηισ για να φτάςει μια μπανάνα κρατάει 2 ξφλα ϊςτε να επιμθκφνει τα χζρια
του.
Οι ικανότθτεσ.
Το ποιεσ ικανότθτεσ μακαίνονται και ποιεσ είναι ζμφυτεσ είναι ακόμα υπό
μελζτθ. Οι ικανότθτεσ που μακαίνονται χρθςιμοποιοφν τθ νόθςθ ι τθν εμπειρία,
κάτι που δεν είναι όμωσ αποδεκτό από όλουσ τουσ φιλοςόφουσ. Ενϊ οι Στωικοί
κεωροφν ότι οι ικανότθτεσ προζρχονται από μθ ςυνειδθτά ζνςτικτα, ο Ρορφφριοσ
λζει ότι τα ηϊα δεν μακαίνουν από τθν εμπειρία, ζχουν ικανότθτεσ όπωσ αντίλθψθ,
μνιμθ, προετοιμαςία, ομιλία(speech), αιςκιματα, ικανότθτεσ, ανθκικότθτεσ,
αρετζσ, ικανότθτα ενκουςιαςμοφ. Οι ικανότθτεσ αυτζσ των ηϊων αποκτοφνται είτε
μζςω εκπαίδευςθσ ι μετά από αυτοδιδαςκαλία. Οι αυτοδίδακτεσ ικανότθτεσ
περιλαμβάνουν τθν επιδίωξθ και αποφυγι, τθ προετοιμαςία για το μζλλον, τθ
δθμιουργία χριςιμων πραγμάτων, τθ κεραπεία πλθγϊν, τθ χριςθ μερϊν του
ςϊματοσ (Sorabji,1993,ς78-79).23
Θ ομιλία.
Τα ηϊα μιλοφν και αυτό ζχει μεγάλθ επιρροι ςτθ κεϊρθςθ τθσ θκικισ των ηϊων.
Κάποιοι φιλόςοφοι δζχονται τθν ςιωπθλι και προφορικι ομιλία των ηϊων και άλλοι
μόνο τθν προφορικι, όπωσ ο Γαλθνόσ και κάποιοι Ρυκαγόρειοι. Ο Σωκράτθσ τουσ
αρνικθκε τθν άρκρωςθ των λζξεων. Ο Αριςτοτζλθσ τουσ αρνείται τθν ομιλία,
αποδζχκθκε όμωσ τουσ ιχουσ με νόθμα αλλά όχι λζξεισ. Ο Ρλατωνικόσ Ρλοφταρχοσ
λζει ότι τα κοράκια, οι παπαγάλοι, οι καρακάξεσ και τα ψαρόνια ζχουν ζναρκρθ
23

Ο Ρλοφταρχοσ και ο Ρορφφριοσ λζνε ότι τα ηϊα δρουν προσ επιδίωξθ και αποφυγι
χρθςιμοποιϊντασ λογικζσ δράςεισ όπωσ το ςυλλογιςμό, τθ μνιμθ, τθν πρόκεςθ, τθν προετοιμαςία,
τθ διάκριςθ κτλ. Ο Στράτοσ λζει ότι θ αντίλθψθ απαιτεί ςκζψθ γιατί χρειάηεται προςοχι.
(Sorabji,1993,ς78-79). Ο Σζξτοσ ο Εμπειρικόσ λζει ότι θ φανταςία των ςκφλων είναι όπωσ θ δικι μασ
και ότι οι ςκφλοι ζχουν εςωτερικι λογικι λόγω των ικανοτιτων τουσ, τθσ κατανόθςθσ τουσ, τθσ
αντίλθψθσ τουσ για τθν αρετι, τθσ ικανότθτασ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων, τθσ ομιλίασ και τθσ
ικανότθτασ λογικισ ανάλυςθσ και ςυμπεραςμάτων λογικισ ανάλυςθσ (Sorabji,1993,ς80).
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ζκφραςθ. Από τουσ Στωικοφσ, ο Διογζνθσ τθσ Βαβυλϊνασ λζει ότι τα ηϊα ζχουν
φωνι, αλλά αυτι είναι ζνα είδοσ παρόρμθςθσ, ενϊ του ανκρϊπου ζχει άρκρωςθ
και προζρχεται από το μυαλό. Νζεσ απόψεισ αναφζρουν ότι οι χιμπαντηιδεσ δεν
μποροφν να μιλιςουν, μακαίνουν όμωσ νοθματικζσ γλϊςςεσ. Από τθν δεκαετία του
1970 αναφζρκθκε ότι οι χιμπατηιδεσ μποροφν να μάκουν ζωσ 1000 λζξεισ και να
επικοινωνοφν με ανκρϊπουσ του περιβάλλοντοσ τουσ. Ζχουν επομζνωσ κάποια
δυνατότθτα ςυμβολικισ ςκζψθσ. Μποροφν να αναγνωρίηουν τον εαυτό τουσ ςτον
κακρζπτθ, ι ςε ταινίεσ, να μιμοφνται, να χρθςιμοποιοφν εργαλεία και να τα
καταςκευάηουν. Αυτό μάλιςτα αναφζρεται ςε όλουσ τουσ μεγάλουσ πικικουσ ι
ανκρωποειδι πικικουσ (οικογζνειασ Hominidae, όπωσ ο άνκρωποσ, οι
χιμπαντηιδεσ, οι γορίλεσ, οι ουρακοτάγκοι).24 Ο Chomsky αρνείται τθν ςυντακτικι
ικανότθτα ςτα ηϊα, ενϊ ο Ρορφφριοσ λζει ότι τα ηϊα καταλαβαίνουν τθν ομιλία,
γιατί υπακοφν ςτα καλζςματά μασ, καταλαβαίνουν τθ γλϊςςα, ενϊ οι παπαγάλοι
και άλλα πτθνά τα μιμοφνται. Λζμε ότι τα ηϊα δεν μιλοφν, γιατί δεν τα
καταλαβαίνουμε. Ο Ρορφφριοσ λζει ότι οι βοςκοί και οι κυνθγοί καταλαβαίνουν τθν
επικοινωνία των ηϊων (Sorabji,1993,ς82). Σιμερα γνωρίηουμε ότι τα ηϊα μιλοφν και
ο λόγοσ τουσ ζχει ςφνταξθ. Αλλά ακόμα και αν υπιρχε ζλλειψθ ςφνταξθσ ςτα ηϊα,
αυτό ςθμαίνει ότι μποροφμε να τα κακοποιοφμε; Θ ςφνταξθ δεν μπορεί να
αποδίδεται ωσ θκικά ςχετιηόμενθ. Θκικά ςχετικι κα ιταν αν προκαλοφςε
κατάκλιψθ ι φόβο, όπωσ προκαλείται από τον εγκλωβιςμό των ηϊων ι τισ βίαιεσ
ηωοφιλικζσ πράξεισ (Sorabji, 1993, ς216-217).
To ςυμπζραςμα λογικισ ςυναγωγισ
Ο Αριςτοτζλθσ ζφταςε πολφ κοντά ςτο να δϊςει λόγο ςτα ηϊα. Αυτό γιατί
αποδζχτθκε τθν φπαρξθ πρακτικοφ ςυλλογιςμοφ, με βάςθ τον οποίο τα ηϊα
ωκοφνται να κινθκοφν και να δράςουν. Ζνα παράδειγμα πρακτικοφ ςυλλογιςμοφ
είναι αρχικά θ ςκζψθ τθσ «δίψασ», που ακολουκοφμενθ από τθν αντίλθψθ του
«νεροφ» καταλιγει ςτθν «πόςθ», που αποτελεί τθ τελικι πράξθ.
Ο πρακτικόσ ςυλλογιςμόσ κατά τον Αριςτοτζλθ αποτελεί μια πράξθ και
αντιβαίνει ςτθ ςυλλογιςτικι του κατά τθν οποία ο πρακτικόσ ςυλλογιςμόσ είναι
αιτιακόσ, εφόςον κεωρεί ότι τα ηϊα είναι ανίκανα για κάτι τζτοιο. Ο Αριςτοτζλθσ
και οι Στωικοί αρνοφνται ςτα ηϊα το ςυμπζραςμα λογικισ ςυναγωγισ, το οποίο με
μοντζρνουσ υπολογιςμοφσ, είναι αιτιακό. Ο Sorabji, ωσ ςφγχρονοσ, κεωρεί ότι ο
πρακτικόσ ςυλλογιςμόσ, είναι πραγματικόσ ςυλλογιςμόσ ι ςυμπζραςμα λογικισ
ςυναγωγισ (Sorabji,1993,ς88).
5.3 υμπεράςματα ςτθν Αρχαία φιλοςοφία του νου
Οι Ρυκαγόρειοι, οι Ρλατωνικοί και κάποιοι από τουσ διαδόχουσ του Αριςτοτζλθ
ιταν υπζρ του λόγου των ηϊων, ενϊ o Aριςτοτζλθσ και οι Στωικοί αντίκετοι. Ο
24

https://kkeram1441.files.wordpress.com/2013/07/bioethics2.pdf)
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Αριςτοτζλθσ χρθςιμοποίθςε μια επιςτθμονικι για τθν εποχι του προςζγγιςθ για τα
ηϊα, ενϊ οι Στωικοί και θ δυτικι χριςτιανικι παράδοςθ χρθςιμοποίθςαν μια θκικι
προςζγγιςθ. Ο Αριςτοτζλθσ και οι Στωικοί ςτθν Αρχαία φιλοςοφία του μυαλοφ
ανζλυςαν εκ νζου τισ ψυχολογικζσ ικανότθτεσ, τθν αντίλθψθ, τθ μνιμθ, τθν κατοχι
εννοιϊν, τθν ετοιμότθτα, τθν προςοχι, τα ςυναιςκιματα, τθν ομιλία. Εμείσ, ωσ
ςφγχρονοι άνκρωποι, ενδιαφερόμαςτε περιςςότερο για το πωσ χειριηόμαςτε τα
ηϊα. Σφγχρονοι θκολόγοι (Sorabji, 1993, ς93-104) ευελπιςτοφν να δϊςουν θκικι
κζςθ ςτα ηϊα. Μζχρι ςιμερα, εντοπίηεται μια ζλλειψθ κατανόθςθσ νοθτικϊν
καταςτάςεων του ενόσ ηϊου από το άλλο, αλλά και των ηϊων από τον άνκρωπο.

ΚΕΦ.6 ΚΑΠΟΙΑ ΘΘΙΚΘ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΗΩΑ;
6.1.Θ υπευκυνότθτα , θ δικαιοςφνθ και ο φυςικόσ νόμοσ
Θ υπευκυνότθτα
Υπευκυνότθτα ςτα ηϊα ςτθν Αρχαία Ελλάδα αποδίδουν ο Ρροςωκρατικόσ
Δθμόκριτοσ και ο Αριςτοτζλθσ και αυτό αποτελεί αιτία για ζπαινο ι δίκαιθ τιμωρία
ακόμα και κάνατο. Ο Αριςτοτζλθσ παρόλα αυτά δεν τουσ απζδιδε λόγο, αν και τουσ
απζδιδε εκελοντικι πράξθ, τθν οποία ςυνζδεε με τθν υπευκυνότθτα. Οι Στωικοί
αρνοφνται τθν θκικι υπευκυνότθτα ςτα ηϊα, κακϊσ κεωροφν ότι είναι άλογα και
άρα ανίκανα να ςυγκρατθκοφν, οπότε οι πράξεισ τουσ δεν εξαρτϊνται απ’ αυτά και
δεν υπόκεινται ςε τιμωρία. Κάποιοι Επικοφρειοι ςυνδζουν το λόγο με τθν θκικι
υπευκυνότθτα. Ο Επίκουροσ δίνει υπευκυνότθτα μόνο ςτα ιμερα ηϊα, τα οποία
μζςω τθσ εκπαίδευςθσ ζχουν αίςκθςθ του ςωςτοφ και του λάκουσ (Sorabji, 1993,
ς107-115).
Τον Μεςαίωνα ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ, από τον 13ο ζωσ τον 18ο αιϊνα, απζδιδαν
ςτα ηϊα υπευκυνότθτα για τισ πράξεισ τουσ και ιταν ςφνθκεσ τα ηϊα-κάκε είδουσνα δικάηονται κανονικά με κλιτευςθ, αλλά και με νομικι υπεράςπιςθ και να
τιμωροφνται ζωσ και με κάνατο για τα αδικιματα τουσ. Οι δίκεσ των ηϊων ςτθν
κακολικι Δφςθ ςτθρίηονταν ςτθν πίςτθ ότι ο κόςμοσ αποτελείται από μια αυςτθρά
ιεραρχθμζνθ αλυςίδα όντων. Στθν κορυφι βρίςκεται ο Θεόσ και ακολουκοφν οι
εκπρόςωποι του ςτθ γθ, δθλαδι θ εκκλθςία και το κράτοσ. Ριο κάτω ςτθν
πυραμίδα υπάρχουν οι διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, πιο χαμθλά τα ηϊα και ςτθ
βάςθ τθσ τα φυτά. Ρίςτευαν ότι τα ηϊα, ενϊ αμάρταιναν δεν μποροφςαν να
ςυγχωρεκοφν για τα αμαρτιματα τουσ όπωσ ο άνκρωποσ, κακϊσ μόνο αυτόσ
διζκετε Ελεφκερθ Βοφλθςθ. Το νομικό πλαίςιο για τθν εκδίκαςθ των ηϊων
δθμιουργικθκε τον 13ο αιϊνα από τον Ιταλό Θεολόγο Θωμά Ακινάτθ (1224-1274), ο
οποίοσ υποςτιριηε ότι τα ηϊα πρζπει να διϊκονται μόνο αν είναι πράκτορεσ του
Σατανά, κάτι που τουσ αποδιδόταν ςυχνά. Θ παπικι εκκλθςία και θ ιερά εξζταςθ
ενζκρινε τθ λειτουργία αυτϊν των δικαςτθρίων και κάποιοι νομικοί ζκαναν καριζρα
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ωσ δικθγόροι ηϊων, όπωσ ο επιτυχθμζνοσ δικθγόροσ αρουραίων Γάλλοσ
Βαρκολομαίοσ Chassenee.25 Αλλά και οι τιμωρίεσ για τθν κτθνοβαςία αυξικθκαν
από τον 13ο αιϊνα και μετά υπό τον φόβο πικανισ αναπαραγωγισ ανκρϊπου με
ηϊο. Ο Θωμάσ Ακινάτθσ, κφριοσ εκπρόςωποσ τθσ μεςαιωνικισ ςκζψθσ, κεωρεί
αποκλίνουςα κάκε μθ αναπαραγωγικι ςεξουαλικι δραςτθριότθτα (Miletski, 2005,ς
6)
Θ κτθνοβαςία κεωρείτο ποινικό αδίκθμα και μζγα αμάρτθμα με ποινι το
κάνατο. Θ τελευταία γνωςτι δίκθ ηϊου ζγινε το 1906 ςτο Delemont τθσ Ελβετίασ,
όπου ςκφλοσ κανατϊκθκε για τθ ςυμμετοχι του ςε λθςτεία και ανκρωποκτονία.
Τον 15ο αιϊνα διεξιχκθκαν 36 δίκεσ, τον 16ο αιϊνα 57 και τον 17ο αιϊνα 56,
ςφνολο δθλαδι 191 δίκεσ ςφμφωνα με τον Edward Evans ςτο βιβλίο του “The
criminal prosecution and capital punishment of animals”το οποίο κυκλοφόρθςε το
1906.26
Τζτοιεσ ακρότθτεσ δεν αναφζρκθκαν ςτθν Ορκόδοξθ Ανατολικι Εκκλθςία και
κάποια μεμονωμζνα περιςτατικά δεν είχαν τθν ζγκριςθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ. Άλλωςτε θ Ανατολι ιταν ςε διαμάχθ με αλλόκρθςκουσ.27
Θ δικαιοςφνθ προσ τα άλογα όντα και ο φυςικόσ νόμοσ
Ο Αριςτοτζλθσ αρνικθκε ότι υπάρχει δικαιοςφνθ ι αδικία προσ άλογα όντα.
Κριτιριο τθσ θκικότθτασ είναι ο ςυλλογιςμόσ και όχι θ αιςκθτικότθτα, όπωσ ςτθν
μοντζρνα ωφελιμιςτικι κεωρία. Ο Ρυκαγόρασ και ο Εμπεδοκλισ κατθγοροφν τθν
αδικία προσ τα ηϊα, ενϊ ο Δθμόκριτοσ λζει ότι όποιοσ αδικεί, είναι δίκαιο να
ςκοτϊνεται. Ο Θεόφραςτοσ λζει ότι τα ηϊα είναι παρόμοια με μασ (oikeios), κακϊσ
και αυτά μποροφν να ςυλλογίηονται. Πλοι οι άνκρωποι βλάπτουμε τα ηϊα, ενϊ όχι
όλα τα ηϊα, βλάπτουν εμάσ (Sorabji, 1993, ς119).
Δφο ορκολογιςτικζσ κεωρίεσ τθσ δικαιοςφνθσ αναπτφχκθκαν μετά τον
Αριςτοτζλθ: θ επικοφρεια κεωρία του Συμβολαίου και θ ςτωικι κεωρία τθσ
οικείωςθσ. Θ οικείωςθ, κατά τουσ Στωικοφσ, είναι θ διαδικαςία που απαιτείται για
να μεταχειριςτοφμε ανκρϊπουσ ι πράγματα ωσ δικά μασ. Θ οικείωςθ είναι θ πθγι
τθσ δικαιοςφνθσ. Οι Στωικοί, όπωσ ο Χρφςιπποσ, εκτείνουν τθν οικείωςθ προσ τον
ζλλογο άνκρωπο, αλλά όχι τα ηϊα, τα οποία τα αποξενϊνουν από τον ενεργό χϊρο
τθσ οικείωςθσ και τθσ δικαιοςφνθσ. Θεωροφν όμωσ ότι ευτυχία είναι να ηοφμε
ςφμφωνα με τθ φφςθ, οπότε πιςτεφουμε ότι δεν εγκρίνουν βαρβαρότθτεσ ζναντι
των ηϊων, όπωσ κάνατοι τουσ ςε κεάματα. O Ρλατωνικόσ Ρλοφταρχοσ ιςχυρίηεται
ότι οφείλουμε καλοςφνθ ςτα ηϊα, ακόμα και αν δεν τουσ οφείλουμε δικαιοςφνθ
(Sorabji, 1993, ς121-125).
25

