Θεωρούμαζηε δεμιουργία ηου Θεού όηαν
βαζανίδουμε εκούζια ηα δώα?
Όινη αλαξσηηόκαζηε αλ πξάγκαηη ην ‘θαθό’ δεη ζηε γε. Πόιεκνη, θαηαδηώμεηο ζξεζθεπηηθέο ή
θνηλσληθέο, βαζαληζηήξηα, θαθνπνίεζε ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ δώσλ.
Είλαη άξαγε ν Παξάδεηζνο αλνηθηόο ζηνπο πηζηνύο πνπ όκσο βαζαλίδνπλ αλζξώπνπο θαη δώα,
ή ζηνπο αθηηβηζηέο πνπ πξνζηαηεύνπλ θάζε αδύλακν πιάζκα?
Η θύζε καο, ε κλήκε Θενύ, ζα έπξεπε λα καο θάλεη λα πξνζηαηεύνπκε θάζε ηη αδύλακν,
κηθξό θαη απξνζηάηεπην. Αιιά εκείο πξάηηνπκε αληίζεηα. Τα βίαηα εγθιήκαηα θαηά ησλ δώσλ
θαη ε ηαθηηθή θαθνπνίεζή ηνπο είλαη πιένλ ξνπηίλα ζηα αζηηθά θαη αγξνηηθά θέληξα, αιιά
παξαηαύηα δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απόιπηα σο θαθνπξγήκαηα.
Σηε ζύγρξνλε επνρή ε επηζηήκε έρεη αλαθαιύςεη ζηνηρεία ηνπ ζύκπαληνο αιιά ρξεηάδεηαη
ρξόλν λα θαηαπνιεκήζεη ή λα πξνζθέξεη πξόιεςε θαηά ησλ αζζελεηώλ όπσο ν θαξθίλνο.
Η αλζξσπόηεηα παξνπζηάδεη κία απόιπηε αληζνξξνπία ζηηο θαηεπζύλζεηο ηεο θαη ηηο
επηηπρίεο. Έρεη λα θάλεη κε θαηεπζπλόκελε επηζηήκε ε πξνηεξαηόηεηεο από ηηο βηνκεραλίεο?
Σίγνπξα πάλησο ππάξρεη κία έιιεηςε εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν ζρεηηθά κε ην ζσζηό θαη ην
ιάζνο, ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ θαη ην ό,ηη απηά ηα πιάζκαηα ηνπ Θενύ
δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ ην αλζξώπηλν γέλνο, ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο καο ζπλείδεζεο
θαζεκεξηλά.
Οη εξεπλεηέο πνπ πεηξακαηίδνληαη ζηα δώα ζα ππεξαζπηζηνύλ ηα επηηεύγκαηα ηεο επηζηήκεο
κε θάζε θόζηνο. Οη θπλεγνί πνζηάξνπλ θσηνγξαθίεο γειαζηνί κε έπαξζε δίπια ή πάλσ ζηα
ηξόπαηά ηνπο, πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη πξνζηαηεπόκελα είδε, θαη ππεξαζπίδνληαη ην
‘δηθαίσκά’ ηνπο κε ζθιεξή γιώζζα. Η θαθνπνίεζε ησλ θαηνηθίδησλ από θαηαγεγξακκέλα
αξρεία θζάλνπλ ηα εθαηνκκύξηα ππνζέζεηο εηεζίσο. Οη θηελνηξνθηθέο θάξκεο κεγαιώλνπλ
κέρξη ζαλάηνπ ζε ακθίβνιεο ζπλζήθεο ηα δώα, πξνθαιώληαο ηνπο όιεο ηηο κνξθέο ζηξεο κέρξη
ηειεπηαίαο πλνήο. Σε πνιιέο ρώξεο ηα δώα ππνθέξνπλ ρηππεκέλα ζηε δηάξθεηα ηεο
εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ππνρξεσκέλα λα κάζνπλ ό,ηη ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξάζηαζε ζην ηζίξθν,
ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θπλνκαρίεο θαη άιιεο κνξθέο παξάλνκσλ αγώλσλ.
Έλα ζιόγθαλ ιέεη, πώο κπνξνύκε ινηπόλ λα κηιάκε γηα εηξήλε όηαλ έρνπκε θξέαο ζην πηάην
καο...

