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«…Όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε ζώα της συνομοταξίας των θηλαστικών, της τάξης των 
πρωτευόντων, της οικογένειας των ανθρωπιδών, του γένους Homo, και του είδους 
sapiens … Από την εποχή του Δαρβίνου, δεχόμαστε ότι είμαστε παιδιά των 
πρωτευόντων, αλλά όχι ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε πρωτεύοντα. Είμαστε πεπεισμένοι 
ότι, από τη στιγμή που κατεβήκαμε από το τροπικό δέντρο όπου ζούσε ο πρόγονός μας, 
ξεφύγαμε για πάντα απ’ αυτό, για να οικοδομήσουμε για τους εαυτούς μας και έξω από 
την φύση, το ανεξάρτητο βασίλειο του πολιτισμού.  
Το δικό μας πεπρωμένο είναι προφανώς ιδιαίτερο, συγκριτικά με εκείνο των ζώων, 
ακόμη και των πρωτευόντων, τα οποία εξημερώσαμε, υποβιβάσαμε, εκδιώξαμε, 
βάλαμε σε κλουβιά ή σε προστατευόμενες περιοχές. Είμαστε εμείς που οικοδομήσαμε 
πόλεις από πέτρα και ατσάλι, που επινοήσαμε τις μηχανές, που συνθέσαμε ποιήματα 
και μουσικές συμφωνίες, που ταξιδέψαμε στο Διάστημα. Πώς να μην πιστέψουμε 
λοιπόν ότι, αν και προερχόμαστε από τη φύση, έχουμε γίνει στη συνέχεια, εξω-φυσικοί 
και υπερ-φυσικοί; Από την εποχή του Καρτέσιου, σκεφτόμαστε παρά φύσιν, βέβαιοι 
ότι η αποστολή μας είναι να την εξουσιάσουμε, να την υποτάξουμε, να την 
κατακτήσουμε… Από την άλλη μεριά, παρά το ότι όλοι οι άνθρωποι προέρχονται από 
το ίδιο είδος, τον Homo sapiens, ο άνθρωπος δεν έπαψε να αρνείται στον συνάνθρωπο 
αυτό το εκ φύσεως κοινό χαρακτηριστικό, δεδομένου ότι δεν αναγνωρίζει τον όμοιό 
του στο πρόσωπο του ξένου, ή επιφυλάσσει για τον εαυτό του την πλήρη ιδιότητα του 
ανθρώπου…  
 

 

Edgar Morin (2000) Η ανθρώπινη φύση - Το χαμένο παράδειγμα, Αθήνα: 

Εναλλακτικές Εκδόσεις.  



Άνθρωπος Ζώα 
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Πολιτισμός 

Βιολογία Κοινωνικές 
επιστήμες 



Επιστήμες της ζωής 

Οικολογία 
Ηθολογία 

ζώων 
Κτηνιατρική 

Εξελικτική 

θεωρία 

«…Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι η Θεωρία της Εξέλιξης τα κάνει όλα καλύτερα, 

δείχνοντας την συγγένειά μας με τα άλλα ζώα και τον συνεταιρισμό μας για τον πλανήτη…” 

Όμως αυτό δεν δουλεύει, καθώς αποδεχόμαστε, τον “υποβιβασμό” της Δαρβινικής θεωρίας 

για να τον υπονομεύσουμε ...Η επανάσταση δεν είναι πλήρης μέχρι να αποδεχθούμε τις 

συνέπειες της και αυτό δεν είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε. Θέλουμε ακόμη να κατανοούμε 

τα ζώα με τους δικούς μας όρους, του-κατώτερου-αλλά-οριζόμενου-από. Θέλουμε να 

βλέπουμε τους εαυτούς μας στην κορυφή του σωρού. Θέλουμε να βλέπουμε την εξέλιξη 

προοδευτική, με αυξανόμενη περιπλοκότητα που οδηγεί προς εμάς μ' έναν προβλέψιμο τρόπο. 

Και στη συνέχεια μπορούμε να υποσκάψουμε τη Δαρβίνεια επανάσταση, για να αποφύγουμε 

τις Φροϋδικές επιπλοκές…»  

Gould, S.J. (1999) Keynote Address, στο Mack, A. (επιμ.), Humans and Other Animals, Columbus: Ohio 

State University Press, σ. 195-223  
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Η σχέση ανθρώπου – άλλων ζώων 

Προσδιορισμένη: 

– Ως προς τον χρόνο 

 

– Ως προς τον τόπο 

 

Κοινωνικά διαφοροποιημένη 

(Κατρίνα) 