Μιχαλόπουλοσ Χρ. ςτο Ρεριοδικό Ιςθγορία του lamogianews,2011,
http://lamogianews.blogspot.gr/2011/07/blog-post_7857.html
26
https://archive.org/details/criminalprosecut00evaniala
27
Μιχαλόπουλοσ Χρ. ςτο Ρεριοδικό Ιςθγορία του lamogianews,2011,
http://lamogianews.blogspot.gr/2011/07/blog-post_7857.html
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Θ Καντιανι άποψθ, θ οποία εκφράςτθκε και από τον Rawls είναι ότι δεν
υποχρεοφμαςτε ςε απόλυτθ δικαιοςφνθ προσ τα ηϊα, κακϊσ αυτά δεν ζχουν
αίςκθςθ τθσ δικαιοςφνθσ. Υπζρ τθσ άποψθσ αυτισ είναι και οι Στωικοί, αλλά αυτοί
ενδιαφζρονται περιςςότερο για τθν ανταπόδοςθ δικαιοςφνθσ παρά για τθν
αίςκθςθ. Τα ηϊα δεν εφαρμόηουν δικαιοςφνθ και άρα δεν υπάρχει αδικία προσ
αυτά.
Από κάποιουσ ςυγγραφείσ θ εμφάνιςθ δικαιοςφνθσ ι αδικίασ μεταξφ των ηϊων
αποτελεί απόδειξθ λόγου. Ο μακθτισ του Αριςτοτζλθ Εφδθμοσ, αναγνωρίηει τθν
αίςκθςθ δικαιοςφνθσ ςτα ηϊα (πχ το λιοντάρι εκδικείται τθν αρκοφδα που του
ςκότωςε τα λιονταράκια). Ο Ρλάτωνασ ςυγκρίνει τον κυμό ενόσ ανκρϊπου με αυτόν
ενόσ τςοπανόςκυλου, αποδίδει δθλαδι αίςκθςθ δικαιοςφνθσ ςτα ηϊα. Μια
αίςκθςθ δικαιοςφνθσ εμφανίηεται ςτουσ πελαργοφσ που ταΐηουν τουσ γζρικουσ
γονείσ τουσ. Tα ηϊα κάνουν ςυμβατικοφσ διακανονιςμοφσ, αναγνϊριςαν οι Στωικοί:
Σπζρματα δικαιοςφνθσ περιζγραψαν ςτο παράδειγμα τθσ με λφτρα απελευκζρωςθσ
μυρμθγκιϊν. Δικαιοςφνθ μόνο ςτουσ ανκρϊπουσ αναγνωρίηουν ο ποιθτισ Θςίοδοσ
(8οσ αιϊνασ πΧ), ο ςοφιςτισ Ρρωταγόρασ (5οσ αιϊνασ πΧ), ο Ζρμαρχοσ (διάδοχοσ του
Επίκουρου, 3οσ αιϊνασ πΧ), ο ψευδοπλατωνικόσ Μενζξενοσ. Θ δικαιοςφνθ και θ
αδικία ωσ ζννοιεσ ςτθν Αρχαία Ελλάδα αφοροφν κάτι ευρφτερο απ’ ότι ςιμερα, όχι
το δίκαιο ι άδικο αλλά γενικά το ςωςτό ι το λάκοσ. Ζτςι όςοι Αρχαίοι λζνε με
ευκολία ότι δεν υπάρχει περίπτωςθ αδικίασ προσ τα ηϊα, εννοοφν περίπτωςθ
λάκουσ ςτθν ςυμπεριφορά μασ προσ αυτά. Ο Ρλοφταρχοσ λζει ότι παρόλο που
κάποιοι αρνοφνται τθ δικαιοςφνθ προσ τα ηϊα, οφείλουν να φζρονται καλά ςτα
γζρικα άλογα ι ςκυλιά. Κανζνασ απ’ αυτοφσ που αρνοφνται τθ δικαιοςφνθ προσ τα
ηϊα δεν λζει να τουσ φερόμαςτε άςχθμα. Οι μοντζρνεσ κεωρίεσ ςτθρίηουν τθ
δικαιοςφνθ ςτα δικαιϊματα, τα ςυμφζροντα, ι τα ςυμβόλαια. Πποιοσ ςτερείται
αυτά δεν είναι αποδζκτθσ δικαιοςφνθσ ι αδικίασ. Κάποιοι μοντζρνοι ςυγγραφείσ
αρνοφνται δικαιϊματα ςτα ηϊα κακϊσ τουσ αρνοφνται ςυμφζροντα, με βαςικό
επιχείρθμα ότι τα ηϊα δεν ζχουν τθν απαιτοφμενθ αυτοςυναίςκθςθ για να ζχουν
ςυμφζροντα (Sorabji, 1993, ς117-121).
Οι Στωικοί και οι Επικοφρειοι ωσ προχπόκεςθ για οφειλι δικαιοςφνθσ κεωροφν
το λόγο και όχι τθν θκικότθτα. Ζμμεςα όμωσ, αν ζνα ον καταλαβαίνει τθν θκικι
αξία, τότε είναι ζλλογο και ζτςι του οφείλουμε δικαιοςφνθ (Sorabji, 1993, ς.129130).
Στθ ςφγχρονθ εποχι ο Δαρβίνοσ δείχνει τθν ομοιότθτα μασ με τα ηϊα κακϊσ
ιςχυρίηεται ότι καταγόμαςτε από πικικουσ και ότι θ διαφορά των ηϊων από εμάσ
είναι κζμα βακμοφ. Τα ηϊα ζχουν ότι και εμείσ: μίμθςθ, προοδευτικι βελτίωςθ,
προςοχι, μνιμθ, φανταςία, χριςθ εργαλείου, αφθρθμάδα, ομιλία,
αυτοςυναίςκθςθ, αίςκθςθ τθσ ομορφιάσ, θκικι αίςκθςθ, πίςτθ ςτο υπερφυςικό. Ο
Δαρβίνοσ ςτο “The Descent of man”, υπεραςπίςτθκε τθν εξελικτικι του κεωρία
λζγοντασ ότι δεν υπάρχουν ψυχολογικά γνωρίςματα του ανκρϊπου που να μθν
υπάρχουν ςτα ηϊα, οπότε και ο λόγοσ υπάρχει ςτα ηϊα.
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Ο Θεόφραςτοσ λζει ότι ζχουμε ςχζςθ οικείωςθσ με τα ηϊα γιατί ζχουν
ςυναιςκιματα, ςυλλογιςμό και θ αντίλθψθ τουσ πλθςιάηει τθν δικι μασ. Ο
Ρυκαγόρασ και ο Εμπεδοκλισ βρίςκουν 3 κοινά ςθμεία μεταξφ ανκρϊπων και ηϊων:
είμαςτε από τα ίδια υλικά (κρζασ, ςπζρμα, χυμοφσ, γθ, αζρα, φωτιά και νερό),
ζχουμε τθν ίδια αναπνοι και είμαςτε κυριολεκτικά όμοιοι, κακϊσ ο ςκφλοσ που
κτυπάσ μπορεί να είναι ζνασ μετεμψυχωμζνοσ άνκρωποσ. O Ρορφφριοσ, ο
Θεόφραςτοσ, ο Ρυκαγόρασ και ο Εμπεδοκλισ λζνε ότι οφείλουμε δικαιοςφνθ ςτα
ηϊα: ο Ρορφφριοσ για το καλό των ηϊων, ο Θεόφραςτοσ γιατί ζχουν ίδιουσ ιςτοφσ,
επικυμίεσ, κυμό, ςυλλογιςμό και παρόμοια αντιλθπτικι ικανότθτα με μασ, ενϊ ο
Ρυκαγόρασ και ο Εμπεδοκλισ, γιατί τα βλζπουν ωσ ςυγγενισ που μετεμψυχϊκθκαν.
Είναι ενάντια ςτθ κανάτωςθ των ηϊων και άρα αντίκετοι ςτον φυςικό νόμο.
Αντίκετα, ο Αριςτοτζλθσ, οι Στωικοί, οι Επικοφρειοι και οι Κυνικοί ιταν υπζρ του
φυςικοφ νόμου, υπζρ του να ςκοτϊνουμε τα ηϊα και κατά τθσ οφειλισ δικαιοςφνθσ
προσ αυτά. Αν όμωσ τα ηϊα ζχουν δικαιϊματα, αυτά είναι φυςικά, ςτθρίηονται ςτθ
φφςθ των πραγμάτων και όχι ςτθν κοινωνία. Ο Αριςτοτζλθσ δίνει ζνα δικαίωμα
ςτουσ ανκρϊπουσ να κυνθγοφν ηϊα, ζωσ του ςθμείου να μθν λιμοκτονοφν. Ο νόμοσ
των κρατϊν (lus28 gentium) ςτο ρωμαϊκό δίκαιο είναι ζνασ φυςικόσ νόμοσ με
ζμφαςθ κυρίωσ τισ υποχρεϊςεισ και όχι τα δικαιϊματα, ο οποίοσ επεκτάκθκε
πολλζσ φορζσ και ςτα ηϊα (Sorabji, 1993,ςελ.131-132, 151-157)

6.2. Οι χριςτιανοί με βάςθ τθν ανορκολογικότθτα αποκλείουν
θκικά τα ηϊα
Στθ Λατινικι Δφςθ ο Αυγουςτίνοσ αποκλείει τα ηϊα από τθν θκικι κοινότθτα
των ανκρϊπων, λόγω ζλλειψθσ ορκολογικότθτασ και επιτρζπει να τα ςκοτϊνουμε.
Ο Thomas Aquinas (αλλά και ο Αυγουςτίνοσ με λιγότερθ ζμφαςθ) με κριτιριο τθν
ορκολογικότθτα διακρίνει τισ ανκρϊπινεσ ψυχζσ ςε ακάνατεσ και τισ ηωικζσ ςε
κνθτζσ. Ο Ρλάτωνασ, ςτο Τίμαιο, κεωρεί ότι τα μθ ορκολογικά μζρθ τθσ ψυχισ είναι
κνθτά (το αρνικθκε όμωσ ςτο Phaedrus). Οι Ρλατωνικοί δεν είχαν άποψθ για το αν,
θ μθ ορκολογικι ψυχι ιταν ακάνατθ. O Λακτάντιοσ ζδινε λόγο, οικειότθτα, γζλιο
και ςχεδόν τζλεια πρόνοια ςτα ηϊα και κεωροφςε ωσ μόνθ διαφορά τουσ τθν
ζλλειψθ γνϊςθσ του Θεοφ. Ο Κικζρων εντοπίηει επίςθσ ωσ διαφορά τθν γνϊςθ του
Θεοφ. Ο Λακτάντιοσ κζτει τθν γνϊςθ του Θεοφ ωσ κριτιριο για τθν ακαναςία μιασ
ψυχισ, ενϊ ο Αυγουςτίνοσ το λόγο (Sorabji, 1993,ς201-202). Ο Αρνόβιοσ,
απαντϊντασ ςτουs παγανιςτζσ που υποςτθρίηουν τθν κεϊκότθτα τθσ ψυχισ, λζει ότι
διαφζρουμε λίγο από τα ηϊα, ενϊ ιςχυρίηεται ότι ενϊ από πολλοφσ ανκρϊπουσ
απουςιάηουν ςθμεία λόγου, ςτα ηϊα υπάρχουν ςτοιχεία λογικισ, που αν είχαν
χζρια κα είχαν παράξει ζργα τζχνθσ. Ο Βαςίλειοσ τθσ Καιςαρείασ εγγυικθκε τθν
ςωτθρία ανκρϊπων και ηϊων. Αντίκετα ο Ραφλοσ, μίλθςε για τθν ανάςταςθ των
ανκρϊπων, αλλά όχι των ηϊων. Κατά τον Χριςτιανιςμό, υπάρχουν άγιοι ςτον
28

“Ius” ςθμαίνει περιςςότερο δικαιοςφνθ παρά δικαιϊματα (Sorabji,1993,ς.153)
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παράδειςο που φροντίηουν ηϊα, υπάρχει καυμαςμόσ του Δθμιουργοφ για τθ
δθμιουργία των ηϊων (πχ Βαςίλειοσ τθσ Καιςαρείασ και Ιωάννθσ Χρυςόςτομοσ). Ο
Αυγουςτίνοσ λζει ότι ο άνκρωποσ είναι υψθλότεροσ ςτθν ςκάλα τθσ αξίασ και ότι
ζνασ ςτεναχωρθμζνοσ άνκρωποσ είναι καλφτεροσ από ζνα ευτυχιςμζνο ςκουλικι. Ο
Θράκλειτοσ ζλεγε ότι υπάρχουν Θεοί ακόμα και ςτα κοτόπουλα! Ο Θωμάσ Ακινάτθσ
λζει ότι τα ηϊα υπάρχουν για το δικό τουσ καλό, αλλά ο άνκρωποσ είναι ανϊτεροσ
απ’ αυτά (Sorabji, 1993, ς 8, 201-205).
Φαίνεται λοιπόν ότι οι Χριςτιανοί δζχκθκαν ευχάριςτα και εκμεταλλεφτθκαν τθν
άρνθςθ τθσ ορκολογικότθτασ των ηϊων. Συμπεραςματικά, ολόκλθροσ ο Δυτικότεροσ
Χριςτιανιςμόσ και ζνα ςθμαντικό μζροσ του αρχαίου ελλθνικοφ διαλόγου εςτιάηει
ςτον λόγο και ζτςι τοποκετείται κατά των ηϊων. Αυτό κα ιταν μια λογικι εξιγθςθ
ςτο γιατί ζχουμε αδιαφοριςει ςε μεγάλο βακμό για τθν μεταχείριςθ των ηϊων.

ΚΕΦ.7 ΘΘΙΚΕ ΘΕΩΡΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΗΩΑ ΑΠΟ ΣΟΝ 18ο ΑΙ. ΚΑΙ ΜΕΣΑ,ΣΟ
ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ,ΣΘ ΑΙΘΘΣΙΚΟΣΘΣΑ, ΣΘ ΗΩΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΘΙΚΘ
ΘΕΘ ΣΩΝ ΗΩΩΝ
Στθν θκικι ιςχφει θ κακολικότθτα των αρχϊν (κατθγορικόσ χαρακτιρασ τθσ
θκικισ). Το δζον ςυνάγεται από το ςυλλογιςμό μασ, ο οποίοσ λαμβάνει υπόψθ
εννοιολογικζσ, εμπειρικζσ-επιςτθμονικζσ και κανονιςτικζσ διαςτάςεισ (Τςινόρεμα,
2013, ς393).
Από τον 18ο και μετά, ςτθν θκικι κρίςθ για τα ηϊα, εκτόσ του κριτθρίου του
λόγου ειςάγεται ςταδιακά το κριτιριο τθσ αιςκθτικότθτασ (τθσ ικανότθτασ δθλαδι
των ηϊων να προςλαμβάνουν τον κόςμο με τισ αιςκιςεισ), των αιςκθμάτων, του
«ςυναιςκάνεςκαι» και αργότερα, τον 20ο αιϊνα το κριτιριο τθσ ηωισ. Οι
ανκρϊπινεσ πράξεισ ξεπερνοφν τα όρια των διαπροςωπικϊν ςχζςεων και
επεκτείνονται ςε μελλοντικζσ γενιζσ, ςε ηϊα, φυτά, μικροοργανιςμοφσ, ςε αβιοτικό
περιβάλλον. Ζτςι προζκυψε θ ανάγκθ διεφρυνςθσ τθσ θκικισ. Σιμερα υπάρχει θ
ςφγχρονθ φιλοςοφικι τάςθ διεφρυνςθσ τθσ θκικισ κοινότθτασ των ανκρϊπων ϊςτε
να περιλάβει τα ηϊα, τα φυτά, αλλά και άβια μζρθ του οικοςυςτιματοσ μασ. Ρριν
τθν ανάπτυξθ τθσ περιβαλλοντικισ θκικισ δεν μποροφςε να νοθκεί θκικι οφειλι ςε
μθ ορκολογικά άτομα ςφμφωνα με τθν καντιανι παράδοςθ.29Στθν περιβαλλοντικι
θκικι προτείνεται ο «αντιειδιςμόσ», ϊςτε και μθ ανκρϊπινα όντα να μοιραςτοφν με
τον άνκρωπο κάποια από τα αιτιματα ευθμερίασ του και ενδεχομζνωσ κάποια από
τα δικαιϊματα του, ποτζ όμωσ τισ υποχρεϊςεισ ι τισ αρετζσ του (Τςινόρεμα, 2013,
ς382). Είναι ηιτθμα θκικισ οποιαδιποτε ανκρϊπινθ πράξθ ανεξάρτθτα από τον
αποδζκτθ τθσ και ανεξάρτθτα από το αν ο αποδζκτθσ μπορεί ι όχι να ςυμμετζχει
ςτο θκικό ςφςτθμα. Είναι ηιτθμα θκικισ λοιπόν το πϊσ ο άνκρωποσ
ςυμπεριφζρεται ςτισ μζλλουςεσ γενεζσ, ςτα μθ ανκρϊπινα ηϊα, αλλά και ςτθ μθ
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αιςκθτικι φφςθ (Τςινόρεμα, 2013, ς394; Γεωργόπουλοσ, 2002).Θ ικανότθτασ μασ να
ςυνειδθτοποιοφμε τθν ανάγκθ απόδοςθσ θκικότθτασ ςτα παραπάνω προκφπτει από
τθν ορκολογικι μασ κρίςθ (Τςινόρεμα, 2013, ς399).

7.1. Μια θκικι για τα ηϊα
Οι κεωρίεσ που ζχουν αναπτυχκεί μζςα ςτουσ αιϊνεσ και επιχειρθματολογοφν
επί τθσ αξίασ των ηϊων και τθν θκικότθτα των πράξεων του ανκρϊπου προσ αυτά
κυμαίνονται ςε ολόκλθρο το φάςμα μιασ κλίμακασ από 0 ζωσ 100. Χαρακτθριςτικι
προςωπικότθτα που αρνείται τθν θκικι αξιολόγθςθ οποιαςδιποτε πράξθσ απζναντι
ςτα ηϊα είναι ο Καρτζςιοσ, ο οποίοσ κεωροφςε τα ηϊα μθχανζσ, ανίκανεσ να
αιςκανκοφν ο,τιδιποτε και επομζνωσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν χωρίσ θκικοφσ
περιοριςμοφσ (Ρελεγρίνθσ, 1987). Στο άλλο άκρο τοποκετοφνται κεωρίεσ, όπωσ
αυτζσ του Τom Regan, o οποίοσ κεωρεί ότι τα ηϊα και ο άνκρωποσ ζχουν εγγενι
αξία ωσ φορείσ του φαινομζνου τθσ ηωισ και από αυτιν τουσ τθν ιδιότθτα
απορρζουν τα δικαιϊματα τουσ. Καμία βλαπτικι ενζργεια του ανκρϊπου προσ τα
ηϊα δεν γίνεται θκικά αποδεκτι. Σε αυτό ςτθρίηονται οι υποςτθρικτζσ τθσ Βακιάσ
Οικολογίασ, οι οποίοι επιπλζον αποδίδουν εγγενι αξία και ςτο αβιοτικό
περιβάλλον περιορίηοντασ τθν ανκρϊπινθ πράξθ ακόμα και ςτθ μθ ηωντανι φλθ.
Οι περιςςότερεσ κεωρίεσ υποςτθρίηουν ότι θ ανκρϊπινθ πράξθ προσ τα ηϊα δεν
μπορεί να είναι θκικά ανεξζλεγκτθ και μποροφν να καταταγοφν ςε 3 μεγάλεσ
κατθγορίεσ, δθλαδι ςε αυτζσ που κεμελιϊνουν τα επιχειριματα τουσ ςτθν
αιςκθτικότθτα, όπωσ οι ωφελιμιςτικζσ κεωρίεσ (πχ Peter Singer), ςε αυτζσ που
ςτθρίηονται ςτο λόγο όπωσ οι δεοντοκρατικζσ (πχ Kant) και ςε μια νεότερθ
κατθγορία κεωριϊν που κεμελιϊνει τα επιχειριματα τθσ χρθςιμοποιϊντασ ωσ
κριτιριο τθ ηωι (Τom Regan). Οι κεωρίεσ τθσ
Βακιάσ Οικολογίασ
ςυμπεριλαμβάνουν ςτισ αξίεσ και το άβιο περιβάλλον (Αντωνίου, 2008, ςελ.41).