Πώο κπνξεί θάπνηνο λα ρηππά κέρξη ζαλάηνπ έλα κσξό θώθηαο ζην άθνπζκα ηνπ νπξιηαρηνύ
θαη κεηά λα πάεη εθθιεζία? Τη είδνο αλζξώπνπ ζα θνξέζεη ηε γνύλα από ην ρηππεκέλν

απξνζηάηεπην κσξό? Απηό δελ είλαη ζίγνπξα εθζπγρξνληζκόο, ζε κία επνρή πνπ ζρεδηάδνπκε
ηαμίδηα ζην δηάζηεκα.
Είλαη ππεξαπαξαίηεην, ν θαζέλαο καο θαη όινη καδί λα ελαληησζνύκε ζε θάζε κνξθή βίαο θαη
λα δηεθδηθήζνπκε ηελ αλζξσπόηεηά καο. Η Επξσπατθή Έλσζε, πξέπεη επίζεο λα
θαηαςεθίζεη ζρεηηθνύο λόκνπο κε ηνλ απνθιεηζκό πξντόλησλ θαη ππνπξντόλησλ από ηηο
θώθηεο, ώζηε λα βνεζήζεη λα ζηακαηήζεη απηή ε εηήζηα ζθιεξόηεηα, λα ελαληησζεί ζην
θπλήγη θώθηαο.
Όινη καδί κέζα από ηε θνηλσλία θαη ηνπο νξγαληζκνύο κπνξνύκε λα ζώζνπκε, λα
θξνληίζνπκε, λα πάξνπκε ζέζε ζηε ζθιεξόηεηα θαηά ησλ δώσλ, ζε θάζε βηνκεραλία πνπ
ρξεζηκνπνηεί ζθιεξέο κεζόδνπο, ή λα ξεπνξηάξνπκε ην παξάλνκν θπλήγη δώσλ, ή αγξνηηθέο
κνλάδεο πνπ θαθνπνηνύλ ηα δώα, λα πάξνπκε ζέζε ζηελ θαθνπνίεζε ησλ αιόγσλ θαη ησλ
κνπιαξηώλ, ζηελ ακέιεηα ησλ δώσλ.
Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα δελ είλαη ηόζν ηπρεξά πάληα ώζηε λα έρνπλ ην ζπηηηθό ηνπο θαη
θαινύο αλζξώπνπο λα ηα αγαπνύλ θαη λα ηα θξνληίδνπλ. Ναη, ππάξρνπλ εθαηνκκύξηα
θαηαγεγξακκέλεο ππνζέζεηο γηα θαηνηθίδηα πνπ ππνθέξνπλ ζηα ρέξηα βάξβαξσλ αλζξώπσλ
πνπ θαηαρξεζηηθά ηα θαθνπνηνύλ.
Έρεη απνδεηρζεί, όηη νη άλζξσπνη πνπ αζθνύλ ζθιεξόηεηα ζηα δώα είλαη βίαηνη θαη ζηνπο
αλζξώπνπο. Πόζεο θνξέο ζηνλ Τύπν έρνπκε δηαβάζεη ζε ππνζέζεηο εγθιεκάησλ ζρόιηα πνπ
αθνξνύλ ηελ θαθνπνίεζε δώσλ? Έγθπξεο κειέηεο εξεπλεηώλ απνθαιύπηνπλ πσο ε βία ζην
ζπίηη θαη ε θαθνπνίεζε παηδηώλ εκπεξηέρεη θαθνπνίεζε δώσλ επίζεο.
Έρνπκε δεη άπεηξεο πεξηπηώζεηο δώσλ πνπ ζθάδνληαη ζηελ αγσλία κε ηελ ραιάι ή θόζεξ
κέζνδν. Έρεη απνδεηρζεί όηη θάπνηεο ηέηνηεο ζθαγέο γίλνληαη ρσξίο αλαηζζεζία, θάηη πνπ
είλαη παξάλνκν θαη αλήζηθν. Πώο κπνξεί θάπνηνο λα παξαθνινπζεί έλα δών λα ππνθέξεη, λα
θάλεη ήρνπο, γλσξίδνληαο ζε αβάζηαρην πόλν πσο ήξζε ην ηέινο? Πώο ν Θεόο κπνξεί λα
επαξεζηεζεί από απηό? (Αθνύ νη κέζνδνη απηνί αθνξνύλ παιαηέο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο
πεξί επαξέζθεηαο Θενύ).
Καη θάζε Πάζρα, ε Φξηζηηαλνζύλε γηνξηάδεη κε κία καδηθή ζθαγή από αξληά θαη θαηζηθάθηα.
Κάζε ζξεζθεία πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη πνηά έζηκα πξέπεη λα επηβηώλνπλ ή λα
αλαζεσξεζνύλ ζηηο κέξεο καο ώζηε λα κελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ.
