
Έχουν δικαιώματα τα ζώα; 

Σταύρος Καραγεωργάκης 
Εκπαιδευτικός ΔΕ, Δρ. Ιστορίας και 

Φιλοσοφίας των Επιστημών και της 
Τεχνολογίας 



Ελληνική αρχαιότητα 

• Πυθαγόρας 

• Πορφύριος 

• Ηθική αντιμετώπιση 
των ζώων 

• Μετενσάρκωση 

• Τρόμος στη θέα του 
χυμένου αίματος  
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χορτοφαγία 

Για ποιους λόγους γίνεται 
κάποιος χορτοφάγος; 

 

• θρησκευτικοί 
(ινδουισμός: το 30% είναι 
χορτοφάγοι, ζαϊνιστές: 
όλοι χορτοφάγοι, 
βουδισμός: επίσης 
προϋποθέτει τη 
χορτοφαγική διατροφή, 
αν και δεν τηρείται 
απόλυτα) 

 



χορτοφαγία 

Για ποιους λόγους 
γίνεται κάποιος 
χορτοφάγος; 

 

• Υγείας: πολλοί 
αθλητές, ακόμα και 
πρωταθλητές είναι 
βίγκαν ή 
χορτοφάγοι 

 



χορτοφαγία 

Για ποιους λόγους γίνεται κάποιος χορτοφάγος; 

• Ηθικής: υπάρχει  αντίστοιχο κίνημα και τον 19ο 
αιώνα 

 



χορτοφαγία 

Για ποιους λόγους γίνεται κάποιος χορτοφάγος; 

• Πολιτικής: για το ζήτημα της παγκόσμιας πείνας 
(αγελάδες-μεθάνιο κλπ) 

 



Οι 2 σημαντικότερες θεωρίες υπέρ της ηθικής 
υπόστασης των ζώων 

 

• Απελευθέρωση των ζώων-Πίτερ Σίνγκερ 

• Δικαιώματα των ζώων- Τομ Ρέιγκαν 



Peter Singer 
Η θεωρία για την απελευθέρωση των ζώων 

 



Peter Singer: Η θεωρία για την 
απελευθέρωση των ζώων 

    Βασικές αρχές 

– όλα τα ζώα είναι ίσα 

– η ισότητα δε συνεπάγεται ίση μεταχείριση  

– οι άνθρωποι είναι ειδιστές 

– κριτήριο για τη συμμετοχή στην ηθική 
κοινότητα η δυνατότητα του αισθάνεσθαι ή 
της συναισθησίας (sentience)  



Peter Singer: Η θεωρία για την 
απελευθέρωση των ζώων 

   Ειδισμός (speciesism)  

   Ο ειδισμός είναι μια μορφή προκατάληψης 
υπέρ των συμφερόντων των μελών του ιδίου 
είδους και εναντίον των μελών των άλλων 
ειδών.  

 



Tom Regan: Η θεωρία για τα δικαιώματα 
των άλλων ζώων 

    Πρότεινε μια 
εναλλακτική θεωρία 
για την ηθική 
αντιμετώπιση των 
άλλων ζώων απ’ 
αυτήν του Peter 
Singer 



Tom Regan: Η θεωρία για τα δικαιώματα των άλλων 
ζώων 

Βασικά στοιχεία 
• αντιμετωπίζουμε τα ζώα σαν εργαλεία για την 

ικανοποίηση των αναγκών μας 
• έχουμε άμεσα ηθικά καθήκοντα προς τα άλλα ζώα 
• προτείνει μια θεωρία ηθικών δικαιωμάτων 
• τα όντα με εγγενή αξία (inherent value) έχουν δικαιώματα  
• μόνο υποκείμενα μιας ζωής (subjects-of-a-life) έχουν 

εγγενή αξία  
• υποκείμενα μιας ζωής είναι μόνο τα όντα που έχουν 

αυτοσυνειδησία (self-conscious), είναι ικανά να έχουν 
πεποιθήσεις (beliefs) και επιθυμίες, μόνο συνειδητοί 
δρώντες που μπορούν να συλλάβουν το μέλλον και να 
έχουν σκοπούς  

• όλα τα πνευματικώς υγιή θηλαστικά ηλικίας ενός χρόνου, 
ή και παραπάνω, είναι υποκείμενα μιας ζωής και συνεπώς 
έχουν εγγενή αξία, γεγονός που τα επιτρέπει να έχουν 
δικαιώματα  



Πρακτικές ζητήματα 
Τι γίνεται: 

• με τη διατροφή μας (κρεοφαγία-ακρεοφαγία-
βιγκανισμός); 

• Με τη βιομηχανική κτηνοτροφία; 

• με την ανθρώπινη διασκέδαση που χρησιμοποιεί ζώα 
(τσίρκο, ζωολογικοί κήποι, δελφινάρια); 

• με τα πειράματα σε ζώα; 

 

 

 

 



Τέλος 