7.2 Θ αιςκθτικότθτα ωσ κριτιριο για τθν θκικι μζριμνα
Το ότι τα ηϊα μποροφν να αιςκάνονται ςθμαίνει ότι μποροφν να βιϊνουν πόνο
και ευχαρίςτθςθ. Θ ικανότθτα αυτι πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ
τθσ ανκρϊπινθσ πράξθσ απζναντι τουσ. Τθν αρχι ζκανε ο Hume, ο οποίοσ
αντιμετωπίηει τα ηϊα ωσ θκικά υποκείμενα ςτα οποία οφείλουμε θκικι μζριμνα.
Στθ ςυνζχεια ο Βentham και ο Mill υποςτθρίηουν ότι το να υποφζρει ζνα όν, πρζπει
να λαμβάνεται υπόψθ ςτθν θκικι αξιολόγθςθ μιασ πράξθσ, για να ςυνεχιςτεί με τον
Singer ο οποίοσ εντάςςει πλιρωσ τα ηϊα ςε μια ολοκλθρωμζνθ θκικι κεωρία
(Αντωνίου, 2008, ς 47). Για πρϊτθ φορά διευρφνεται θ θκικι κοινότθτα για να
περιλάβει τα ηϊα.
7.2.1 Θ θκικι κεωρία του David Hume (18οσ αι.)
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Θ θκικι κεωρία του Hume είναι ςυγκινθςιοκρατικι, ςυνεπϊσ κεντρικι κζςθ
κατζχει το ςυναίςκθμα και λιγότερο ο λόγοσ (Δραγϊνα, 1995, ς112-114). Από το
ςυναίςκθμα τθσ Συμπάκειασ δθμιουργοφνται οι θκικζσ κρίςεισ. Θ Συμπάκεια
λειτουργεί μεταξφ ανκρϊπων αλλά και μεταξφ ανκρϊπων και ηϊων (Hume, 1978,
ς397-398).
Με τον Hume ζγινε θ απαρχι για τθν ζνταξθ των ηϊων ςε ζνα θκικό ςφςτθμα.
Επειδι ςτθν θκικι του κεωρία ο λόγοσ εξακολουκεί να κατζχει ςθμαντικι κζςθ, θ
ζνταξθ αυτι δεν είναι πλιρθσ (Δρόςοσ, 2008, ς 290-298). Ο άνκρωποσ κατζχει
ανϊτερθ και μάλλον κυρίαρχθ κζςθ απζναντι ςτα ηϊα και το μόνο που μπορεί να
τον περιορίςει απζναντι τουσ είναι θ αίςκθςθ του πόνου και τθσ ταλαιπωρίασ
(Hume, 1975, ς191). Θ περιοριςμζνθ αντιλθπτικι ικανότθτα των ηϊων είναι αυτι
που τα χαρακτθρίηει ωσ θκικά υποκείμενα (moral subjects) και τουσ ανκρϊπουσ ωσ
θκικά δρϊντα (moral agents), δίνοντάσ τουσ διαφορετικι κζςθ μζςα ςτο θκικό του
ςφςτθμα (Aντωνίου, 2008, ς51).
Τα ηϊα δεν μποροφν να κατανοιςουν τισ αρετζσ και τισ κακίεσ ςτο βακμό που
μπορεί ο άνκρωποσ, δεν μποροφν να προχωριςουν ςε θκικζσ κρίςεισ και δεν
μποροφν να προβοφν ςε μια λογικι αξιολόγθςθ των κινιτρων τουσ. Δεν μποροφν
να δθμιουργιςουν ζνα θκικό ςφςτθμα και να αξιολογιςουν με αυτό τισ πράξεισ
τουσ. Τα όντα που αξίηουν θκικι μζριμνα δεν είναι μόνο αυτά που δρουν θκικά,
αλλά όλα που μοιράηονται μεταξφ τουσ τθ ςυμπάκεια (Hume, 1978, ς398 & Tranoy,
1959).
Ο Hume ςε 2 εργαςίεσ, ςτα κεφάλαια με τίτλο «ο λόγοσ των ηϊων», αναφζρει
ότι ο λόγοσ υπάρχει ομοίωσ ςε ανκρϊπουσ και ηϊα και είναι ζνα ζνςτικτο που
αναπτφςςεται με τθν εμπειρία και τθν παρατιρθςθ. Μζςω τθσ εμπειρίασ
κατανοοφμε τα γεγονότα. Δεν υπάρχει κατανόθςθ για μθ εμπειρικά αντικείμενα. Ο
Hume υποβακμίηει το λόγο ςτο επίπεδο τθσ μνιμθσ και υπερβακμίηει τα πάκθ
λζγοντασ το 1739 ςτο A Treatise of Human Nature (βιβλίο 2, μζροσ 3, sec.3, ςελ.415,
in Selby Bigge) ότι «ο λόγοσ είναι και πρόκειται να είναι ςκλάβοσ των πακϊν»
(Sorabji, 1993, ςελ.210). Γι’ αυτόν θ θκικι εξαρτάται από τα αιςκιματα και τθν
ςυμπάκεια και όχι από το λόγο.
Ακριβϊσ επειδι τα ηϊα δεν μποροφν να διεκδικοφν και δεν προβάλλουν καμία
αντίςταςθ ςε οποιαδιποτε πρόκλθςθ τθσ άλλθσ πλευράσ δεν ζχουν αυςτθρά
μιλϊντασ δικαιϊματα, π.χ, ςτθ δικαιοςφνθ ι ςτο κεςμό τθσ ιδιοκτθςίασ. Άνκρωποι
και ηϊα αποτελοφν μια άνιςθ ςυμπολιτεία. Ζτςι θ ςχζςθ των ανκρϊπων με τα ηϊα
δεν μπορεί να ονομαςτεί κοινωνία, ςτο βακμό που θ κοινωνία προχποκζτει ζνα
κάποιο βακμό ιςότθτασ (Δρόςοσ, 2008, ς277; Korsgaard 2012). Οι απαιτιςεισ
δικαιοςφνθσ, ςφμφωνα με τον Hume, βαςίηονται ςτθν αρχι τθσ ωφελιμότθτασ. Ζτςι
μια δυνατι ομάδα ζναντι των υπολοίπων δεν οφείλει δικαιοςφνθ (Korsgaard,2012).
O Hume ηθτάει ςυμπόνια και ευγενικι ςυμπεριφορά για τα ηϊα, αλλά εξθγεί ότι δεν
τουσ οφείλουμε δικαιοςφνθ (Hume, 1975, ς190-191), ενϊ κεωρεί ότι ο
ανκρωπομορφιςμόσ είναι μζςα ςτθν φφςθ του ανκρϊπου (Hume 1957:xix).
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7.2.2 Ο ωφελιμιςμόσ (19οσ αι.)
Ο ωφελιμιςμόσ διαμορφϊκθκε ωσ κεωρία από τον 19 ο αιϊνα από τον Bentham
Jeremy και τον Mill John Stuart. Εκλαμβάνοντασ τθν θδονι και τον πόνο ωσ κριτιριο
θκικισ αξιολόγθςθσ, κεωρείται ότι απευκφνεται ςε όλα τα αιςκθτικά όντα, άρα και
ςτα ηϊα (Τςινόρεμα,2013,ς386; Αντωνίου, 2008, ς53). Κίνθτρο για τθν πράξθ είναι θ
θδονι και κριτιριο θκικισ αξιολόγθςθσ είναι θ ωφζλεια τθσ πράξθσ (Δραγϊνα,
1995, ς115-117). Κατά τθν ωφελιμιςτικι θκικι, θ πράξθ πρζπει να βοθκάει προσ
τθν μεγαλφτερθ ευτυχία του μεγαλφτερου αρικμοφ ατόμων. Τα ηϊα, εφόςον είναι
ικανά να υποφζρουν, ςυμπεριλιφκθκαν ςε αυτόν τον αρικμό (Sorabji,1993,ς210).
Κατά τον Βentham (18οσ-19οσ αι.) εφαρμόηεται θ αρχι τθσ θκικισ ιςότθτασ,
όπου όλα τα αιςκθτικά όντα ζχουν ίςθ αξία, ανεξάρτθτα από τισ διανοθτικζσ τουσ
ικανότθτεσ, λαμβάνονται όμωσ υπόψθ τα διαφορετικά ςυμφζροντα τουσ. Στόχοσ
είναι θ επίτευξθ τθσ μεγαλφτερθσ ευτυχίασ. Ραράδειγμα υπολογιςμοφ
διαφορετικϊν ςυμφερόντων: δεν είναι θκικά επιλιψιμο που τα ηϊα δεν ψθφίηουν
κακϊσ είναι κάτι ζξω από τα ςυμφζροντα τουσ, ο πόνοσ όμωσ είναι θκικά
επιλιψιμοσ κακϊσ είναι ςυμφζρον τουσ να μθν πονάνε. (Τςινόρεμα, 2013, ς386;
Αντωνίου, 2008, ς53).
Κατά τον Mill υπάρχουν οι ανϊτερεσ θδονζσ οι οποίεσ μεγιςτοποιοφν τθν
ευτυχία (διάνοιασ, ςυναιςκιματοσ, φανταςίασ) και αποδίδονται ςτον άνκρωπο, ενϊ
οι απλζσ αιςκθτθριακζσ θδονζσ αποδίδονται ςτα ηϊα, είναι κυρίωσ ςωματικζσ και
κεωροφνται ποιοτικά κατϊτερεσ. Ραρά το γεγονόσ ότι τα ηϊα εντάςςονται ςτο
θκικό ςφςτθμα του Μill γιατί διακζτουν αιςκθτικότθτα, εν τοφτοισ προτεραιότθτα
δίδεται ςτον άνκρωπο και ςτθ δικι του ευχαρίςτθςθ, κακϊσ θ θκικι του δεν
μπορεί να προςτατζψει τα ηϊα από πράξεισ ανκρϊπων αν ικανοποιοφνται
ανκρϊπινεσ θδονζσ.
Ο Bentham παρόλο που δεν κεωρεί τα ηϊα θκικά υποκείμενα, ζδωςε λόγο ςτα
άλογα και ςτον ςκφλο. Ρεριμζνει ότι ίςωσ τα ηϊα κάποτε αποκτιςουν δικαιϊματα
(παρόλο που δεν μποροφν να τα διεκδικιςουν) (Σταμάτθσ, 2013, ς210-212). Τον 19ο
αιϊνα ο Schopenhauer αποδζχκθκε ότι τα ηϊα δεν ζχουν λόγο, αλλά
απογοθτεφκθκε που ζνα τζτοιο ςυμπζραςμα τουσ απαγόρευςε τα δικαιϊματα.
Συγχαίρει τθν Αγγλία που το 1839 προςπακεί να προλάβει με νομοκεςία τθν
εγκλθματικότθτα ςτα ηϊα ςε αντίκεςθ με τθν εκκλθςία (Arthur Schopenhauer, “On
the fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason”,1839, ch.5, ς26-8).
Ο ωφελιμιςτικι περιβαλλοντικι θκικι, ενϊ ωσ προσ το θκικό πρόςταγμα τθσ
είναι ςωςτι, ζχει περιοριςμζνα κριτιρια θκικότθτασ που εςτιάηονται ςτθν
ευχαρίςτθςθ ι τον πόνο των αιςκθτικϊν όντων. Νόθμα ςτθν ηωι των αιςκθτικϊν
κοινωνικϊν ηϊων ζχει για παράδειγμα θ επικοινωνία, το παιχνίδι, ο κρινοσ των
εκλιπόντων τθσ οικογζνειασ τουσ. Ο ωφελιμιςμόσ παρζχει μια μερικι εκτίμθςθ των
θκικϊν επιλογϊν μασ ςε ςχζςθ με τα ηϊα. Επίςθσ κρατάει ζξω από το άμεςο θκικό
ενδιαφζρον μθ αιςκθτικά όντα και το άβιο περιβάλλον. Επιτρζπει θκικά τθ
δυςτυχία κάποιων αν αυτό ςυνεπάγεται τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ ευτυχίασ
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περιςςότερων ατόμων, τθ μεγαλφτερθ δθλαδι ακροιςτικά ευτυχία. Ζτςι ο
καταναλωτικόσ τρόποσ ηωισ ευχαριςτεί πολφ κόςμο, δθμιουργεί όμωσ το
φαινόμενο του κερμοκθπίου, ζνα θκικό ςφάλμα που ο ωφελιμιςμόσ αγνοεί
(Τςινόρεμα, 2013, ς387-388).
7.2.3 H θκικι κεωρία του Peter Singer (20οσ αι)
Κριτιριο θκικισ μζριμνασ για τον Singer αποτελεί θ αιςκθτικότθτα. Στόχοσ τθσ
θκικισ του είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ ευχαρίςτθςθσ από τθν ικανοποίθςθ των
ςυμφερόντων ατόμων που αιςκάνονται. Πντασ ωφελιμιςτισ, ζχει ωσ βαςικι αρχι
τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ωφζλειασ για τον μεγαλφτερο αρικμό ατόμων. Συμφωνεί ότι
τα ηϊα δεν μποροφν να πράττουν με θκικό τρόπο, αλλά επιπλζον επικυμεί θ θκικι
αρχι ίςθσ εκτίμθςθσ ςυμφερόντων να εφαρμόηεται ςε αυτά όπωσ και ςτουσ
ανκρϊπουσ, με το επιχείρθμα ότι τα ηϊα νιϊκουν πόνο και ζχουν ςυναιςκιματα.
Τότε άνκρωποι και ηϊα κα ιταν φορείσ «θκικϊν» δικαιωμάτων εξ ίςου (Σταμάτθσ,
2013, ς210-212). Υποςτθρίηει τθ ςυμμετοχι των ηϊων ςτθν θκικι κοινότθτα των
ανκρϊπων (ωσ αιςκθτικά όντα) και τθν εφαρμογι τόςο ςτα ηϊα όςο και ςτον
άνκρωπο τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ςυμφερόντων με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ
τθσ ευχαρίςτθςθσ (Singer 2002d; Singer 2002a, p106).
Τα άτομα διαφζρουν μεταξφ τουσ, όχι λόγω είδουσ, ι ομάδασ, αλλά λόγω
ανατομικϊν, φυςιολογικϊν διαφορϊν, διαφορετικοφ διανοθτικοφ και ψυχολογικοφ
επιπζδου, διαφορετικϊν ικανοτιτων. Οι διαφορζσ αυτζσ οδθγοφν ςε διαφορετικζσ
επικυμίεσ, προτιμιςεισ, ςυμφζροντα. Τα ςυμφζροντα κατά τον Singer
κατατάςςονται ςε κατθγορίεσ: το ςυμφζρον τθσ θδονικισ ςυνειδθςιακισ
κατάςταςθσ ι ευηωία και το ςυμφζρον αυτοκακοριηόμενθσ πράξθσ ι ελευκερίασ
(Kuhse & Singera, p268). Τo ςυμφζρον τθσ ευηωίασ ζχει τθν ίδια ιςχφ ςε όλα τα
αιςκθτικά όντα, αφορά ςωματικά ςυμφζροντα, όπωσ θ αποφυγι του πόνου, τθσ
πείνασ (Kuhse &Singer 2002a, p268). Τα ςωματικά ςυμφζροντα (ευηωίασ) τα
ονομάηει ςτιγμιαία (momentary interest) κακϊσ αφοροφν μια εμπειρία ςτιγμισ και
δεν εξαρτϊνται από τθν ικανότθτα για ανάμνθςθ, φόβο, ι λογικι επεξεργαςία τθσ
κατάςταςθσ που βρίςκεται το αιςκθτικό ον (Kuhse & Singer 2002b, p241). Θ
ικανοποίθςθ των ςτιγμιαίων ςυμφερόντων για τον Singer αποτελεί τθν ευηωία, τθν
οποία κεωρεί αξία. Το ςυμφζρον τθσ αυτοκακοριηόμενθσ πράξθσ ι τθσ ελευκερίασ
αναφζρεται όχι ςε όλα τα αιςκθτικά όντα, αλλά ςε όντα με ικανότθτα αυτονομίασ
και ελευκερίασ προσ διαμόρφωςθ μιασ δικισ τουσ ηωισ και ικανότθτασ πράξθσ ωσ
θκικά υποκείμενα (Kushe &Singer 2002a, p268). Ο Singer αντιτάςςεται ςτθν
ιερότθτα τθσ ηωισ. Θ ηωι από μόνθ τθσ δεν ζχει εγγενι αξία. Θ ηωι παράγει 2
βαςικζσ αξίεσ που δίνουν νόθμα ςε αυτιν, τθν αξία τθσ ευηωίασ και τθσ
αυτοπροςδιοριηόμενθσ πράξθσ (Kushse &Singer 2002 a, p267).
Τα ζμβρυα, τα βρζφθ, οι άνκρωποι με βαριά νοθτικι υςτζρθςθ ι εγκεφαλικι
βλάβθ και τα περιςςότερα ηϊα ζχουν μόνο το ςυμφζρον τθσ ευηωίασ, (να μθν
πονοφν, να μθν διψοφν, να μθν κρυϊνουν, να μθν ταλαιπωροφνται) γιατί μόνο αυτό
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μποροφν να ςυνειδθτοποιιςουν. Πταν ικανοποιείται θ ευηωία τουσ είναι
ευτυχιςμζνα και θ ηωι ζχει αξία. Οι φυςιολογικοί άνκρωποι και οριςμζνα ηϊα εκτόσ
από τθν ευηωία ζχουν ςυμφζρον για αυτοπροςδιοριςμό, οπότε υπερζχουν ζναντι
των ατόμων τθσ προθγοφμενθσ ομάδασ. Θ ηωι τουσ ζχει μεγαλφτερθ αξία κακϊσ
ζχουν περιςςότερα ςυμφζροντα (πράττουν με ςκοπό, διακζτουν αυτοςυνείδθςθ,
νοιάηονται για άλλα όντα, ζχουν περιζργεια κτλ). Για να ζχει θ ηωι αξία εκτόσ από
τθν ευηωία πρζπει να ικανοποιοφνται οι επικυμίεσ και οι προτιμιςεισ τουσ. Με
βάςθ αυτά τα 2 κριτιρια ζνασ άνκρωποσ αποφαςίηει αν θ ηωι του ζχει αξία ι όχι.
Με βάςθ τθν αρχι ίςθσ μεταχείριςθσ ςυμφερόντων οποιαδιποτε και αν είναι θ
φφςθ του οργανιςμοφ που υποφζρει, πρζπει να υπολογιςτεί εξίςου με
οποιαδιποτε άλλο οργανιςμό υποφζρει παρόμοια, όςο αδρζσ και αν είναι οι
ςυγκρίςεισ (Singer, 1999). Πλα τα ηϊα και όλοι οι άνκρωποι ζχουν το ςυμφζρον τθσ
ευηωίασ, προτεραιότθτα όμωσ δίνεται ςτθν ανακοφφιςθ του πιο ζντονου πόνου
(Singer 2002a,ς 106). Θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ εφαρμόηεται ςτο άτομο, ςε
ομάδεσ και τελικά ςτο ςφνολο του κόςμου (Singer, 2002a,p 207).
Ειςάγει τον όρο «Ειδιςμόσ», (speciesism), που ςθμαίνει τθν προκατάλθψθ
κάποιων υπζρ των ςυμφερόντων των μελϊν του ίδιου είδουσ και ενάντια ςτα μζλθ
των άλλων ειδϊν. Ο ειδιςμόσ είναι ανάλογοσ του ρατςιςμοφ (προτίμθςθ ςτα μζλθ
μιασ φυλισ) και του ςεξιςμοφ (προτίμθςθ ςτα μζλθ ενόσ φφλου)(Singer 1995,p6). Ο
Singer δίνει αξία και ςτθ ηωι των ηϊων χωρίσ αυτό να ςθμαίνει πωσ ζχουν τθν ίδια
αξία με τον άνκρωπο. Πταν ζχουμε να επιλζξουμε ανάμεςα ςτθ ηωι ενόσ
φυςιολογικοφ ενιλικα ανκρϊπου και ενόσ ηϊου, προτιμοφμε τθ ηωι του ανκρϊπου.
Αυτό γιατί ο άνκρωποσ ζχει υψθλότερο επίπεδο ςυνείδθςθσ και αυτοςυνείδθςθσ
και μεγαλφτερθ ικανότθτα να βιϊνει τθν ευχαρίςτθςθ και τον πόνο. Ζχει
περιςςότερεσ επικυμίεσ /προτιμιςεισ και άρα ςυμφζροντα, θ ικανοποίθςθ των
οποίων αυξάνει περιςςότερο τθν ευχαρίςτθςθ και άρα θ ηωι ζχει μεγαλφτερθ αξία.
Aντίπαλοι του Singer ιςχυρίηονται ότι το πρόβλθμα δθμιουργείται όταν καλοφμαςτε
να διαλζξουμε ανάμεςα ςε ζνα ηϊο και ζνα βρζφοσ ι ζνα διανοθτικά
κακυςτερθμζνο άνκρωπο. Τπάρχουν ηϊα με μεγαλφτερεσ επικυμίεσ /προτιμιςεισ
και άρα μεγαλφτερα ςυμφζροντα από αυτά τθσ ομάδασ αυτισ των ανκρϊπων και
επειδι θ επιλογι δεν ςτθρίηεται ςτο είδοσ, μπορεί θ ηωι του ηϊου να ζχει
μεγαλφτερθ αξία από αυτι του ανκρϊπου. ε κάκε πράξθ μασ που αφορά τα ηϊα
οφείλουμε τθν ικανοποίθςθ τθσ ευηωίασ τουσ.
Ο Peter Singer ςτθν «Απελευκζρωςθ των ηϊων/Animal Liberation» προκάλεςε
κοινωνικι επανάςταςθ ςε κζματα που αφοροφν τθν επιςτθμονικι ζρευνα με χριςθ
ηϊων και τθν εντατικι εκτροφι ηϊων. Μασ πείκει ότι θ ςυμπεριφορά μασ ςε αυτά
πρζπει να αλλάξει. Θ θκικι τθσ βάςθ όμωσ αυτισ τθσ πρόταςθσ δεν είναι πειςτικι,
γιατί το μόνο που ενδιαφζρει ςτθν κεωρία είναι θ ικανοποίθςθ των προτιμιςεων.
Ρροτιμιςεισ ζχουν όλα τα ηϊα, εκτόσ ίςωσ από κάποια όπωσ τα ςαλιγκάρια
(molluscs). Ο Singer για τα ςαλιγκάρια, επειδι δεν ζχουν αυτοςυναίςκθςθ
(ςυναίςκθςθ του εαυτοφ), το μόνο που μετράει δεν είναι οι προτιμιςεισ, αλλά θ
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ευχαρίςτθςθ και ο πόνοσ. Σφμφωνα με τουσ αντιπάλουσ του Singer, με βάςθ τθν
αρχι των προτιμιςεων, για τα επιςτθμονικά ι ιατρικά πειράματα ςε ηωντανά όντα,
κα ζπρεπε να επιλζγεται ωσ πειραματόηωο ζνασ ορφανόσ ανόθτοσ άνκρωποσ με
λίγεσ προτιμιςεισ, παρά ζνα γεμάτο ηωι και προτιμιςεισ ηϊο (Sorabji,1993, ς211).
Ο Singer, ςε αντίκεςθ με τα επιχειριματα τθσ κεωρίασ του, ςυμπεραίνει ότι οι
ηωζσ των ανκρϊπων πάντα είναι πιο αξιόλογεσ από αυτζσ των ηϊων. Θ άποψθ του
αυτι είναι ςυνζπεια επιρροισ του από τον πολιτιςτικό ανκρωπομορφιςμό, είναι
δθλαδι αποτζλεςμα μιασ πολιτιςτικισ αντίλθψθσ για ανκρϊπινθ προ-υπεροχι. Ο
πολιτιςτικόσ ανκρωπομορφιςμόσ αποτυγχάνει γιατί δεν ςτθρίηεται ςε ορατά
αντικειμενικά κριτιρια (Karlsson,2012). Αυτι είναι και θ ζνςταςθ μασ ςε ό,τι αφορά
τθν κεωρία του. Ο Singer,όπωσ και ο Regan, επίςθσ χρθςιμοποιεί τον ψυχολογικό
ανκρωπομορφιςμό ωσ περιγραφικι ςτρατθγικι.