Ο άλζξσπνο δελ δεκηνπξγήζεθε γηα λα ηξώεη απνθιεηζηηθά γηα δηαζθέδαζε θαη κε θάζε εζηθό
ηίκεκα. Απηή είλαη κία δηεζηξακκέλε πξαγκαηηθόηεηα ηεο αθζνλίαο. Ήξζε ε ώξα λα
απνθαζίζνπκε πνύ ζηεθόκαζηε.
Μνηξαζηείηε ηε γλώκε ζαο κε ην θνηλό γηα ηελ ζθιεξόηεηα ησλ δώσλ θαη εθπαηδεύζηε άιινπο
κέζα από θακπάληεο ελεκέξσζεο.
Μελ ρξεζηκνπνηείηε πξντόληα (Μεηθ απ θιπ) πνπ έρνπλ ηεζηαξηζηεί ζηα δώα. Ειέγρμηε κέζα
από ηελ PETA πνηνί θαηαζθεπάδνπλ πξντόληα ζην Φνλγθ Κνλγθ ζην νπνίν επηηξέπεηαη βάζε

λόκνπ ε ζθιεξόηεηα ζηα δώα. Να ζπκκεηέρεηε ζε νξγαληζκνύο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη κε
ηελ πεξίζαιςε ησλ δώσλ ζε εηδηθά θαηαθύγηα πεξίζαιςεο ή θαηαθύγηα ζπληήξεζεο ηεο
άγξηαο δσήο παγθνζκίσο.
Δώζηε ηε δηθή ζαο κάρε ελάληηα ζε θάζε κνξθή θαθνπνίεζεο θαη εθκεηάιεπζεο ησλ δώσλ.
Ξεθηλήζηε κε ηελ δηθή ζαο επηκόξθσζε ζήκεξα.
Δόμα ησ Θεώ ππάξρνπλ νξγαληζκνί θαη αθηηβηζηέο πνπ καο επηκνξθώλνπλ κέζα από εληαηηθέο
δξάζεηο θαη ηε θαζεκεξηλή ηνπο ππνγξαθή, κε επηηπρίεο από νξγαλσκέλεο δξάζεηο λα
ζηακαηήζνπλ ή λα πξνιάβνπλ ηα ρεηξόηεξα, θαη ηαθηηθά ζε ζπλεξγαζία κε ην λόκν.
Μπνξείηε λα θάλεηε όκνξθε αξρή κε ην λα ππνγξάςεηε αλαθνξέο κέζα από online
εθαξκνγέο, λα αθνινπζήζεηε νξγαληζκνύο όπσο ε PeTA https://www.peta.org/ θαη ζίγνπξα
λα αιιάμεηε ηηο δηαηξνθηθέο ζαο ζπλήζεηεο. Έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα ηνμηθό πεξηβάιινλ θαη
ζίγνπξα κία θαιή αξρή είλαη λα αγθαιηάζεηε λέεο ζπλήζεηεο θαη λα βάιεηε βηνινγηθά πξντόληα
ζηε δηαηξνθή ζαο.
Δελ ζα ρξεζηκνπνηήζσ θσηνγξαθίεο κε ελνριεηηθό πεξηέρνκελν γηα λα επαηζζεηνπνηήζσ,
νύηε ζα πεξηγξάςσ πεξηπηώζεηο από ηελ ππέξηαηε βαξβαξόηεηα πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηα
κέζα, γηαηί ζα ζαο ξαγίζνπλ ηελ θαξδηά. Αιιά ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεηε κε δηθή ζαο
ζέιεζε ζρεηηθά βίληεν γηα λα θαηαιάβεηε. Υπάξρεη αθζνλία ζην ζέκα ζε δηαδηθηπαθέο
βηβιηνζήθεο, κέζα ελεκέξσζεο θαη έξεπλεο από ηνπο ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο.
Να ζπκάζηε ηα κηθξά πξάγκαηα μεθηλνύλ από εκάο, ε ζπίζα γηα κία κηθξή πξάμε ζήκεξα,
αληαλαθιά ζε θάηη θαιό κίιηα καθξηά αύξην. Τα δώα είλαη έιινγα πιάζκαηα πνπ αμίδνπλ
ζεβαζκό θαη έρνπλ δηθαηώκαηα. Ξεράζηε ην αλαζήθσκα ησλ ώκσλ, πνηά είλαη ε δξάζε ζνπ
γηα λα ζηακαηήζεηο ηε βαξβαξόηεηα ελάληηα ζηα δώα?
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