Ο προβληματικός 

τρόπος με τον οποίο οι 

Δυτικές κουλτούρες 

παραμέρισαν τα ζώα 

πρώτα πνευματικά και 

μετά υλικά 



Η αντίφαση του 20ου αιώνα 
 

Μεγάλος αριθμός ειδών 
ζώων έχει οδηγηθεί σε 

στενότερη, 
συναισθηματική 
συσχέτιση με τις 

σύγχρονες κοινωνίες  
 

Πλημμυρίδα 
πληροφοριών για την 
άγρια ζωή. 
Οι κάτοικοι των πόλεων 
ανακάλυψαν τη 
βιόσφαιρα 

Η νέα συμπεριφορά 
απέναντι στα ζώα 
συντροφιάς. 
Η ανθρωποποίηση 

• Απαιτήσεις αυτού για 
κρέας 

• Οι τρόποι με τους 
οποίους παράγεται το 
κρέας  

Η απώλεια των βιοτόπων 

Δημοφιλία 
Κυνηγιού & ψαρέματος 



Πάρα πολύ κρέας  

• Πάρα πολύ για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε 
την υγεία μας σε καλή κατάσταση 

• Πάρα πολύ, ώστε να οδηγεί στην εξάντληση των 
φυσικών πόρων, το νερού και του εδάφους 

• Πάρα πολύ για την υγεία του πλανήτη, το κλίμα 
και το φυσικό περιβάλλον 

• Πάρα πολύ για να επιτρέπει στα ζώα που τρώμε 
να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση πριν τα 
καταβροχθίσουμε 

 

The Meat Crisis: Developing More Sustainable Production and Consumption. Edited 

by Joyce D'Silva & John Webster. London: Earthscan, 2010, 305 pp.  



Τα παραγωγικά ζώα  

• Η αποσύνδεση 

• Η απόκρυψη 

• Η δυσφήμιση 

• Η μετατόπιση της ενοχής 

 



Η διχοτομία ήμερα – άγρια 

ζώα 

•Το αίτημα για προσομοίωση - Ο Ρομαντισμός 



Τα ζώα στην ψυχαγωγία 

 

•Ο τρόπος που μεταχειρίζονται 
τα ζώα στο τσίρκο 

 

•Τσίρκο - δημόσια υγεία και 
ασφάλεια 

 

•Τσίρκο & διάσωση των 
απειλούμενων ειδών !!?? 



Ζωολογικοί κήποι 

Η διάσωση των 
ειδών 

Το αίτημα για 
εξοικείωση 

Τα μηνύματα 



Τα ζώα συντροφιάς  

•Η ανθρωποποίηση 

•Ο ιστορικός ρόλος των ζώων συντροφιάς 

•Τα ξενικά είδη 



Δημοφιλή και  

μη δημοφιλή ζώα 

http://fwie.fw.vt.edu/VHS/Storeria occipitomaculata occipitomaculata (Northern Red-bellied Snake)325.jpg


Τα άγρια ζώα 

Η οντολογική 
ανασφάλεια ή 
το καναρίνι των 
ανθρακωρύχων 



Τα ζώα στην 

έρευνα 



Ζώα 

Περιβάλλον 



Τα ζώα στην εκπαίδευση 

 

•Το αίτημα για εξοικείωση 

•Η ανατομία 



Ο προσανατολισμός 
της  εκπαίδευσης 

Η απάνθρωπη 
συμπεριφορά και ο 
χαρακτήρας του 
ανθρώπου 



Τα τέσσερα στάδια της 

σκληρότητας 

 

(σειρά χαρακτικών του William Hogarth 1750) 
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Η σχέση ανθρώπου 
άλλων ζώων: 

 

•Η παράδοση της 
φιλανθρωπίας 

 

•Τα δικαιώματα των 
ζώων 

 



Οι επιλογές 
της εκπαίδευσης 

Η εξιδανίκευση 

Ο διδακτισμός 

Το πολιτικά ορθό 



… Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και οι οποίοι συχνά 

είναι προκατειλημμένοι απέναντι στην εκπαίδευση στη σχέση 

ανθρώπου – ζώων, ότι χωρίς την εκπαίδευση για την ευζωία 

των ζώων, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση φθάνει μέχρι τα 

βουνά άλλά όχι στο παγιδευμένο τσακάλι, στους ωκεανούς 

αλλά όχι στη φυλακισμένη στο ενυδρείο φάλαινα, στον Αρκτικό 

κύκλο αλλά όχι στη γδαρμένη φώκια, στις πόλεις αλλά όχι στον 

αδέσποτο σκύλο, στα μεγάλα λιβάδια αλλά όχι στο κατάζω στο 

άλογο του rodeo, στα αγροκτήματα αλλά όχι στο ασφυκτικά 

περιορισμένο μοσχάρι, στα απειλούμενα είδη αλλά όχι στα 

κακοποιημένα ζώα… 

 

(Patty Finch 1988, σ. 69) 



Σας ευχαριστώ 