7.3 Θ ορκολογικότθτα ωσ κριτιριο θκικισ αξίασ. Θ κεωρία του
Immanuel Kant (19οσ αι.)
Θ ζννοια του θκικοφ νόμου κατά τον Καντ υπάρχει μόνο μζςα ςε ζνα ζλλογο
ον. Θ ζννοια του κακικοντοσ και του θκικοφ νόμου είναι απαλλαγμζνεσ από
εμπειρικά ςτοιχεία και μπορεί να επιδράςουν πάνω ςτθν ανκρϊπινθ ψυχι μόνο
μζςω του λόγου (Καντ 1984, ςελ.44,56). Ο λόγοσ ξεπερνά τθν υποκειμενικότθτα,
ςυλλαμβάνει τον θκικό νόμο διυποκειμενικά για κάκε ζλλογο ον. Ο λόγοσ για τον
Καντ είναι μια κανονιςτικι ικανότθτα και είναι μοναδικι για τον άνκρωπο. Με
αυτόν, ο ζλλογοσ άνκρωποσ κακορίηει για τον εαυτό του, τι μετράει ωσ μια αξιόλογθ
ηωι και το ίδιο αναγνωρίηει ωσ δικαίωμα ςε κάκε άλλον, φτιάχνοντασ ζτςι
κακολικοφσ νόμουσ (Korsgaard, 2012).30 Χωρίσ τον λόγο δεν ζχουμε κακαρι κζλθςθ,
δεν μποροφμε να πράττουμε από κακικον και δεν είναι δυνατι θ θκικι αξιολόγθςθ
των πράξεων: άρα τα άλογα όντα δεν μποροφν να δρουν από κακικον. O λόγοσ ι θ
αυτονομία απονζμουν εγγενι αξία ι αξιοπρζπεια ςτα όντα που τισ κατζχουν,
δθλαδι ςτον άνκρωπο, ο οποίοσ αποκτά ςεβαςμό (Korsgaard, 2012).

30

Ο Καντ ορίηει το «κράτοσ των ςκοπϊν» ωσ τον ιδανικό θκικό κόςμο, όπου όλοι δρουν ωσ ςκοποί
ςτον εαυτό και ωσ νομοκζτεσ νομοκετοφν κακολικοφσ νόμουσ οι οποίοι εφαρμόηονται από όλουσ
(Καντ,1984,ς87; Korsgaard,2012). «Ζνα ζλλογο ον ανικει ςτο κράτοσ των ςκοπϊν ωσ αρχθγόσ, όταν
ωσ νομοκζτθσ δεν υποτάςςεται ςτθ κζλθςθ κανενόσ άλλου»(Καντ,1984,ς87).
Οι άνκρωποι, ωσ ςκοποί ςτον εαυτό, αποφαςίηουν να ακολουκιςουν ζναν ςκοπό μόνο αν αυτόσ
είναι καλόσ με ζνα κακολικό τρόπο, μπορεί να αποτελζςει δθλαδι ζναν κακολικό νόμο, μια
κακολικι προςταγι. Στα Θεμζλια τθσ Μεταφυςικισ των θκϊν, ο Καντ αναφζρει ότι κάκε ον
αντιπροςωπεφει τθν δικι του φπαρξθ, οπότε ιςχφει θ αρχι τθσ υποκειμενικισ δράςθσ. Αυτι γίνεται
αντικειμενικι, όταν και κάκε άλλο ζλλογο ον αποφαςίηει με τον ίδιο τρόπο (Kant,1998,4:429;
Korsgaard,2012).
Υπάρχει διαφορά, κατά τον Καντ, όταν επιλζγουμε με κακολικό τρόπο κάτι (εφχομαι,willing), από το
αν απλά το κζλουμε (wanting) . Τo «κζλω" είναι μια πακθτικι κατάςταςθ που δεν περιλαμβάνει
δζςμευςθ ςυνζχιςθσ ςτο μζλλον. Το «εφχομαι» όμωσ μπορεί να αποτελζςει κακολικό
νόμο(korsgaard,2012).
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Κατά τον Καντ κριτιριο για τθ ςυμμετοχι ςτθν θκικι κοινότθτα αποτελεί θ
ορκολογικότθτα. Τα ηϊα προςτατεφονται αλλά όχι ωσ μζλθ τθσ θκικισ κοινότθτασ. Θ
ευπρεπισ μεταχείριςθ των ηϊων ζχει θκικι ςθμαςία (Κant, 1996, ς192-193; Kant,
1997, ς212-213).
Είναι προςβολι για τθν ανκρωπιά μασ και τθν αξιοπρζπεια τθσ ζλλογθσ φφςθσ
μασ, θ αδιαφορία ι θ κακοποίθςθ των ηϊων ι το να μθν τουσ δείχνουμε αγάπθ,
ευγνωμοςφνθ, ςυμπόνια. Θ αχαριςτία μασ προσ ζνα γζρικο ηϊο μετά το πζρασ τθσ
παραγωγικι του ηωισ και αφοφ ζχει προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςε μασ, αποτελεί
παραβίαςθ του κακικοντοσ που τα ανκρϊπινα όντα ζχουμε προσ τον εαυτό μασ.
Επιπλζον θ βίαιθ και αμείλικτθ μεταχείριςθ των ηϊων εξοικειϊνει τον άνκρωπο
προσ τθ βία, με αποτζλεςμα τον κίνδυνο ο άνκρωποσ να γίνει βίαιοσ και προσ
άλλουσ ανκρϊπουσ (Κant,1996, 6:442, 6:443; Korsgaard, 2012). «Σε ςχζςθ με το
ζμβιο αλλά άλογο μζροσ τθσ δθμιουργίασ, θ βίαιθ και αμείλικτθ μεταχείριςθ των
ηϊων ζρχεται πολφ πιο ςτενά ςε ςφγκρουςθ με το κακικον που ζχει προσ τον εαυτό
του ζνα ανκρϊπινο ον,*…+ κακότι αμβλφνει τθν κοινι αίςκθςθ τθσ οδφνθσ τουσ και
ζτςι εξαςκενίηει και ςταδιακά ξεριηϊνει μια φυςικι προδιάκεςθ που είναι πολφ
ωφζλιμθ ςτθν θκικι ςτισ ςχζςεισ κάποιου με άλλουσ ανκρϊπουσ» (Kant, 1996,ς192193).
Ο Καντ καυμάηει τον Leibniz, ο οποίοσ αφοφ μελζτθςε ζνα ςκουλικι το άφθςε
πάνω ςτο φφλλο απϋ όπου το είχε πάρει, δθλϊνοντασ ότι αυτι θ τρυφερότθτα
απζναντι ςε ζνα τζτοιο ον «μεταφζρεται ςτθ ςυνζχεια ςτον άνκρωπο» (Kant,1997,ς
212-213). Κατά τον Καντ οι άνκρωποι δεν πρζπει να τραυματίηουν ι να ςκοτϊνουν
τα ηϊα άςκοπα και οπωςδιποτε όχι μόνο για ψυχαγωγία (Kαντ, 1997, ς213). Πταν
τα ηϊα δεν μποροφν πια να δουλεφουν για εμάσ δικαιοφνται να αναπαφονται με
δικό μασ κόςτοσ (Kant, 1997,ς 212). Δεν πρζπει για τα ηϊα να απαιτοφμε
ςκλθρότερθ εργαςία απϋ ότι κα απαιτοφςαμε για τον εαυτό μασ και θ κανάτωςθ
τουσ πρζπει να γίνεται γριγορα και ανϊδυνα (Kant, 1996, ς193). Είναι ανικικο να
γίνονται επϊδυνα πειράματα ςε ηϊα απλϊσ για διερευνθτικοφσ ςκοποφσ ι για
ςκοποφσ που κα μποροφςαν να επιτευχκοφν χωρίσ αυτά τα πειράματα (Kant, 1996,
ς193). Ο Καντ αναφζρει ότι «κάκε πράξθ μζςω τθσ οποίασ μπορεί να βαςανίηουμε
ηϊα, ι τα αφινουμε να υποφζρουν πόνο ι τα μεταχειριηόμαςτε χωρίσ αγάπθ, είναι
εξευτελιςτικι για μασ τουσ ίδιουσ» (Kant, 1997, ς434). Ο άνκρωποσ γενικότερα
ευνοείται από τθν ενςωμάτωςθ του ςτον φυςικό κόςμο.
Ροια είναι θ ακριβισ κζςθ του ανκρϊπου και των ηϊων ςτθν θκικι του κεωρία;
Κατά τον Καντ οι άνκρωποι είναι αυτοςκοποί, γιατί είναι ζλλογα όντα (Καντ, 1984,
ς80).31 Ο άνκρωποσ είναι πρόςωπο κακϊσ είναι το μόνο ον με ςυνειδθτι πράξθ και
αυτοπροςδιοριςμό, πράττει γνωρίηοντασ τθν αιτία των πράξεων του και ζχει θκικι
αυτοςυνειδθςία και άρα θκικό καταλογιςμό. Χαρακτθριςτικά ενόσ προςϊπου είναι
31

Θ τρίτθ κατθγορικι προςταγι, αναφερόμενθ ςτον αυτοςκοπό λζει: «Ρράττε ζτςι ϊςτε να
χρθςιμοποιείσ τθν ανκρωπότθτα, τόςο ςτο πρόςωπο ςου όςο και ςτο πρόςωπο κάκε άλλου
ανκρϊπου, πάντα ταυτόχρονα ωσ ςκοπό και ποτζ μόνο ωσ μζςο» (Καντ, 1984, ς15).
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ο λόγοσ, θ αυτονομία, θ αξιοπρζπεια, θ Ελεφκερθ Βοφλθςθ, θ ςυνείδθςθ ,θ
θκικότθτα. Πλα τα πρόςωπα είναι ίςα (Τςινόρεμα, 2016; Τςινόρεμα, 2013, ς389390).32 Οι υποχρεϊςεισ μασ προσ τον άνκρωπο είναι άμεςεσ. Από τθν άλλθ πλευρά
ςτα κεμζλια τθσ Μεταφυςικισ των θκϊν ο Kant αναφζρει τα ηϊα με ςχετικι αξία ωσ
απλά μζςα, δθλαδι πράγματα για τθν αυκαίρετθ χριςθ τθσ τάδε ι τθσ δείνα
κζλθςθσ, για τθν επίτευξθ άλλων ςκοπϊν (Καντ, 1984, ς80). Ραρϋ όλα αυτά, όπωσ
είδαμε παραπάνω, ο Καντ δεν επιτρζπει ςτον άνκρωπο τθν κακοποίθςθ, τθν
αδιαφορία, ι τθν ζλλειψθ ευγνωμοςφνθσ προσ τα ηϊα. Οι υποχρεϊςεισ μασ ςε μθ
ζλλογα όντα είναι ζμμεςεσ, δεν ζχουν να κάνουν με τα ίδια, αφοφ αυτά δεν είναι
αυτοςκοποί. Τα κακικοντα του ανκρϊπου απζναντι ςτθν άλογθ φφςθ είναι
κακικοντα προσ τον εαυτό του και προσ τουσ ςυνανκρϊπουσ του. Ποτζ ςε θκικζσ
κεωρίεσ με κριτιριο τθν ορκολογικότθτα δεν κα μποροφςαμε να διευρφνουμε τθν
θκικι μασ κοινότθτα ϊςτε να περιλάβει και τα ηϊα.
Άνκρωποι με εκ γενετισ νοθτικι ςτζρθςθ και ζλλειψθ ομιλίασ και θκικισ
ςυνείδθςθσ από άποψθ θκικισ δεν εξομοιϊνονται με τα ηϊα, κακϊσ φζρουν
γνωρίςματα ενοίκου τθσ ανκρωπότθτασ όπωσ προσ τθν δικαιοπρακτικι ικανότθτα
και τθν ζννομθ τάξθ. ε ζνα τζτοιο πρόςωπο οφείλουμε να φερόμαςτε ιςότιμα, με
αξιοπρζπεια, τιμϊντασ ςτο πρόςωπο του το θκικό πρόςωπο τθσ ανκρωπότθτασ
(ταμάτθσ,2013,ς197-200).
Μια ερμθνεία τθσ Korsgaard είναι ότι ο Καντ ςτθρίηει τθν δικαιοςφνθ ςτθν
φπαρξθ ανταποδοτικϊν ςχζςεων με τισ οποίεσ ο ζνασ αναχαιτίηει τον άλλον με νόμο
(Korsgaard, interacting with animals). Ο Καντ εςτιάηει ςτθν ελευκερία του κάκε ενόσ
και όχι ςτο ςυμφζρον του. Θ φπαρξθ ενόσ δικαιϊματοσ, προχποκζτει τθν αποδοχι
ελευκερίασ του άλλου. Ζτςι ακόμα και οι δυνατοί οφείλουν ςτουσ πιο αδφναμουσ
δικαιοςφνθ. Σα ηϊα δεν μποροφν να ειςαχκοφν ςε ανταποδοτικζσ ςχζςεισ, οπότε θ
υποχρζωςθ για καλι ςυμπεριφορά μασ προσ αυτά είναι μια υποχρζωςθ προσ τον
εαυτό. Θ ανταποδοτικι ςχζςθ εφαρμόηεται όταν μζςω τθσ κζλθςθσ (willing)
παράγεται κακολικόσ νόμοσ (Korsgaard, 2012).
Αν δεν ζχουμε υποχρεϊςεισ προσ τα ηϊα, τότε αυτά δεν μποροφν να ζχουν
δικαιϊματα. Οι υποχρεϊςεισ, κατά τον Καντ, βαςίηονται ςε ςχζςεισ αμοιβαιότθτασ
(Κorsgaard,2012). Ο Καντ δεν διευρφνει τθν θκικι κοινότθτα ϊςτε να περιλάβει τα
ηϊα.

32

Ελεφκερθ Βοφλθςθ: Ρρόκειται για ζναν θκικό αυτοπεριοριςμό, ο άνκρωποσ κζτει ςκοποφσ
ςφμφωνουσ με τον κακολικό νόμο. Θ ελευκερία είναι ζνα είδοσ αιτιότθτασ ,ςυνδζεται με νόμουσ που
προςδιορίηουν τθ ςχζςθ αιτίασ-αποτελζςματοσ.
Συνείδθςθ:H ςφλλθψθ του εαυτοφ ωσ πράτων υποκείμενο, θ γνϊςθ του εαυτοφ ςτο χρόνο, θ
ψυχολογικι ςυνζχεια.
Αξιοπρζπεια: οπι προσ τθν προςωπικότθτα, δθλαδι τθν θκικότθτα
Αυτονομία: Θ ροπι ο άνκρωποσ να υπακοφει ςε κακολικοφσ νόμουσ που ο ίδιοσ φτιάχνει. Θ ίδια
θ κζλθςθ είναι νόμοσ για τον εαυτό τθσ.
Θκικότθτα: Θ ικανότθτα θκικοφ αυτοπροςδιοριςμοφ(Τςινόρεμα,2016)
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7.4 φγχρονεσ προςεγγίςεισ: Schopenhauer, Broadie, Pybus,
Timmerman, Korsgaard, Wood
Θ αποτυχία τθσ κεωρίασ του Καντ να γίνει ςυμβατι με το ςεβαςμό προσ τα ηϊα
και τθν φπαρξθ άμεςων κακθκόντων των ανκρϊπων προσ αυτά ζφερε ςε αντίκεςθ
άλλουσ φιλοςόφουσ. Ο Arthur Schopenhauer, ζνασ αναμφίβολοσ ςυνιγοροσ των
δικαιωμάτων των ηϊων, ζλεγε ότι τα ηϊα δεν μιλοφν ϊςτε να προκαλοφν τθν
ςυμπάκεια των ανκρϊπων. Ο Alexander Broadie και θ Elizabeth Pybus
υποςτιριξαν ότι επειδι τα ηϊα ζχουν τθν ικανότθτα να υποφζρουν είναι
αντικείμενα άμεςου θκικοφ ενδιαφζροντοσ. Θ Christine Korsgaard πιςτοποιεί για
τον ίδιο λόγο άμεςα δικαιϊματα ςτα ηϊα, αναγνωρίηει ότι τα ηϊα ζχουν δικοφσ
τουσ ςκοποφσ, κζτουν αξία ςτουσ εαυτοφσ τουσ, και αποδίδει κάποιου βακμοφ
αυτονομία ςτα ηϊα. Επίςθσ αξιολογεί τθ ηωϊδθ φφςθ μασ. Ζνα ηϊο μπορεί να
προκαλζςει τθ ςυμπόνια μασ όταν φωνάηει, όπωσ με τον ίδιο τρόπο τθν προκαλεί
και ζνασ άνκρωποσ. Ζτςι ζχουμε κατά αυτιν άμεςεσ υποχρεϊςεισ προσ τα ηϊα.
Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ο Τimmerman παρουςιάηει τρία επιχειριματα ωσ
προσ το γιατί θ πρόκλθςθ πόνου ςτα ηϊα κα ζπρεπε άμεςα να ενδιαφζρει θκικά τον
άνκρωπο: α) Το άτομο που ςτρίβει τθν ουρά ενόσ ςκφλου διαςκεδάηοντασ που
προκαλεί πόνο, αποκαλφπτει μια επικίνδυνθ τάςθ του εαυτοφ του, β) Θ επικυμθτι
και άδικθ επιβολι του πόνου είναι ζνα μια θκικά κακι πράξθ που ο Θεόσ δεν κα
μποροφςε ποτζ να υιοκετιςει, γ) Αν ο άνκρωποσ ερχόταν ςτθ κζςθ του ηϊου δεν κα
ικελε να κακοποιείται, κα ικελε να είναι ελεφκεροσ από πόνο, μια επικυμία που
ζχει αξία ςτθν ανκρϊπινθ θκικι (Timmerman, 2005).
Ο Τimmerman κεωρεί ότι ζνα ζμμεςο κακικον μπορεί ςε ζνα ποςοςτό να είναι
και άμεςο και αντίςτροφα. Για παράδειγμα ζνασ πιλότοσ ζχει ζμμεςο κακικον προσ
τουσ επιβάτεσ του και άμεςο προσ τον εαυτό του να είναι ςε φόρμα. Με τον ίδιο
τρόπο, ζνα κακικον προσ τον εαυτό μασ όπωσ αυτό τθσ ςυμπεριφοράσ μασ προσ τα
ηϊα μπορεί να ςυνοδεφεται και να αξίηει το άμεςο ενδιαφζρον μασ για τα ηϊα.
Ζτςι εξθγείται γιατί ζχουμε ζνα κακικον να μθν κακοποιοφμε τα ηϊα που μπαίνουν
ςτθ ςφαίρα τθσ ενζργειασ μασ, ενϊ εμείσ δεν νιϊκουμε ότι ζχουμε ζνα κακικον να
εμποδίςουμε όλο τον πόνο των ηϊων ςτθν άγρια φφςθ (Τimmerman, 2005).
Τόςο ο Wood, όςο και θ Korsgaard κεωροφν ότι τα ηϊα, τα βρζφθ, οι άνκρωποι
με άνοια ι με εγκεφαλικζσ βλάβεσ ζχουν τθν υποδομι τθσ ζλλογθσ φφςθσ και μια
ατελι ορκολογικότθτα (Gruen, 2003 και Korsgaard, 2004) και ςυνεπϊσ αποτελοφν
μζλθ τθσ θκικισ κοινότθτασ. Ο Wood αναφζρει ότι θ ανκρϊπινθ φφςθ αποτελείται
από α) τθν ανκρωπότθτα, δθλαδι το ότι μποροφμε να βάηουμε ςτόχουσ και να
διαμορφϊνουμε ςκοποφσ χρθςιμοποιϊντασ το λόγο, β) τθ ηωικότθτα, θ οποία
περιλαμβάνει
ενςτικτϊδεισ
επικυμίεσ
για
επιβίωςθ,
αναπαραγωγι,
κοινωνικοποίθςθ, γ) τθν προςωπικότθτα, θ οποία αφορά τθν θκικι και ζχει να κάνει
με τθν ικανότθτα μασ να διαμορφϊνουμε θκικοφσ νόμουσ και να τουσ ςεβόμαςτε.
Στθν περίπτωςθ των ηϊων ςεβόμαςτε τθ ηωικότθτα, που αποτελεί άλλωςτε μία
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θκικι υποχρζωςθ προσ τον ίδιο μασ τον εαυτό (για τθν αξιοπρζπεια και τθν
τελείωςθ μασ). Τθν ηωικότθτα ζχουμε κοινι με τα ηϊα (Wood, 1998).
Θ Κorsgaard κεωρεί ότι τα ηϊα μπορεί να είναι αυτοςκοποί παρόλο που δεν
μποροφν να μασ υποχρεϊςουν. Ζτςι εφόςον οι νόμοι είναι κακολικοί, πρζπει να
διευρυνκοφν για να προςτατεφςουν κάποιον που δεν ςυμμετείχε ι δεν κα
μποροφςε να ςυμμετζχει ςτθν νομοκζτθςθ, όπωσ οι πακθτικοί πολίτεσ και τα ηϊα.
Το ερϊτθμα είναι αν εμείσ οι άνκρωποι κεωροφμε αναγκαίο ςτθ βάςθ ορκολογικοφ
αναςτοχαςμοφ να κζλουμε νόμουσ που επεκτείνονται ςτα ηϊα (Κorsgaard,2004).
Ππωσ εμείσ απαιτοφμε να μθν μασ καταδιϊκουν, να μθν μασ τρϊνε, να μθν μασ
τραυματίηουν, επειδι βάλλεται θ ηωϊδθσ φφςθ μασ, ζτςι δεν πρζπει να
μεταχειριηόμαςτε τα ηϊα με αυτοφσ τουσ τρόπουσ. Θ Κorsgaard ςυνεχίηει ότι επειδι
είμαςτε ηϊα, τα κίνθτρα μασ ςτοχεφουν ςε ζνα φυςικό για μασ καλό. Στο φυςικό
καλό προςδίδουμε κανονιςτικι αξία όταν προςδίδουμε αξία αυτοςκοποφ ςτον
εαυτό μασ. Συνεπϊσ κεωροφμε αυτοςκοπό όχι μόνο τθν αυτόνομθ αλλά και τθ
ηωϊδθ φφςθ μασ. Τα ηϊα είναι αιςκθτικά όντα, ζχουν επομζνωσ το δικό τουσ καλό
και κακό, ζχουν ςυμφζροντα και ζτςι κα ζπρεπε και αυτά να κεωροφνται ςκοποί
ςτον εαυτό. Τα ηϊα δεν μποροφν να μασ υποχρεϊνουν θκικά με τθ δικι τουσ
κζλθςθ, αλλά μζςω τθσ φφςθσ τουσ ωσ ςκοποί ςτον εαυτό. Ζτςι τα ηϊα αποκτοφν
θκικι αξία (Korsgaard, 2012; Korsgaard ,2013).

7.5 Νεότερα δεδομζνα για το κριτιριο του ςυναιςκιματοσ ςτθν
θκικι μζριμνα
Ο Καραγεωργάκθσ Σταφροσ αναφζρει ότι θ θκικι τθσ ςυμπάκειασ είναι ο πιο
ςφντομοσ δρόμοσ για τθν διεφρυνςθ τθσ θκικισ κοινότθτασ, οφτωσ ϊςτε να
περιλάβει και άλλα είδθ ηϊων. Αυτό δίνει πλεονζκτθμα ςε μια θκικι που κα
ςτθρίηεται ςτα ςυναιςκιματα μασ για τα άλλα ηϊα. Οι νευροεπιςτιμονεσ
υποςτθρίηουν ςφμφωνα με τθν FMRI τθ ςυμμετοχι των ςυναιςκθμάτων ςτθ λιψθ
θκικϊν αποφάςεων, αν και αυτι διαφζρει από άτομο ςε άτομο.
Οι πρωτευοντολόγοι (Frans de Waal) διαπιςτϊνουν τθν φπαρξθ ενςυναίςκθςθσ
ςτα πρωτεφοντα, ενϊ ςτοιχεία ενςυναίςκθςθσ παρατθροφνται ακόμθ ςε φάλαινεσ,
ελζφαντεσ, λιοντάρια, δελφίνια, κτλ. Θ ενςυναίςκθςθ είναι το αποτζλεςμα
διαςυνδζςεων τθσ αμυγδαλισ με τθ ςχετικι περιοχι του οπτικοφ φλοιοφ του
εγκεφάλου. Κατά τθ Jessica Pierce θ ενςυναίςκθςθ είναι ο κεμζλιοσ λίκοσ τθσ
θκικότθτασ. Θ ενςυναίςκθςθ είναι θ ςυναιςκθματικι ταφτιςθ του υποκειμζνου τθσ
θκικισ πράξθσ με τον ευεργετθμζνο από τθ ςυγκεκριμζνθ πράξθ. Θ ςυμπάκεια
είναι- ενϊ υπάρχει θ ενςυναίςκθςθ -θ κετικι ςτάςθ ι το μθ προςωρινό ενδιαφζρον
για το υποκείμενο. Θ ενςυναίςκθςθ (empathy) μοιάηει με τθ ςυμπάκεια αλλά είναι
κάτι διαφορετικό, είναι μια ακοφςια εςωτερικι μίμθςθ, ςυναιςκθματικι και
ουςιαςτικι ταφτιςθ και διάχυςθ του υποκειμζνου εντόσ του αντικειμζνου. Στθν
ενςυναίςκθςθ το υποκείμενο μιμείται το αντικείμενο, ενϊ ςτθ ςυμπάκεια το
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υποκείμενο ζρχεται ςτθ κζςθ του αντικειμζνου αλλά κρατάει τθν αρχικι του
ταυτότθτα.
Πρόςφατεσ ζρευνεσ ςτισ νευροεπιςτιμεσ δείχνουν ότι θ λιψθ θκικϊν
αποφάςεων είναι αποτζλεςμα μιασ διαδικαςίασ που προχποκζτει διαπλοκι ορκοφ
λόγου και ςυναιςκθμάτων, δικαιϊνοντασ ςε μεγάλο βακμό τθν θκικι του David
Hume (Καραγεωργακάκθσ).33Εφόςον λοιπόν τα ηϊα ζχουν ενςυναίςκθςθ και
εφόςον τα ςυναιςκιματα εμπλζκονται ςτθ λιψθ θκικϊν αποφάςεων, κα
μποροφςαν τα ηϊα να ενταχκοφν ςτθν θκικι μασ κοινότθτα (Καραγεωργακάκθσ).34

7.6 Θ ηωι ωσ κριτιριο για τθν θκικι μζριμνα
Αν κριτιριο ζνταξθσ ςτθν θκικι κοινότθτα ιταν θ Ηωι, τα ηϊα κα αποτελοφςαν
θκικά υποκείμενα.
7.6.1 Θ κεωρία του Σοm Regan, θ κεωρία τθσ δικαιοςφνθσ (20οσ αι.)
O Τom Regan επεκτείνει το θκικό status ςε όλα τα ζμβια όντα, όντα δθλαδι που
φζρουν επικυμίεσ, πεποικιςεισ, μνιμθ, ςυγκινιςεισ, αίςκθςθ του μζλλοντοσ,
ικανότθτα να ενεργοποιοφν πράξεισ, ζχουν αντίλθψθ (Regan, 2004,κεφ.7). Ο Regan
με κριτιριο τθ ηωι δθμιουργεί τθ κεωρία τθσ εγγενοφσ αξίασ και των δικαιωμάτων,
τθ κεωρία τθσ δικαιοςφνθσ με τθν οποία δίνει άμεςα δικαιϊματα ςτα ανϊτερα ηϊα.
Υπάρχουν όρια ςτο τι μποροφμε να κάνουμε ςε ζμβια όντα. Τα ανϊτερα ηϊα
(κθλαςτικά και κάποια ακόμα) ζχουν εγγενι αξία χωρίσ διαβάκμιςθ εντόσ του
είδουσ. Δικαιϊματα ζχουν τα άτομα και όχι τα είδθ. Ο Regan κεωρεί τα ηϊα θκικά
ίςα με τον άνκρωπο. Θ δικαιολογθτικι βάςθ απόδοςθσ θκικϊν «δικαιωμάτων» ςτα
ηϊα είναι αςαφισ, κακϊσ ο όροσ δικαίωμα είναι ζνασ ανκρωποκεντρικόσ όροσ που
δεν μπορεί να εφαρμοςτεί ςτα ηϊα, τα οποία δεν μποροφν να υποχρεϊνονται και
να υποχρεϊνουν. Θ υποχρζωςθ είναι πάντα μια ανκρϊπινθ υποχρζωςθ, αφορά
δθλαδι όντα με ικανότθτα αυτοπροςδιοριςμοφ και ςυνειδθτισ πράξθσ. Μια
υποχρζωςθ δεν ςυνοδεφεται πάντα από αντίςτοιχο δικαίωμα, ζνα δικαίωμα όμωσ
ςυνοδεφεται πάντα από μια υποχρζωςθ (Τςινόρεμα, 2013, ς389).
Άλλο μειονζκτθμα ςτθ κεωρία αυτι είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνοσ, ςφμφωνα με
αντιπάλουσ του Regan, θ επιλογι του ανκρϊπου ι του ηϊου να γίνεται τυχαία,
κακϊσ αμφότεροι ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ ηωισ και ίςθ εγγενι αξία. Αυτό, ςε μια
βάρκα που δεν αντζχει το βάροσ και των δφο, ςθμαίνει ότι θ επιλογι αυτοφ που κα
πζςει ςτο νερό είναι τυχαία. Ο Regan αντιτίκεται ςε αυτό λζγοντασ ότι ο κάνατοσ
είναι μεγαλφτερθ απϊλεια για ζναν άνκρωπο παρά για ζναν ςκφλο, ιςχφει δθλαδι
θ ανκρϊπινθ υπεροχι (Regan,1985 ς 324-5; Sorabji, 1993, ς.212). «Ο κάνατοσ ενόσ
33

Σ. Καραγεωργακάκθσ, «Θ ενςυναίςκθςθ ωσ βάςθ για τθν θκικι εκτίμθςθ των άλλων ηϊων»,
http://www.academia.edu/5565681/%CE%97_%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%C
E%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%89%CF%82_%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7
_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%
CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%
AC%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD , ςελ.3-10
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ςκφλου, εν ςυντομία, αν και είναι βλάβθ, δεν ςυγκρίνεται με τθ βλάβθ που ο
κάνατοσ κα ιταν για οποιονδιποτε από τουσ ανκρϊπουσ. Το να πετάξεισ κάποιον
άνκρωπο από τθ βάρκα, να αντικρφςει βζβαιο κάνατο, κα προκαλοφςε ςε αυτό το
άτομο μεγαλφτερθ βλάβθ από τθ βλάβθ που κα προκαλοφςε ςτον ςκφλο αν το ηϊο
πεταγόταν από τθ βάρκα» (Regan, 1985, ς 324-5).
Ο Regan δθλϊνει τθν θκικι υπεροχι του ανκρϊπου επθρεαηόμενοσ, όπωσ και ο
Singer, από τον πολιτιςτικό ανκρωπομορφιςμό και όχι προτείνοντασ αντικειμενικά
επιςτθμονικά κριτιρια (Karlsson, 2012). Αυτι είναι και θ ζνςταςθ μασ ςτθν κεωρία
του.
O Regan, όπωσ και ο Singer χρθςιμοποιεί τον ψυχολογικό ανκρωπομορφιςμό ωσ
περιγραφικι ςτρατθγικι. Ο ψυχολογικόσ του ανκρωπομορφιςμόσ περνάει αλάκθτοσ
όςο ςυντρζχει με το κριτιριο τθσ απλότθτασ. Αποδίδει κοινι τθν εμπειρία τθσ
γεφςθσ και τθ ςυμπεριφορά τθσ δίψασ ςε ανκρϊπουσ και ηϊα. Θεωρεί λογικό να
αποδίδουμε νόθςθ ςτα ηϊα. Θ δικαιολόγθςθ ηωικϊν δικαιωμάτων είναι βακειά
επθρεαςμζνθ από τον ενςαρκωμζνο, φυςικό (embodied) ανκρωπομορφιςμό
(Karlsson, 2012). Πράγματι ο όροσ «δικαιώματα» δεν μπορεί να αποδοκεί ςτα
ηώα, όχι γιατί δεν κα το άξιηαν, αλλά γιατί εξ΄ οριςμοφ το δικαίωμα ςυνοδεφεται
πάντα και από μια υποχρζωςθ. Σα ηώα όμωσ εκ φφςεων δεν μποροφν να ζχουν
υποχρεώςεισ. Σο δικαίωμα επομζνωσ είναι ζνασ ανκρωποκεντρικόσ όροσ. Ζνασ
άλλοσ εναλλακτικόσ, μθ ανκρωποκεντρικόσ όροσ κα ταίριαηε ςτα ηώα.
Ο Regan, παρά τισ ανκρωπομορφικζσ του προεκτάςεισ, κεωρεί τον
ανκρωπομορφιςμό ωσ φορζα ανκρϊπινου ςωβινιςμοφ που αποκλείει τθν θκικι
αξία των ηϊων (Regan,1985,ς30-31). Ο ςυλλογιςμόσ του γενικά πλθςιάηει τθν
πρϊιμθ ςυγκριτικι ψυχολογία και τθν θκολογία. Ο Tom Regan είναι πιο κοντά ωσ
κεωρία ςτθ δικι μου άποψθ για τθν θκικι αξία των ηϊων, τθν οποία κα δοφμε ςτο
τρίτο μζροσ τθσ εργαςίασ μου.
Κατά τον Tom Regan ζχουν αξία τα ανϊτερα ηϊα, τουλάχιςτον τα κθλαςτικά και
ίςωσ πολλά άλλα. Σα ηϊα αυτά ζχουν εγγενι αξία, θ οποία δεν επιδζχεται
διαβάκμιςθσ, είναι κοινι και απαιτεί ςεβαςμό. Πλα ζχουν το δικαίωμα να μθν
βλαφτοφν. Θ ζμφυτθ/εγγενισ αξία αντικακιςτά τθν προτιμϊμενθ ικανοποίθςθ και
αποτελεί τθ μοναδικι θκικι αξία. Θ προςταςία των υπό διακινδφνευςθ ειδϊν, δεν
ζχει επιχείρθμα εδϊ. Δικαιϊματα ζχουν μόνο τα άτομα, όχι τα είδθ.
7.6.2 Οικοκεντρικζσ κεωρίεσ
Εγγενι αξία (αυταξία) μποροφν και πρζπει να ζχουν όντα που δεν είναι
ορκολογικά, κακϊσ και αυτά ζχουν ανάγκεσ. Θ αξία τουσ δεν πρζπει να είναι
εργαλειακι και να υπόκεινται ςε εκμετάλλευςθ από τον άνκρωπο (Καραγεωργάκθσ
& Γεωργόπουλοσ).35«Ρράξε, προσ ζνα μθ ανκρϊπινο ον ςφμφωνα με το δικό του
34

Ομοίωσ (χωρίσ τθν αναφορά ςτισ ςελίδεσ)
Σ.Καραγεωργάκθσ & Α.Γεωργόπουλοσ «Πταν θ Ρεριβαλλοντικι Θκικι ςυναντά τθν Ρολιτικι
Οικονομία» , http://users.auth.gr/~ageorgop/files/politiki_ikologia.pdf
35
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καλό» (Taylor, 1986). Μθν αντιμετωπίηεισ τα ηϊα με τον κανόνα «μθν κάνεισ αυτό
που δεν κα ικελεσ να ςου κάνουν», γιατί αυτό υπονοεί αμφίδρομθ θκικι
υπευκυνότθτα (Καραγεωργάκθσ & Γεωργόπουλοσ).36 Οι ανκρωποκεντριςτζσ
υποςτθρίηουν ότι θ εγγενισ αξία είναι ζνα αυκαίρετο καταςκεφαςμα. Θ
περιβαλλοντικι θκικι ενδιαφζρεται για τθν αγάπθ και το ςεβαςμό ςτθ ηωι και
κεωρεί ότι ο άνκρωποσ οφείλει να ςταματιςει να εκμεταλλεφεται τον φυςικό
κόςμο και τουσ κατοίκουσ του (Καραγεωργάκθσ & Γεωργόπουλοσ).37 Επικυμοφν
διεφρυνςθ τθσ θκικισ κοινότθτασ.
7.6.3 Ολιςτικζσ κεωρίεσ
Σε αντίκεςθ με τισ ατομιςτικζσ κεωρίεσ και ςε αντίκεςθ με τισ οικοκεντρικζσ, οι
ολιςτικζσ κεωρίεσ υποςτθρίηουν ότι τα είδθ (ςφνολα από άτομα) και όχι τα άτομα
ζχουν ςυμφζροντα και επικυμίεσ. Επικυμοφν διεφρυνςθ τθσ θκικισ κοινότθτασ
(Καραγεωργάκθσ & Γεωργόπουλοσ).38
7.6.4 Βακιά οικολογία
Δίνουν εγγενι αξία ςε ανκρϊπινα και μθ ανκρϊπινα όντα κακϊσ και ςε ςφνολα
ατόμων, οικοςυςτιματα. Αιτοφνται τθν μείωςθ των ανκρϊπινου πλθκυςμοφ κακϊσ
ο υπερπλθκυςμόσ του είναι θ αιτία υποβάκμιςθσ του οικοςυςτιματοσ. Είναι υπζρ
τθσ διεφρυνςθσ τθσ θκικισ κοινότθτασ. Αποδζχονται τθν πλιρθ ιςότθτα αξιϊν του
κόςμου, οπότε και ο άνκρωποσ δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάςεισ, να επιλζγει
αξίεσ ζναντι άλλων αξιϊν (βρίςκονται ςτον προκάλαμο του ςχετικιςμοφ)
(Καραγεωργάκθσ & Γεωργόπουλοσ).39
Κριτικι: Είναι κζμα θκικισ το πϊσ φερόμαςτε ςτισ επόμενεσ γενεζσ, ςτα ηϊα,
ςτα φυτά και ςτο άβιο περιβάλλον. Ο άνκρωποσ βρίςκεται ςε μια κζςθ
αλλθλεξάρτθςθσ μζςα ςτα οικοςυςτιματα. Θ εγγενισ όμωσ αξία του άβιου
περιβάλλοντοσ είναι μεταφυςικά και επιςτθμονικά αςτιρικτθ (Τςινόρεμα, 2013,
ς394,ς383). Θα διαφωνοφςα ζτςι με τθν βακειά οικολογία ςτθν απόδοςθ θκικισ,
εγγενοφσ αξίασ ςτο άβιο περιβάλλον κακϊσ αυτό δεν ζχει ηωι, αιςκθτικότθτα, λόγο,
δεν ζχει δθλαδι κανζνα από τα κφρια κριτιρια θκικότθτασ. Οφείλουμε όμωσ να
προςτατεφουμε και να διατθροφμε το άβιο περιβάλλον ςε καλι κατάςταςθ, πχ να
μθν καταςπαταλοφμε τισ ενεργειακζσ πθγζσ, αυςτθρά θκικά μιλϊντασ, όχι γιϋ αυτό
το ίδιο, αλλά για τα ζμβια όντα: παρόντεσ άνκρωποι, ηϊα και φυτά τα οποία
επιβιϊνουν ςε αυτό αλλά και για τισ επόμενεσ γενεζσ αυτϊν.

36

Σ.Καραγεωργάκθσ & Α.Γεωργόπουλοσ «Πταν θ Ρεριβαλλοντικι Θκικι ςυναντά τθν Ρολιτικι
Οικονομία» , http://users.auth.gr/~ageorgop/files/politiki_ikologia.pdf
37
Σ.Καραγεωργάκθσ & Α.Γεωργόπουλοσ «Πταν θ Ρεριβαλλοντικι Θκικι ςυναντά τθν Ρολιτικι
Οικονομία» , http://users.auth.gr/~ageorgop/files/politiki_ikologia.pdf
38
Σ.Καραγεωργάκης & Α.Γεωργόποσλος «Όηαν η Περιβαλλονηική Ηθική ζσνανηά ηην
Πολιηική Οικονομία» , http://users.auth.gr/~ageorgop/files/politiki_ikologia.pdf
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Θ παραπάνω οφειλι είναι κζμα δικαιοςφνθσ προσ παρόντα και μζλλοντα
πρόςωπα (Τςινόρεμα, 2013, ς.393). Επίςθσ γινόμαςτε λιγότερο ανκρϊπινοι όταν
ςυςτθματικά και αλόγιςτα καταςτρζφουμε τθ φφςθ. Συμβάλουμε ςτθν ανάπτυξθ
τθσ δικισ μασ θκικότθτασ όταν μεριμνοφμε για τα φυςικά ςυςτιματα (Τςινόρεμα,
2013, ς383, ς394, ς395)
Τα θκικά κακικοντα μασ προσ το άβιο περιβάλλον είναι υπαρκτά αλλά είναι
ζμμεςα και όχι άμεςα. Θ φφςθ από μόνθ τθσ δεν ζχει κάτι φυςικό ι αφφςικο.
7.6.5 Κοινωνικι Οικολογία και Οικολογικόσ Μαρξιςμόσ
Δεν αποδίδει ίςθ εγγενι αξία ςε ανκρϊπινα και μθ ανκρϊπινα όντα .Ο
άνκρωποσ ζχει κάποιου είδουσ επιςταςία ςτθ φφςθ (ςυμπλθρωματικότθτα). Είναι
ρυκμιςτισ τθσ για το καλό τθσ. Ο άνκρωποσ ζχει μια μονόδρομθ θκικι
υπευκυνότθτα, κακϊσ αυτόσ μόνο μπορεί να αποφαςίηει για το όφελοσ μθ
ορκολογικϊν ηϊων (Καραγεωργάκθσ & Γεωργόπουλοσ).40

υμπζραςμα
Εν κατακλείδι, ςε όλεσ αυτζσ τισ κεωρίεσ διακρίνεται θ αγωνία επικράτθςθσ του
ανκρϊπου ςε ατομικό, κοινωνικό ι παγκόςμιο επίπεδο. Οι οικοκεντρικζσ, ολιςτικζσ
κεωρίεσ όπωσ και οι κεωρίεσ τθσ βακιάσ οικολογίασ, τοποκετϊντασ τον άνκρωπο ςε
ζνα οικοςφςτθμα, μειϊνουν κατά τα φιλοςοφικά δεδομζνα τθν υπζρτατθ κυριαρχία
του ςτθ φφςθ, προκαλϊντασ ζντονεσ αντιδράςεισ. Ενϊ υπάρχει θ αναγκαιότθτα
επαναπροςδιοριςμοφ τθσ κζςθσ του ανκρϊπου ςτθ φφςθ, λόγω αφξθςθσ του
πλθκυςμοφ και μείωςθσ των διατροφικϊν αποκεμάτων, οι ςυςτθματικζσ κεωρίεσ
αδυνατοφν να προςεγγίςουν αποτελεςματικά το κζμα.

7.7 Άλλεσ κεωρίεσ και άλλεσ πθγζσ
7.7.1 Ο Χριςτιανιςμόσ
Ππωσ υποςτθρίηει ο Lynn White, είναι θ πιο ανκρωποκεντρικι κρθςκεία που
γνϊριςε ποτζ ο κόςμοσ. Ο Χριςτιανιςμόσ όχι μόνο κακιζρωςε τον δυιςμό ανκρϊπου
και φφςθσ, αλλά επζμεινε πωσ κζλθμα του Θεοφ είναι να εκμεταλλεφεται ο
άνκρωποσ τθ φφςθ για να εξυπθρετεί τουσ δικοφσ του ςκοποφσ (Καραγεωργακάκθσ
& Γεωργόπουλοσ).41Δεν αποδίδει θκικι αξία ςτα ηϊα. Τα ηϊα δεν πάνε ςτον
παράδειςο (Καραγεωργακάκθσ & Γεωργόπουλοσ).42 Δεν επικυμεί διεφρυνςθ τθσ
θκικισ κοινότθτασ.
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7.7.2 φγχρονεσ φιλοςοφικζσ κζςεισ
Θ Σςινόρεμα ταυροφλα ςτο άρκρο τθσ Φφςθ, Βιοτεχνολογία και θκικι: Αρχζσ
μιασ ςφγχρονθσ Περιβαλλοντικισ θκικισ ςτα «Θζματα Βιοθκικισ» αναλφει ότι τα
ηϊα δεν είναι απλϊσ πράγματα (όπωσ ζλεγε ο Καντ), για άνευ περιοριςμϊν χριςθ.
Δεν ζχουν αυςτθρά μιλϊντασ θκικά δικαιϊματα, κακϊσ δεν είναι δρϊντα
υποκείμενα (όντα με ςυνειδθτό αυτοπροςδιοριςμό και άρα καταλογιςμό) και ζτςι
δεν ζχουν υποχρεϊςεισ (όταν μια τίγρθ καταςπαράηει ζνα ελάφι δεν λζμε ότι
διαπράττει κάτι θκικά αποτρόπαιο), εντοφτοισ αξίηουν ευπρεπι μεταχείριςθ. Είναι
αίτθμα τθσ θκικότθτασ μασ να αποδίδουμε αξία ςτα μθ ανκρϊπινα ζμβια όντα και
ςτθν ευθμερία τουσ, χάριν αυτϊν των ιδίων και όχι για τθν χρθςιμότθτα ι το
δυνθτικό όφελοσ που μπορεί να ζχουν για μασ. Είναι ζνα ζμμεςο θκικό κακικον
μασ, ενϊ άμεςο θκικό κακικον μασ είναι το θκικό κακικον προσ τον εαυτό μασ.
Θεωρεί επομζνωσ ότι δεν μποροφμε να μιλάμε για θκικι κοινότθτα ανκρϊπων και
ηϊων. Θ ςτάςθ ενςωμάτωςθσ του ανκρϊπου ςτον φυςικό κόςμο παραμζνει
ανκρωποκεντρικι, κζλει όμωσ να μθν βλζπουμε τα ηϊα και τθ φφςθ γενικότερα
μόνο ωσ «μζςα» αλλά και ωσ «ςκοπϊν κακαυτοφσ» (Τςινόρεμα, 2013, ς 395-397).
Ο Κϊςτασ ταμάτθσ ςτθ «Φιλοςοφία και Οικολογικι Θκικι» εξθγεί ότι τα ηϊα
δεν είναι ίςα με τον άνκρωπο (οφτε και μεταξφ τουσ), ζτςι μποροφν μόνο να είναι
δζκτεσ υποχρεϊςεων. Ζνα θκικό υποκείμενο φζρει θκικζσ υποχρεϊςεισ οι οποίεσ
προζρχονται από τθν θκικι του ςυνείδθςθ. Ρρζπει να ικανοποιοφμε τισ
αξιοςθμείωτεσ ανάγκεσ των ηϊων κακϊσ αυτζσ αποτελοφν θκικι υποχρζωςθ μασ
(των ανκρϊπων) ςτο πρόςωπο τθσ ανκρωπότθτασ. Ο αποκλειςμόσ των ηϊων από
τθν θκικι μασ κοινότθτα δεν είναι ρατςιςτικόσ, θ διαφορά μασ με τα ηϊα είναι
απλϊσ ειδολογικι. Τα ηϊα δεν μποροφν εν αντικζςει με τον άνκρωπο να
αντιλαμβάνονται ι να τθροφν θκικζσ υποχρεϊςεισ, οφτε προσ τουσ ανκρϊπουσ,
οφτε αναμεταξφ τουσ. Για παράδειγμα θ μθτρικι τρυφερότθτα των ηϊων ςτθρίηεται
ςτο ζνςτικτο και ςε ςυναιςκιματα και όχι ςε ςυνειδθτι ανάλθψθ θκικισ
υποχρζωςθσ. Τα ηϊα δεν μποροφν λοιπόν να πράττουν με θκικό τρόπο και δεν
μποροφν να ανικουν ςε μια θκικι κοινότθτα κακϊσ αυτά δεν αποτελοφν θκικά
υποκείμενα (Σταμάτθσ, 2013, ς 197-200).
Οι άνκρωποι αναμφίβολα ζχουν κάποιεσ θκικζσ και ζννομεσ υποχρεϊςεισ ωσ
προσ τα ηϊα. Νοιϊκουν ςυμπόνια για τα ηϊα, δεν ζχουν όμωσ ευκζωσ υποχρεϊςεισ
απζναντι ςε αυτά κακϊσ είναι μθ ζλλογα πλάςματα. Οι άνκρωποι φζρουν
κακικοντα μόνο απζναντι ςε ανκρϊπινα όντα, κακϊσ μόνο αυτά είναι φορείσ του
λόγου και δεκτικά καταλογιςμοφ για κάτι το θκικό ι το ανικικο. Θ θκικι
υποχρζωςθ μασ για ευπρεπι ςυμπεριφορά ςτα ηϊα είναι κακικον απζναντι ςτον
εαυτό μασ (Σταμάτθσ, 2013, ς198). Συνδετικόσ κρίκοσ του ψυχιςμοφ και τθσ θκικισ
ςυνείδθςθσ είναι θ θκικι ευδαιμονία, θ οποία επιτυγχάνεται όταν ερχόμαςτε
εγγφτερα προσ το θκικό αγακό ςτθ ςχζςθ μασ με τον ζμβιο κόςμο (Σταμάτθσ, 2013,
ς208-209).

59

ΠΜ Βιοθκικισ-Λαμπρινίδθ οφία
Σμιμα Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν πουδϊν – Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Σε θκικό επίπεδο όταν επιδεικνφουμε ςυμπόνια απζναντι ςτα ηϊα εμμζςωσ
τιμοφμε το θκικό πρόςωπο τθσ ανκρωπότθτασ. Άλλωςτε όποιοσ φζρεται βάναυςα
απζναντι ςτα ηϊα κατά κανόνα εκδθλϊνει αντίςτοιχθ ςυμπεριφορά και απζναντι ςε
ανκρϊπουσ (Σταμάτθσ, 2013, ς185-188).

7.8 Θ ζνςταςθ ςτον ανκρωπομορφιςμό
Ο ανκρωπομορφιςμόσ, όπωσ αναφζραμε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο (4.14),
είναι θ ςυνικεια να αποδίδουμε ανκρϊπινα χαρακτθριςτικά ςε μθ ανκρϊπινα
όντα.
Ο Γκρίφιν τάχκθκε υπζρ του ανκρωπομορφιςμοφ με τθ ςκζψθ ότι θ αναλογία
ανκρϊπου ηϊων δεν αποτελεί λάκοσ, δεχόμενοσ ότι τα ηϊα ζχουν νόθςθ. Ο Bekoff
τάςςεται υπζρ του βιοκεντρικοφ ανκρωπομορφιςμοφ ο οποίοσ είναι ςυμβατόσ με
τθν άκαμπτθ επιςτιμθ (Wynne 2007; Karlsson 2012). Ο Δαρβίνοσ παρατιρθςε κοινά
ψυχολογικά γνωρίςματα, κοινά ζνςτικτα και υπζκεςε ότι κοινά κα ιταν και τα
διανοθτικά γνωρίςματα ανκρϊπων-ηϊων (Wynne, 2007).
Ο ανκρωπομορφιςμόσ τελικά κεωρείται προεπιςτθμονικό γνϊριςμα και ωσ
τζτοιο ενζχει υψθλό ρίςκο λάκουσ ςτθ χριςθ του ςτισ θκικζσ κεωρίεσ. Θ μοντζρνα
αντικειμενικι επιςτιμθ δεν ζχει να κερδίςει κάτι από τισ λαϊκζσ, νοθτικζσ,
ψυχολογικζσ μετριςεισ του ανκρωπομορφιςμοφ. Ο Burghardt ζκεςε τον όρο του
κριτικοφ ανκρωπομορφιςμοφ για τον ςοφιςτικό ανκρωπομορφιςμό κάνοντασ
διαχωριςμό αυτοφ από τον αφελι ανκρωπομορφιςμό. Ο κριτικόσ
ανκρωπομορφιςμόσ ζχει τρία είδθ και μπορεί να δϊςει ςυμπεράςματα ερευνθτικά
και δθμοςιεφςιμα μετά από κριτικι, δζχεται δθλαδι τισ ομοιότθτεσ ανκρϊπων –
ηϊων μόνο εφόςον είναι αιτιολογθμζνεσ. Ακόμα όμωσ και ο αναβακμιςμζνοσ
ανκρωπομορφιςμόσ του Burghardt, Bekoff και de Waal εμπεριζχει λάκθ και κυρίωσ
ζνα ελαττωματικό τρόπο ςκζψθσ (Wynne 2007; Karlsson 2012).
Υπάρχουν
δφο είδθ ανκρωποκεντριςμοφ, ο ενςαρκωμζνοσ και ο
αξιοκεωρθτικόσ. Ο ενςαρκωμζνοσ ζχει μια εν μζρει ι αποκλειςτικι
ανκρωπομορφικι άποψθ του κόςμου. Ο αξιοκεωρθτικόσ προκφπτει από τον
ενςαρκωμζνο ωσ ςυνζπεια του και ζχει ανκρωπομορφικζσ κεωρθτικζσ κζςεισ για
τον κόςμο. Μεταξφ των δφο ειδϊν ανκρωποκεντριςμοφ δθμιουργείται ζνασ φαφλοσ
κφκλοσ, από τον οποίο μποροφμε να βγοφμε μόνο κζτοντασ τθν θκικι αξία με
κριτιριο τθ ηωι και μεταπίπτοντασ ζτςι από μια ανκρωποκεντρικι ςε μια
βιοκεντρικι ι οικοκεντρικι κεϊρθςθ του κόςμου (Karlsson, 2012).
Υπάρχει ο ψυχολογικόσ, ο πολιτιςτικόσ και ο φυςικόσ ανκρωπομορφιςμόσ. Ο
ψυχολογικόσ ανκρωπομορφιςμόσ αποδίδει ςτα ηϊα ανκρϊπινα ςυναιςκιματα και
νόθςθ. Ο ψυχολογικόσ ανκρωπομορφιςμόσ, όταν επικεντρϊνεται ςτθν αναλογία
ςυναιςκθμάτων ανκρϊπου–ηϊων ορίηει τον «εγωμορφιςμό», ο οποίοσ παρεμβαίνει
ςτον τρόπο ςκζψθσ τθσ πλειονότθτασ των θκικολόγων. Ο πολιτιςτικόσ ανκρωπιςμόσ
(ι κοινωνικόσ) μεταφζρει κοινωνικά και πολιτιςτικά ανκρϊπινα γνωρίςματα ςτα
ηϊα. Ο κριτικόσ ανκρωπομορφιςμόσ μπορεί να διακρίνεται ςτον πολιτιςτικό,
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ενςαρκωμζνο και αξιακό. Ο Timberlake προτείνει αντί του ανκρωπομορφιςμοφ τον
κθρομορφιςμό. Ο άνκρωποσ κατά τον κθρομορφιςμό, μπαίνει ςτθ κζςθ του ηϊου
όχι ανκρωπομορφικά, αλλά με πλιρθ αντικειμενικι κατανόθςθ τθσ κζςθσ των
ηϊων. Ο κθρομορφιςμόσ ι ηωομορφιςμόσ βαςίηεται ςε πλθροφορίεσ από τθν
ψυχολογία, τθ φυςιολογία και τα πειραματικά αποτελζςματα. Οι νζεσ μορφζσ
ανκρωπομορφιςμοφ (κριτικόσ, ηωοκεντρικόσ, βιοκεντρικόσ) εξακολουκοφν να
χρθςιμοποιοφν τθ διανόθςθ για τθν προςζγγιςθ τθσ ηωικισ ψυχολογίασ, θ οποία
ζτςι παραμζνει λαϊκι (Κarlsson,2012).
Πλεσ οι φιλοςοφικζσ κεωρίεσ για τα ηϊα ζχουν επθρεαςτεί από τον
ανκρωπομορφιςμό είτε χρθςιμοποιοφν ωσ κριτιριο θκικότθτασ το λόγο, είτε τθν
αιςκθτικότθτα, είτε τθ ηωι. Ο λόγοσ, ειδικά ο ανϊτεροσ, ωσ ανκρϊπινο
χαρακτθριςτικό μασ οδθγεί ςε ανκρωποκεντρικζσ θκικζσ κεωριςεισ. Θ
αιςκθτικότθτα, επίςθσ μασ ωκεί ςε μεγάλο βακμό ανκρωποκεντρικά,
επθρεαηόμενοι από τθ δικι μασ εμπειρία αιςκθτικότθτασ. Με κριτιριο θκικότθτασ
τθ ηωι, είναι πιο εφκολο να επιτφχουμε τθν ζξοδο μασ από τον ανκρωπομορφιςμό,
ςτθριηόμενοι πάντα ςε αντικειμενικά επιςτθμονικά δεδομζνα. Μετά τθν ζξοδο μασ
από τον ανκρωπομορφιςμό χρθςιμοποιοφνται άλλεσ μορφζσ μορφιςμοφ (πχ
ηωομορφιςμόσ, μθχανομορφιςμόσ) με προτεινόμενο το μθχανομορφιςμό, τον
οποίο και χρθςιμοποιοφμε ςτο μζροσ τρία τθσ παροφςασ εργαςίασ. Κατά τθν
περιγραφι των κεωριϊν του Singer και Regan ςτο μζροσ 2 τθσ παροφςασ εργαςίασ
ςχολιάςτθκε ζνα κοινό ςθμείο αδυναμίασ τουσ, το οποίο αποτελεί ςυνζπεια του
ανκρωπομορφιςμοφ.
Μια ενδιαφζρουςα άποψθ είναι θ ενςωμάτωςθ του ανκρωποκεντριςμοφ με
τον φυςιοκεντριςμό ι τον βιοκεντριςμό ςε μια ςυνκετικι προςζγγιςθ για τθ
δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου κανονιςτικοφ πλαιςίου θκικισ για τουσ ανκρϊπουσ και
τθν εξωανκρϊπινθ φφςθ (Σςινόρεμα, 2013, ς382). ε αυτό ςυνθγορεί το γεγονόσ ότι
τα κακικοντα ςτθν θκικι αναφζρονται μόνο ςε ανκρϊπουσ, δθλαδι ςε ζλλογα
όντα, οπότε μια ανκρωποκεντρικι πλευρά τθσ περιβαλλοντικισ θκικισ είναι
πρακτικά αναπόφευκτθ (Σςινόρεμα 2013,ς390). Από τθν άλλθ πλευρά θ ςυμμετοχι
του ανκρωπομορφιςμοφ κα ιταν χριςιμθ μόνο εφόςον περιγράφει ςωςτά τα
κζματα των ανκρϊπων, των ηϊων και τθσ φφςθσ ( προτεινόμενθ ίςωσ θ ςυμμετοχι
του κριτικοφ ανκρωπομορφιςμοφ). Κακϊσ θ ςυμμετοχι του ανκρωπομορφιςμοφ,
όπωσ είδαμε παραπάνω,
ενζχει υψθλό ρίςκο ςτισ θκικζσ κεωρίεσ, μια
αποτελεςματικι λφςθ κα ιταν θ όςο το δυνατόν μικρότερθ ςυμμετοχι του ςτθν
θκικι.

7.9 Φιλοςοφικζσ κεωρίεσ για τθν κτθνοβαςία
Οι διάφορεσ φιλοςοφικζσ κζςεισ προςπακοφν να εντάξουν ι μθ τα ηϊα ςτον
χάρτθ των θκικϊν αξιϊν. Ο Singer είδαμε να εφαρμόηει τθν θκικι αρχι ίςθσ
εκτίμθςθσ ςυμφερόντων και ίςθσ μεταχείριςθσ τόςο ςτα ηϊα όςο και ςτουσ
ανκρϊπουσ, με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ευχαρίςτθςθσ. Ρϊσ αντιμετωπίηεται
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όμωσ θ περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ευχαρίςτθςθ του ανκρϊπου, εκοφςια ι
ακοφςια, βάλλεται ενάντια ςτθν ευηωία του ηϊου, όπωσ ςυμβαίνει ςτθ ηωοφιλία και
τθν κτθνοβαςία; Στισ διάφορεσ φιλοςοφικζσ κεωρίεσ ςπάνια αντιμετωπίηεται το
κζμα τθσ κτθνοβαςίασ. Ο Καντ ςτθν θκικι του κεωρία, αναφερόμενοσ ςτθ
κτθνοβαςία δίνει ζμφαςθ ςτθν υποχρζωςθ του ατόμου ςτον ίδιο του τον εαυτό.
Αναφερόμενοσ ςτο ςκοπό τθσ φφςθσ και τισ μθ-φυςιολογικζσ χριςεισ τθσ
ανκρϊπινθσ ςεξουαλικότθτασ, προςζγγιςε το κζμα των αποκλινόντων ςεξουαλικϊν
πρακτικϊν. Κατά τον Καντ, θ κτθνοβαςία, όπωσ ο αυνανιςμόσ και θ ομοφυλοφιλία,
είναι όχι μόνο ενάντια φφςθ του ηϊου και ςτα φυςικά ζνςτικτα του ανκρϊπου,
αλλά υποβακμίηει τον άνκρωπο «κάτω από το επίπεδο των ηϊων». Με τθν
κτθνοβαςία οι άνκρωποι παραμελοφν τθν υποχρζωςθ ςτον εαυτό τουσ (Denis 1999,
p. 232). Ο Καντ υποςτιριξε ότι οι κτθνοβάτεσ πρζπει να εξαιρεκοφν από τισ
ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ και να ςτερθκοφν τα ανκρϊπινα δικαιϊματά τουσ (Masters
1962).Θ ηωοφιλία, χρθςιμοποιϊντασ όςα λζει ο Καντ ςτα
«Θεμζλια τθσ
Μεταφυςικισ των Θκϊν», μπορεί να αποτελεί μόνο μια υποκειμενικι αρχι τθσ
ανκρϊπινθσ δράςθσ και ποτζ μια αντικειμενικι αρχι τθσ (Kant,1998,4:429). Επίςθσ,
ςφμφωνα με το πνεφμα του Καντ και όπωσ το ερμθνεφει θ Korsgaard, θ ηωοφιλία
και θ κτθνοβαςία ανικουν ςτα «κζλω» μιασ μερίδασ ανκρϊπων, ποτζ όμωσ ςε
αυτά που «εφχονται», διότι ςε αυτι τθ περίπτωςθ κα επρόκειτο για θκικζσ,
κακολικά αποδεκτζσ, επιλογζσ (Korsgaard,2012).
Ο Bentham προςζγγιςε τθν κτθνοβαςία από μια άλλθ οπτικι γωνία. Σθμείωςε
τον κίνδυνο που μπορεί να διατρζχει ζνασ ακϊοσ άνκρωποσ να κατθγορθκεί για
κτθνοβαςία. Θεωρεί ότι δίνοντασ πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτο κζμα τθσ κτθνοβαςίασ
δεν ωφελεί κανζνα (Crompton 1978). Ρροφανϊσ θ κτθνοβαςία παραμζνει ζνα
μεγάλο ταμποφ, μια κοινωνικι παράβαςθ που χριηει κακολικισ αντιμετϊπιςθσ.
Θ ηωοφιλία και θ κτθνοβαςία ςυχνά ςυνδζονται με τθν εξάςκθςθ βίασ, με τον
πόνο και τθν ταλαιπωρία. Οι κεωρίεσ του Καντ και του Singer, αν και από
διαφορετικι αφετθρία, ςυγκλίνουν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ βία, θ ταλαιπωρία, ο
πόνοσ και θ κατάργθςθ τθσ ευηωίασ των ηϊων γενικότερα πρζπει να μθν
περιλαμβάνονται ςτθν ανκρϊπινθ πρακτικι. Κατά τον Καντ, ο πόνοσ, θ ταλαιπωρία
και θ βία εμποδίηουν τθν αυτοτζλεια του ανκρϊπου, τον κακιςτοφν ανελεφκερο
και καταργοφν τθν αυτονομία του. Θ αποφυγι αυτϊν είναι ζνα κακικον προσ τον
εαυτό και προσ τθν ανκρωπότθτα ςτο πρόςωπο του. Κατά τουσ ωφελιμιςτζσ, θ
πρόκλθςθ πόνου και ταλαιπωρίασ είναι ανικικθ πράξθ, γιατί ελαχιςτοποιεί τθν
ευχαρίςτθςθ, θ απουςία δε πόνου και ταλαιπωρίασ είναι προχπόκεςθ για τθν
θκικότθτα μιασ πράξθσ. Ο πόνοσ και θ ταλαιπωρία περιορίηει τισ ςωματικζσ
δραςτθριότθτεσ, προκαλεί άρνθςθ του φαγθτοφ ι και του νεροφ, νευρικότθτα,
επικετικότθτα. Οι επιπτϊςεισ γίνονται εμφανείσ ςτισ ςωματικζσ, κοινωνικζσ και
νοθτικζσ λειτουργίεσ, ακόμα και ςτθν λογικι. Θ προςταςία των ηϊων από τον πόνο
και τθν ταλαιπωρία ζχει θκικι διάςταςθ για τον Καντ, τον Singer, τουσ ωφελιμιςτζσ.
Θ ανκρϊπινθ πρακτικι πρζπει να λαμβάνει μζτρα αποφυγισ του πόνου για όλα τα
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όντα που ζχουν τθν ικανότθτα τθσ αίςκθςθσ, ανεξάρτθτα από το θκικό τουσ
κακεςτϊσ και από το είδοσ τουσ (ανκρϊπινα ι μθ ανκρϊπινα ηϊα) (Αντωνίου, 2008,
ς81).
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ΜΕΡΟ Γ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΘΙΚΘ ΘΕΘ ΣΩΝ
ΗΩΩΝ,ΣΘ ΗΩΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΗΩΟΦΙΛΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ
ΚΕΦ.8. Ο ΛΟΓΟ, Θ ΑΙΘΘΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ Θ ΑΞΙΑΚΘ ΔΙΑΦΩΝΙΑ
Είδαμε ότι ζνα ςθμαντικό μζροσ του αρχαίου Ελλθνικοφ διαλόγου και θ
χριςτιανικι παράδοςθ για τα ηϊα εςτιάςτθκαν ςτo λόγο. Θ αποδοχι τθσ
αιςκθτικότθτασ ςτα ηϊα ζγινε πολφ αργότερα με τον David Hume και τον Jeremy
Bentham και αποτζλεςε αιτία για να τουσ φερκοφμε δίκαια, κακϊσ ο πόνοσ βλάπτει
τα ηϊα.
Στθν Αρχαία θκικοφιλοςοφικι ςκζψθ μεμονωμζνο ενδιαφζρον για τα ίδια τα
ηϊα ςε ςχζςθ με τον πόνο, κα βροφμε ςτον ποιθτι Βίωνα τον Σμυρναίο (περ. 100
π.Χ.), o οποίοσ λζει ότι τα αγόρια πετοφν πζτρεσ ςτουσ βατράχουσ για πλάκα, αλλά
τα βατράχια δεν πεκαίνουν για πλάκα. Ακόμα ο Ξενοκράτθσ, διευκυντισ τθσ
Ακαδθμίασ του Ρλάτωνα από το 339-314 π.Χ., ανζφερε τθν τιμωρία ενόσ άνδρα που
ζγδαρε ηωντανό ζνα κριάρι. Αυτζσ οι περιπτϊςεισ δείχνουν ζνα ενδιαφζρον για τον
πόνο των ηϊων, αλλά χωρίσ να γίνεται ςαφισ αναφορά (Sorabji,1993,208-ς210).
Στθ ςφγχρονθ φιλοςοφία υπάρχουν δφο υπεραςπίςεισ για τα ηϊα: αυτι που
ζπεται τθσ ωφελιμιςτικισ του Bentham, δθλ. αυτι του Peter Singer (των
προτιμιςεων) και αυτι των δικαιωμάτων των ηϊων, του Tom Regan. Ο λόγοσ δεν
παίηει ρόλο ςτισ παραπάνω κεωρίεσ, ζχει όμωσ μια οριακι κζςθ ςτθ κεωρία του
Tom Regan. Αυτζσ οι κεωρίεσ μασ κάνουν να κατανοιςουμε και να ςκεφτοφμε
βακειά το πρόβλθμα τθσ θκικισ υπόςταςθσ (status) των ηϊων. Στισ κεωρίεσ τουσ
τόςο ο Singer,όςο και ο Regan διευκρίνιςαν ότι πάντα υπερζχει αξιακά ο άνκρωποσ
ζναντι των ηϊων. Κάποιοι κριτικοί των κεωριϊν τουσ όμωσ υποςτθρίηουν ότι
δθμιουργείται ζνα κενό ςτισ κεωρίεσ τουσ με βάςθ τα επιχειριματα τουσ, το οποίο
επιτρζπει ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ τθν αξιακι προτίμθςθ ενόσ ηϊου ζναντι ενόσ
ανκρϊπου είτε λόγω μεγαλφτερων ςυμφερόντων, είτε τυχαία. Ο Sorabji αιτιολογεί
τθν φπαρξθ του «κενοφ», ςτο ότι προςεγγίηουν το πρόβλθμα τθσ θκικισ υπόςταςθσ
των ηϊων μονοδιάςτατα. Οι ίδιοι πάντωσ ουδζποτε είπαν ςτισ κεωρίεσ τουσ ότι ζνα
ηϊο προτιμείται ζναντι ενόσ ανκρϊπου, αντίκετα ιςχυρίςτθκαν ότι πάντα
προτιμείται αξιακά ο άνκρωποσ. Αν ο λόγοσ αποτελεί κριτιριο για τθν αξιακι κρίςθ
των ζμβιων όντων, τότε τα ηϊα αποκλείονται αξιακά, κακϊσ δεν ζχουν ανϊτερο
λόγο. Τα ηϊα όμωσ ζχουν αιςκθτικότθτα, αιςκιματα, ηωι και άρα κάποια αξία.
Ρροσ αποφυγιν τζτοιων αδιεξόδων θ προςζγγιςθ του προβλιματοσ τθσ θκικισ
κζςθσ των ηϊων κα πρζπει κατά τον Sorabji να είναι πολυδιάςτατθ (Sorabji, 1993,
ς213).
Αλλά και ςτισ αρχαίεσ κεωρίεσ υπάρχει μια ςτενότθτα αιτιϊν θκικότθτασ. H
Στωικι ιδζα των ηϊων δίνει περιςςότερο ενδιαφζρον ςε ηϊα που ςχετίηονται με τον
άνκρωπο. Στθν Επικοφρεια Συμφωνία του Συμβολαίου θ δίκαιθ ςυμφωνία
εξαρτάται από το ςυμβόλαιο και τθν ςκοπιμότθτα (Sorabji, 1993,ς215). Δφςκολο να
64

ΠΜ Βιοθκικισ-Λαμπρινίδθ οφία
Σμιμα Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν πουδϊν – Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

πειςκοφμε από τισ 2 αρχαίεσ κεωρίεσ τθσ οικείωςθσ και του χριςιμου ςυμβολαίου,
και από τισ μοντζρνεσ κεωρίεσ τθσ προτίμθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ (του Singer) ι τθσ
εγγενοφσ αξίασ (του Regan) (Sorabji, 1993,ς217).
Το θκικό μασ ενδιαφζρον εγείρεται για τα ηϊα ςτο πλαίςιο μιασ πολυδιάςτατθσ
προςζγγιςθσ από τθν φπαρξθ ςτα ηϊα αιςκθτικότθτασ, αιςκθμάτων, λόγου (όςον
διακζτουν), ηωικότθτασ (ανάγκθσ, ενςτίκτου, επιβίωςθσ, αναπαραγωγισ,
κοινωνικότθτασ) και κυρίωσ ηωισ. Τα παραπάνω μασ εγείρουν θκικά τόςο γιατί
υπάρχουν κοινά και ςτον άνκρωπο, αλλά και ανεξάρτθτα απϋ αυτόν ι και τθν
φπαρξθ του. Θ ευγνωμοςφνθ κα μποροφςε να ιταν μια επιπλζον αιτία θκικότθτασ,
θ οποία κα προςτάτευε υπό όρουσ δικαιοςφνθσ τα υπεριλικα ηϊα και ανκρϊπουσ
μετά το πζρασ τθσ παραγωγικισ τουσ ηωισ. Άλλωςτε αυτι θ κζςθ υπάρχει ςε
φιλοςόφουσ, ακόμθ και υπό τθν απλι μορφι τθσ φιλανκρωπίασ, πχ ςτον
Ρλοφταρχο (Sorabji, 1993,ς215).
Ο Αριςτοτζλθσ, υπεραςπιςτισ τθσ ποικιλομορφίασ κεωριςεων, ςτο «Θκικά
Νικομάχεια» (“Nicomachean Ethics”) αναφζρει ότι αυτά που μετροφν ςτθ ηωι είναι
πολλαπλά και θ αντίλθψθ μασ οδθγεί ςτο να τα διαβακμίςουμε με βάςθ αυτό που
ενδιαφζρει και όχι με βάςθ κάποια κεωρία. Ο κόςμοσ μοιράηεται ςε αυτοφσ που
μποροφν να ςχεδιάςουν τισ ηωζσ τουσ και ςε αυτοφσ που δεν μποροφν (Sorabji,
1993, ς219). Οι άνκρωποι, ανικοντασ ςτθν πρϊτθ ομάδα, οφείλουν προςταςία και
μζριμνα ςτα ηϊα, κακϊσ αυτά ανικουν ςτθ δεφτερθ ομάδα (τουλάχιςτον όςα ηουν
κοντά ςτον άνκρωπο).
Μζςα από τθν πολυδιάςτατθ θκικι κεϊρθςθ και προσ αποφυγι ςφγχυςθσ
ιδεϊν, αν και αναγνωρίηουμε το ρόλο των παραπάνω πολλαπλϊν θκικϊν κριτθρίων,
επιλζγουμε ωσ κφριο κριτιριο θκικότθτασ τθ ηωι ςε ςυνδυαςμό με τον ςυντελεςτι
εξζλιξθσ του εκάςτοτε είδουσ.

ΚΕΦ.9 Θ ΘΘΙΚΘ ΑΞΙΑ ΣΩΝ ΗΩΩΝ,Θ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ΑΞΙΑΚΟΤ ΔΕΝΣΡΟΤ
Για να προςεγγίςουμε τθν αξιακι κζςθ των ηϊων μποροφμε:
Α) να δοφμε κετικά τθν ποικιλομορφία των ειδϊν. Ο άνκρωποσ και τα ηϊα
μποροφν να κεωρθκοφν υποςφνολα ενόσ ευρφτερου αξιακοφ ςυνόλου, με τα
υποςφνολα αυτά να ςυνδζονται αξιακά μεταξφ τουσ.
Β) να αναγνωρίςουμε ωσ κφριο κριτιριο για τθν θκικι αξία των ηωικϊν ζμβιων
όντων, τθ ηωι (θ οποία ςε κυτταρικό επίπεδο είναι ίδιασ αξίασ) και τον ςυντελεςτι
εξζλιξθσ του εκάςτοτε είδουσ.
Ο άνκρωποσ κατζχει τθν υψθλότερθ κζςθ ςτον εξελικτικό χάρτθ. Δεν μποροφμε
να ακυρϊνουμε όμωσ ό,τι βρίςκεται κάτω από τον άνκρωπο, δθλαδι τα ηϊα, κακϊσ
δεν μποροφμε να γνωρίηουμε τισ αξίεσ, τθ ςυναίςκθςθ, τισ αρχζσ που διζπουν τισ
δικζσ τουσ κοινωνίεσ.
Τα ηϊα δεν ανικουν ςτθν θκικι μασ κοινότθτα κακϊσ δεν είναι θκικά
υποκείμενα, πρόςωπα, δεν μποροφν να αναλαμβάνουν θκικζσ υποχρεϊςεισ και δεν
μποροφν από τθ φφςθ τουσ να διεκδικοφν θκικά δικαιϊματα. Δεν είναι θκικά
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υπόλογα των πράξεων τουσ. Δεν διακζτουν τον ανϊτερο λόγο. Τα ηϊα δεν ζχουν
δικαιοπρακτικι ικανότθτα και από νομικισ άποψθσ κεωροφνται πράγματα.
Ρρόςωπο είναι το ζμβιο ον με θκικι υπόςταςθ, είναι φορζασ αξιϊν και αρχϊν,
προβαίνει ςε επιλογζσ για τισ οποίεσ λογοδοτεί.43 Ο άνκρωποσ μόνο είναι φορζασ
θκικοφ αυτοπροςδιοριςμοφ, μπορεί να υποχρεϊνει και να υποχρεϊνεται θκικά.
Εξαιτίασ του ότι μπορεί να υποχρεϊνει και να υποχρεϊνεται θκικά, ο άνκρωποσ
ζχει τθν ανϊτατθ και αδιαβάκμθτθ αξία, τθν εγγενι αξία (Τςινόρεμα, 2016,
ς87,88,105). Κατϋ εξαίρεςθ κάποια ςτοιχεία θκικότθτασ ζχουν εντοπιςτεί ςε μθ
ανκρϊπινα πρωτεφοντα.
Αρχικά τα ηϊα κερδίηουν το θκικό μασ ενδιαφζρον εξαιτίασ του κοινοφ που
ζχουν με μασ: τθσ ηωικότθτασ (δθλαδι τθσ ανάγκθσ, του ενςτίκτου, για επιβίωςθ,
αναπαραγωγι και κοινωνικότθτα), τθσ αιςκθτικότθτασ, του λόγου (όςον μποροφν
να ζχουν) και τθσ ηωισ. Τα παραπάνω κοινά που μοιραηόμαςτε με τα ηϊα τουσ
προςδίδουν μια ςχετικι θκικι αξία, λόγω τθσ οποίασ τουσ οφείλουμε θκικι
μζριμνα, χωρίσ όμωσ το ηϊο να μπορεί να υποχρεϊνει και να υποχρεϊνεται. Τα
ηϊα είναι ατελϊσ μζλθ τθσ θκικισ κοινότθτασ (Τςινόρεμα, 2013, ς395-397).
Οφείλουμε ςτθν ανκρωπιά μασ να μθν βλάπτουμε τα ηϊα, να μθν τα πονάμε, να τα
φροντίηουμε.
τθ ςυνζχεια παρακζτω μια προςωπικι κεϊρθςθ για τθν αξία των ηϊων:
φμφωνα με μια μθ ανκρωποκεντρικι φιλοςοφικι κεϊρθςθ, τα ηϊα εκτόσ τθσ
ςχετικισ θκικισ αξίασ που αποκτοφν από το κοινό που ζχουν με τον άνκρωπο,
μποροφν να ζχουν μια δικι τουσ, ανεξάρτθτθ από τθν φπαρξθ του ανκρϊπου,
απόλυτθ θκικι αξία (όχι εγγενι κακϊσ αυτι θ ανϊτερθ θκικι αξία, είναι
αδιαβάκμθτθ και υπάρχει μόνο ςτον άνκρωπο, ωσ το ζμβιο ον με θκικό
καταλογιςμό). Θ θκικι αξία των ηϊων δικαιολογείται από το ότι τα ηϊα ζχουν
αιςκθτικότθτα, κάποιου βακμοφ λόγο, αλλά κυρίωσ κακϊσ ζχουν ηωι. Σο θκικό
αυτό κριτιριο τθσ ηωισ, αυξομειϊνεται ςε θκικι ςθμαςία ανάλογα με τον
ςυντελεςτι εξζλιξθσ του εκάςτοτε είδουσ με βάςθ το δζντρο εξζλιξθσ του Δαρβίνου.
Ειςάγοντασ ωσ κφριο θκικό κριτιριο τθ ηωι, θ θκικι αξία των ηϊων μπορεί να
αντιπροςωπεφεται από τθν ίδια τουσ τθ ηωι και τον ςυντελεςτι εξζλιξθσ τουσ και
εκφράηεται με αυτό που τα ίδια είναι. Ζτςι θ θκικι αξία των ηϊων μπορεί να
οριςκεί ωσ το γινόμενο μιασ ςτακεράσ Η (τακερά Ηωισ) με τον ςυντελεςτι εξζλιξθσ
 του εκάςτοτε είδουσ με βάςθ το δζντρο εξζλιξθσ του Δαρβίνου, είναι δθλαδι
ανάλογθ του ςυντελεςτι εξζλιξθσ του εκάςτοτε είδουσ.
Θ θκικι αξία ςτα άτομα ενόσ ηωικοφ είδουσ παραμζνει ςτακερι, δεν επιδζχεται
διαβάκμιςθσ εντόσ του είδουσ. Ζτςι θ θκικι αξία ενόσ ακρωτθριαςμζνου, ενόσ
43

Επιπλζον το πρόςωπο ζχει αίςκθςθ εαυτοφ, ζχει κατανόθςθ του παρελκόντοσ και του μζλλοντοσ,
διαμορφϊνει ςχζδια για τθν πορεία του βίου του. Το πρόςωπο μπορεί να ζχει τισ ικανότθτεσ αυτζσ
ςτο 100% ι εν μζρει ι να τισ ζχει χάςει παροδικά ι μόνιμα. Το πρόςωπο είναι ον με ςυνείδθςθ
(δφναμθ διαμόρφωςθσ παραςτάςεων των πραγμάτων). Θ ςυνείδθςθ εξαςφαλίηει τθν ςυνζχεια του
προςϊπου ςτο χρόνο και εγγυάται τθν προςωπικι ταυτότθτα. Θ ςυνείδθςθ είναι το όριο μεταξφ
ανκρϊπου και ηϊων.( Τςινόρεμα,2016,ςελ.87,88,105)
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αρτιμελοφσ, ενόσ υγιοφσ, ενόσ άρρωςτου, ενόσ θμίαιμου και ενόσ ειδικισ φυλισ
ςκφλου είναι ίδια. Θ θκικι αξία διαβακμίηεται μόνο από είδοσ ςε είδοσ. Κατά
ςυνζπεια δθμιουργείται ζνα αξιακό δζντρο ανάλογο του δζντρου εξζλιξθσ του
Δαρβίνου. τα κατϊτερα ςτρϊματα του ηωικοφ αξιακοφ δζντρου μποροφμε,
ορίηοντασ τον ςυντελεςτι εξζλιξθσ  ωσ μθδζν, να μθδενίςουμε τθν θκικι αξία ςε
κάποια κατϊτατα εξελικτικά είδθ, πχ ςε μονοκφτταρουσ οργανιςμοφσ. τθν κορυφι
του αξιακοφ δζντρου βρίςκεται ο άνκρωποσ, ο μόνοσ που χαρακτθρίηεται από
εγγενι αξία. Κάτω απϋ αυτόν, ακριβϊσ κάτω από τθν κορυφι του αξιακοφ δζντρου
βρίςκονται οι ανκρωποειδισ πίκθκοι οι οποίοι ανικουν ςτθν οικογζνεια Hominidae
θ οποία περιλαμβάνει ουρακοτάγκουσ, γορίλεσ, χιμπατηιδεσ. (Οι ανκρωποειδείσ
πίκθκοι αναγνωρίηουν τον εαυτό τουσ ςτον κακρζπτθ, καταλαβαίνουν ζωσ 1000
λζξεισ, μιμοφνται, καταςκευάηουν εργαλεία).
Άρα όλα τα ηϊα ζχουν κάποιου βακμοφ θκικι αξία, αδιαβάκμθτθ εντόσ του
κάκε είδουσ, αλλά διαβακμιηόμενθ από είδοσ ςε είδοσ και ο άνκρωποσ ζχει τθν
ανϊτατθ και αδιαβάκμθτθ αξία, τθν εγγενι αξία. Με το αξιακό δζντρο και τθν
ταυτόχρονθ ξεχωριςτι και ανϊτατθ εγγενι αξιακι κζςθ του ανκρϊπου
εξαςφαλίηεται ότι πάντα προτιμείται αξιακά ο άνκρωποσ ζναντι ενόσ ηϊου, κάτι που
ςφμφωνα με κάποιουσ αντιπάλουσ των Singer και Regan (πχ Sorabji, 1993, ς215)
δεν εξαςφαλίηεται πάντα με τα επιχειριματα των κεωριϊν των παραπάνω
φιλοςόφων. Αποτζλεςμα του αξιακοφ δζντρου για τα ηϊα είναι να προτιμείται
πάντα ζνα πιο εξελιγμζνο ηωικό είδοσ από ζνα λιγότερο εξελιγμζνο. Ζτςι για
παράδειγμα τα μθ ανκρϊπινα πρωτεφοντα ζχουν μεγαλφτερθ ηωικι θκικι αξία από
ζνα ςαλιγκάρι.
Σο αξιακό δζντρο για τθν δθμιουργία του δεν καταφεφγει ςε ανκρωπομορφικά
ςτοιχεία, κακϊσ ο ανκρωπομορφιςμόσ είναι καλφτερα να αποφεφγεται ςτισ
φιλοςοφικζσ κεωρίεσ. Θ αποφυγι του ανκρωπομορφιςμοφ οδθγεί ςε άλλουσ
μορφιςμοφσ, ςυνικωσ, όπωσ και εδϊ, ςτον μθχανομορφιςμό. Θ δθμιουργία του
αξιακοφ δζντρου οδθγεί ςε μια ποςοτικοποίθςθ τθσ θκικισ αξίασ των ηϊων ανά
είδοσ, βαςιηόμενθ ςτθν εξζλιξθ των ειδϊν. Θ μζκοδοσ αυτι, λόγω ποςοτικοποίθςθσ,
ανικει ςτον μθχανομορφιςμό και επειδι χρθςιμοποιεί κριτικι ςκζψθ για τθ
διαμόρφωςθ αναλογιϊν ςτθ ςχζςθ ηϊων-ανκρϊπου, όπωσ το αντικειμενικό
επιςτθμονικό δεδομζνο τθσ βιολογικισ εξζλιξθσ των ειδϊν, ανικει ςτον κριτικό
μθχανομορφιςμό.
Θ αξιοποίθςθ μετριςιμων παραμζτρων που ςτθρίηονται ςε επιςτθμονικά,
δθμοςιεφςιμα δεδομζνα είναι θ λφςθ ςτο αδιζξοδο τθσ θκικισ για τθ κζςθ των
ηϊων. Άλλωςτε ςτόχοσ είναι θ καλι περιγραφι των ηϊων και όχι θ απαγόρευςθ
ςυμβόλων και ςυμβολικισ ςκζψθσ (Karlsson ,2012). O κριτικόσ μθχανομορφιςμόσ
είναι ίςωσ θ μόνθ αποτελεςματικι μορφι μορφιςμοφ ςτθν θκικι μελζτθ ηϊων,
ςφμφωνα και με τον Fredric Karlsson ςτο άρκρο του Critical Anthropomorphism and
animal Ethics το 2012.
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Κατά τθ γνϊμθ μου θ ανκρωποκεντρικι προςζγγιςθ και θ χριςθ
ανκρωποκεντρικϊν εννοιϊν δεν βοθκοφν ςτθν μελζτθ τθσ περιβαλλοντικισ θκικισ,
και τθσ θκικισ κζςθσ των ηϊων. Θ χριςθ νζων μθ ανκρωποκεντρικϊν εννοιϊν που
κα ςτθρίηονται ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των ειδϊν και όχι αποκλειςτικά ςτισ
ιδιαιτερότθτεσ του αδιαμφιςβιτθτα ανϊτερου ςε αξία ανκρϊπου, κα οδθγιςει
ςτθν απόδειξθ νζων θκικϊν και νομικϊν όρων και κα ανοίξει τουσ ορίηοντεσ τθσ
περιβαλλοντικισ θκικισ.
Θ κεωρία μου, αυτι του αξιακοφ δζντρου, πλθςιάηει περιςςότερο ςε αυτιν του
Regan κακϊσ λαμβάνει ωσ κριτιριο θκικότθτασ τθ ηωι, δίνει θκικι αξία ςτα ηϊα,
αποφεφγει όμωσ τον ανκρωπομορφιςμό του Regan κακϊσ δεν δίνει θκικά
δικαιϊματα ςτα ηϊα (μια λζξθ που αντιπροςωπεφει μόνο τον άνκρωπο) και
προτείνει τθν ανκρϊπινθ υπεροχι όχι αδικαιολόγθτα, αλλά βαςιηόμενθ ςε
επιςτθμονικά δεδομζνα τθσ εξζλιξθσ.
Το θκικό ενδιαφζρον του ανκρϊπου για τα ηϊα ζχει οδθγιςει ςε νομοκετιματα
για τθν προςταςία τουσ. Ζτςι ςτα ηϊα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ζρευνα, πρζπει
να εφαρμόηονται τα 3R τθσ «The “3Rs” Theory»: α) Redaction(μείωςθ δθλαδι κατά
το δυνατόν του χρθςιμοποιοφμενου αρικμοφ τουσ), β) replacement (αντικατάςταςθ
δθλαδι αυτϊν με άλλα εναλλακτικά πειραματικά ςτοιχεία, όπωσ
κυτταροκαλλιζργειεσ), γ) refinement (βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ευηωίασ τουσ και των
χειριςμϊν τουσ) (Οδθγία 2010/63/ΕΕ; ΡΔ56/2013). Επιπλζον ςτθν Οδθγία
2010/63/ΕΕ περί προςταςίασ των ηϊων που χρθςιμοποιοφνται για επιςτθμονικοφσ
ςκοποφσ, ςτον αιτιολογικό τθσ λόγο 12 (ς 2) αναγράφεται ότι: «Τα ηϊα ζχουν εγγενι
αξία που πρζπει να είναι ςεβαςτι». Στθν ίδια απόφαςθ ςτο παράρτθμα V, ςθμείο 2
(ς 42) αναφζρεται ότι οι ερευνθτζσ πρζπει να γνωρίηουν τθ δεοντολογία που αφορά
τθ ςχζςθ ανκρϊπων –ηϊων, τθν εγγενι αξία τθσ ηωισ και τα επιχειριματα υπζρ και
κατά τθσ χριςθσ των ηϊων για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ. Θ Εκτελεςτικι Απόφαςθ
2012/707/ΕΕ τθσ Επιτροπισ τθσ 14θσ Νοεμβρίου 2012 κατευκφνει τα κράτθ μζλθ για
τον κακοριςμό κοινισ μορφισ υποβολι πλθροφοριϊν κατά τθν εφαρμογι τθσ
Οδθγίασ 2010/63/ΕΕ. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ παροχι ςτζγθσ και φροντίδασ ςτα
ηϊα που χρθςιμοποιοφνται για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ, κακορίηονται ςτθ
Σφςταςθ 2007/526/ΕΚ.Κοινόσ ςκοπόσ τθσ παραπάνω Οδθγίασ, Εκτελεςτικισ
Απόφαςθσ και Σφςταςθσ είναι τα κράτθ μζλθ να παρζχουν με ίδια κριτιρια υψθλοφ
επιπζδου προςταςία των ηϊων που χρθςιμοποιοφνται για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ.
Επιπλζον, ςφμφωνα με τον Καν. 1/2005 κατά τθ μεταφορά των ηϊων
απαιτοφνται εγκεκριμζνα οχιματα με κατάλλθλουσ χϊρουσ που να μθν προκαλοφν
τραυματιςμοφσ, με ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και αεριςμοφ, με ειδικζσ
ράμπεσ φόρτωςθσ-εκφόρτωςθσ και για πολφωρεσ (άνω των 8 ωρϊν) μεταφορζσ, με
GPS. Το GPS εξαιρείται ςτισ περιπτϊςεισ μεταφοράσ πτθνϊν και ιπποειδϊν. Στθ
κζςθ του οδθγοφ υπάρχουν ενδείξεισ κερμοκραςίασ από όλουσ τουσ αιςκθτιρεσ
κερμοκραςίασ και οπτικόσ και θχθτικόσ ςυναγερμόσ όταν θ κερμοκραςία ξεφεφγει
ζξω από τα ανϊτερα και κατϊτερα όρια (Πρια T 5°-30° Κελςίου με ανοχι
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παρζκκλιςθσ ± 5° Κελςίου). Ακόμα χρθςιμοποιοφνται εκπαιδευμζνοι και
πιςτοποιθμζνοι οδθγοί και ςυνοδθγοί για ιπιουσ χειριςμοφσ των ηϊων, θμερολόγια
ταξιδίου τα οποία αναφζρουν προβλεπόμενεσ ςτάςεισ για ξεκοφραςθ, πότιςμα και
τάιςμα και τα οποία περιλαμβάνουν ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ. Τα ηϊα φορτϊνονται
με όρια πυκνότθτασ ανάλογα με τθν θλικία και το μζγεκοσ (Καν.1/2005).
Επίςθσ θ ςφαγι και θ κανάτωςθ των ηϊων επιτρζπεται μόνο μετά από
αναιςκθςία ςφμφωνα με τον Καν.1099/2009, άρκρο 4,ο οποίοσ ςτθρίηεται ςτθν
Οδθγία 93/119/ΕΚ. Θ οδθγία αυτι κεςπίηει ςτοιχειϊδεισ κανόνεσ για τθν προςταςία
των ηϊων κατά τθ ςφαγι ι τθ κανάτωςθ ςτθν Κοινότθτα και είναι ςε ιςχφ ςτο
μεγαλφτερο μζροσ τθσ.
Θ προςταςία των ηϊων ςτισ εκτροφζσ αφορά καλζσ ςυνκικεσ εκτροφισ και
διαβίωςθσ. Κανόνεσ για τθν προςταςία των μόςχων ςτισ εκτροφζσ ορίηονται με το
ΡΔ179/1998 ςε ςυμμόρφωςθ με τισ Οδθγίεσ 91/629/ΕΟΚ, 97/2/ΕΚ και τθν Απόφαςθ
97/182/ΕΟΚ. Κανόνεσ για τθν προςταςία των χοίρων ςτισ εκτροφζσ ορίηονται με το
Ρ.Δ.215/2003 ςε ςυμμόρφωςθ με τισ Οδθγίεσ 91/630/ΕΟΚ, 2001/88/ΕΚ και
2001/93/ΕΚ. Κανόνεσ για τθν προςταςία των ωοπαραγωγϊν ορνίκων ςτισ εκτροφζσ
ορίηονται ςτο ΡΔ216/2003 ςε ςυμμόρφωςθ με τισ Οδθγίεσ 1999/74/ΕΚ και
2002/4/ΕΚ. Θ ΥΑ 239343/2010 ορίηει κανόνεσ για τθν προςταςία πουλάδων
ωοπαραγωγικισ κατεφκυνςθσ 3 θμερϊν ζωσ 18 εβδομάδων ςτισ εκτροφζσ. Το ΡΔ
216/2003 ιςχφει για όρνικεσ μεγαλφτερεσ των 18 εβδομάδων (ωοτόκεσ). Θ Οδθγία
1999/74/ΕΚ ορίηει υποχρεωτικι από 1 Ιανουαρίου του 2012 τθ χριςθ
διευκετθμζνων (εμπλουτιςμζνων) κλωβϊν για τθν εκτροφι ωοτόκων ορνίκων ςε
κλωβοφσ με αντίςτοιχθ απαγόρευςθ των μθ διευκετθμζνων. Ο Καν.589/2008 ορίηει
ςτο Ραράρτθμα II αυτοφ κάποιεσ παρεκκλίςεισ των απαιτιςεων του 216/2003 και
ορίηει ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροφν τα ςυςτιματα παραγωγισ για
τισ διάφορεσ μεκόδουσ εκτροφισ ωοτόκων ορνίκων. Το ΡΔ 374/2001 ορίηει
κανόνεσ γενικά για τα ηϊα ςτισ εκτροφζσ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία
98/58/ΕΚ και τθν Απόφαςθ 2000/50/ΕΚ. Με τθν απόφαςθ 2006/778/ΕΚ,
καταργείται θ Απόφαςθ 2000/50/ΕΚ και ζτςι οι απαιτιςεισ ευηωίασ επεκτείνονται
και ςε εκτροφζσ άλλων κατθγοριϊν ηϊων πζραν των μόςχων, χοίρων και
ωοπαραγωγικϊν ορνίκων όπωσ βοοειδι γενικά, πουλερικά του είδουσ Gallus gallus
, ςε πρόβατα, αίγεσ, ςτρουκοκαμιλουσ, πάπιεσ, χινεσ, γουνοφόρα και γαλοποφλεσ .
Θ προςταςία των κοτόπουλων που εκτρζφονται για τθν παραγωγι κρζατοσ ορίηεται
με κανόνεσ τθσ ΚΥΑ 283329/2010 θ οποία ςτθρίηεται ςτθν Οδθγία 2007/43/ΕΚ του
Συμβουλίου.

KEΦ.10 Θ ΗΩΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΩΟΦΙΛΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ
Θ ηωοφιλικι πράξθ αφορά ςεξουαλικι ςυνεφρεςθ ανκρϊπου-ηϊου με
διείςδυςθ. Μπορεί να ςυνοδεφεται από ςυναίςκθμα ι όχι. Πταν δεν ςυνοδεφεται
από ςυναίςκθμα αποτελεί κτθνοβαςία.
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Ηωοφιλικζσ πράξεισ ςυμβαίνουν ςε οίκουσ ανοχισ με ηϊα, ςε κτθνοτροφικζσ
εγκαταςτάςεισ, ςε οικόςιτεσ εκτροφζσ, ςε οικίεσ, αλλά και ςτθ φφςθ.
Σε μια ηωοφιλικι πράξθ νομικι ευκφνθ ζχει πάντα ο άνκρωποσ. Θ νομικι
επιςτιμθ επικεντρϊνεται ςτθν «πράξθ» τθν οποία ςυνικωσ ονομάηει
«κτθνοβαςία». Θ κτθνοβαςία ςε οριςμζνα κράτθ απαγορεφεται, ενϊ ςε άλλα δεν
προβλζπεται ρφκμιςθ.
Θ φιλοςοφία κυρίωσ εναντιϊνεται ςτθν κτθνοβαςία. Ο Kant ςτθν πρακτικι τθσ
κτθνοβαςίασ, όπωσ και ςτθν θκικι του κεωρία, εςτιάηει ςτο κακικον του ανκρϊπου
προσ τον εαυτό του και όχι προσ κάποιο κακικον του προσ τα ηϊα. Κατά τον Κant θ
κτθνοβαςία είναι ζξω από τα φυςικά ζνςτικτα των ηϊων και του ανκρϊπου και
αυτι υποβακμίηει τον άνκρωπο κάτω ςτο επίπεδο των ηϊων. Με τθν άςκθςθ τθσ
κτθνοβαςίασ ο άνκρωποσ αμελεί το κακικον του προσ τον εαυτό του (Beetz,2005).
Από θκικισ πλευράσ θ ςυμπεριφορά μασ προσ τα ηϊα πρζπει να είναι ευγενικι
κακϊσ τα ηϊα ζχουν αξία, όπωσ καταλιξαμε παραπάνω. Για τον ίδιο λόγο και οι
ηωοφιλικζσ πράξεισ δεν μποροφν να κεμελιωκοφν θκικά. Ζτςι οι βίαιεσ ηωοφιλικζσ
πράξεισ, όπωσ και κάκε άλλθ μορφι βίασ, όπου κι αν ςυμβαίνουν είναι κατακριτζεσ.
Οι μθ βίαιεσ ηωοφιλικζσ πράξεισ, δεν μποροφν να είναι θκικά αποδεκτζσ, διότι δεν
ξζρουμε αν το ηϊο ςυναινεί. Τα ηϊα μπορεί είτε να μθν αντιδράςουν, είτε να
ςυμμετζχουν, είτε ςπανιότερα να εκδθλϊνουν πρϊτα ςεξουαλικό ενδιαφζρον για
τον άνκρωπο. Τα παραπάνω μπορεί να είναι αποτζλεςμα εκπαίδευςθσ, εκμάκθςθσ,
εξοικείωςθσ, ι και ςεξουαλικισ ςτζρθςθσ. Τα ςταβλιςμζνα και οικιακά ηϊα ηουν
υπό τουσ όρουσ του ιδιοκτιτθ τουσ. Εξαρτϊνται απόλυτα απϋ αυτόν. Ζνα
δεςποηόμενο ςκυλί μπορεί να εκδθλϊςει ςεξουαλικό ενδιαφζρον υπό ςυνκικεσ
ςεξουαλικισ ςτζρθςθσ, ακόμα και ςε ζναν επιςκζπτθ. Το ηϊο όμωσ, κακϊσ δεν ζχει
θκικοφσ φραγμοφσ, εκφράηει ευκολότερα τα ςεξουαλικά του ζνςτικτα, ωσ ζνα μζροσ
τθσ ηωικότθτασ του. Για τα ζνςτικτα αυτά και τισ πράξεισ του, το ηϊο δεν ζχει θκικι
ευκφνθ κακϊσ δεν διακζτει ανϊτερο λόγο. Θκικι ευκφνθ για τθν πράξθ ζχει ο
ζλλογοσ άνκρωποσ. Ακόμα μεγαλφτερθ ευκφνθ ζχει ο ιδιοκτιτθσ προσ το
δεςποηόμενο ηϊο του, θ οποία κα μποροφςε να ςυγκρικεί με αυτι του γονιοφ προσ
το ανιλικο παιδί του. Θ κζςθ του ηϊου είναι ακόμα πιο δφςκολθ και αδφναμθ απϋ
αυτι ενόσ παιδιοφ, κακϊσ δζχεται τθν κακοποίθςθ, ι αποπλάνθςθ, ι εκπαίδευςθ
του «ςιωπθλά», χωρίσ να μπορεί να διαμαρτυρθκεί γι’ αυτιν, κακϊσ δεν μιλάει τθ
γλϊςςα μασ. Θ μόνθ του εκδιλωςθ μπορεί να είναι θ ανκρωποφοβία, τθν οποία
εκδθλϊνει με τθ ςυμπεριφορά του. Αποδείξεισ ηωοφιλικϊν πράξεων λαμβάνουμε
με ιατροδικαςτικζσ εξετάςεισ των ηϊων.
Από βιολογικισ και κτθνιατρικισ πλευράσ επιβεβαιϊνεται θ ςεξουαλικι ζλξθ
μεταξφ ηϊων διαφορετικϊν ειδϊν με τθν αφξθςθ ορμονϊν, όπωσ θ οξυτοκίνθ.
Χρειάηεται όμωσ επιπλζον μελζτθ για τθν τεκμθρίωςθ τζτοιασ ζλξθσ μεταξφ
ανκρϊπων και ηϊων (μετριςεισ ορμονϊν ςτον άνκρωπο και ηϊο μετά από
ηωοφιλικζσ πράξεισ), κάτι αδφνατο ςτθ χϊρα μασ κακϊσ οι ηωοφιλικζσ πράξεισ
απαγορεφονται. Μελετϊντασ τθν εξζλιξθ των ειδϊν είδαμε ότι θ ίδια θ φφςθ
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επιτρζπει τθ διαςταφρωςθ μεταξφ οριςμζνων ειδϊν με γόνιμα ςε κάποιεσ
περιπτϊςεισ αποτελζςματα. Ραρόλο που δεν μποροφμε να γνωρίηουμε το αν
πρόκειται για φυςικι εκοφςια ι ακοφςια επιλογι, θ απουςία ανκρϊπινθσ
παρζμβαςθσ, δεν επιρρίπτει ευκφνεσ ςτον θκικά δρϊντα άνκρωπο. Θ ζκκλθςθ
ορμονϊν, χωρίσ επιπλζον εισ βάκοσ επιςτθμονικζσ μελζτεσ τθσ απόκριςθσ του
νευρικοφ ςυςτιματοσ ςε κακθμερινά ερεκίςματα, δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί
ςτθν θκικι αξιολόγθςθ των ςεξουαλικϊν πράξεων μεταξφ των ειδϊν και ειδικά,
μεταξφ ανκρϊπου και ηϊων.
Γενικότερα, ακόμθ και αν αποδειχκεί αμφοτερόπλευρθ ζκκλθςθ διαφόρων
ορμονϊν που αποδεικνφουν τθν αμφοτερόπλευρθ ςωματικι ςυμμετοχι, οι
ηωοφιλικζσ πράξεισ είναι εκ των προτζρων ανικικεσ44, κακϊσ το ηϊο δεν μπορεί να
ςυναινεί, δθλαδι να πει ναι ι όχι και να αςκιςει ελεφκερθ βοφλθςθ. Για τον ίδιο
λόγο, ανικικεσ χαρακτθρίηονται οι περιπτϊςεισ ηωοφιλίασ κατά τισ οποίεσ δεν
υπάρχει ηωοφιλικι πράξθ (διείςδυςθ), αλλά υπάρχει ςεξουαλικι παρενόχλθςθ του
ηϊου (κϊπευςθ ερωτικϊν περιοχϊν του). Θ ςυμπεριφορά του ηϊου μπορεί να
αποτελεί εκδιλωςθ ςκζψθσ, αλλά δεν ταυτίηεται με τθ ςκζψθ και μπορεί να
παραπλανεί. Κατά ςυνζπεια θ φπαρξθ ςυναίνεςθσ δεν μπορεί να ςτθρίηεται ςτθ
ςυμπεριφορά, αλλά μόνο ςτθν ομιλία. Ζτςι θ ςυμπεριφορά των ηϊων δεν μπορεί να
αποτελεί απόδειξθ ςυναίνεςθσ. Θ ςυμπεριφορά δεν είναι αςφαλζσ κριτιριο ακόμα
και ςτισ ςεξουαλικζσ ςυνευρζςεισ ανκρϊπου με άνκρωπο, όπου υπάρχει θ
δυνατότθτα ςυναίνεςθσ: Θ ςυμπεριφορά μπορεί να ποικίλει και να παραπλανεί
κακϊσ ςε ζνα βιαςμό και ενϊ θ γυναίκα δεν ςυναινεί και αντιδρά αρχικά
αμυνόμενθ, ςτθ ςυνζχεια μπορεί να αναπτυχκεί ςωματικι ςυμμετοχι τθσ και
ςεξουαλικι ικανοποίθςθ αυτισ, θ πράξθ όμωσ νομικά και θκικά παραμζνει
βιαςμόσ, κακϊσ αρνικθκε με λζξεισ να ςυναινζςει ςτθν πράξθ.
Θ θκικι κεωρία και θ βιοθκικι χρειάηεται να δϊςει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν
επεξεργαςία τθσ θκικισ βάςθσ ςτθ ςχζςθ των ανκρϊπων με τα ηϊα και ειδικά ςτισ
ηωοφιλικζσ ςχζςεισ και τθν κτθνοβαςία (Beetz, 2005). Θ παροφςα εργαςία φιλοδοξεί
να αποτελζςει μια αφετθρία ενόσ ευρφτερου προβλθματιςμοφ.

44

Ραράδειγμα ανικικθσ πράξθσ ςτθν οποία υπάρχει ςωματικι ςυμμετοχι του κφματοσ είναι ο
βιαςμόσ μιασ γυναίκασ , όταν αυτι κατά τθν εξζλιξθ του βιαςμοφ ανταποκρίνεται ςωματικά.
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