Παναγιώτης Τσιαμούρας – Για
την
αντίσταση
των
ζώων:
σπάζοντας όλα τα κλουβιάκελιά!
Η πρόσφατη περίπτωση του Μπαζού που δραπέτευσε από το
στρατόπεδο συγκέντρωσης του Αττικού Πάρκου ανέδειξε το ζήτημα
των ανθρώπινων μεθόδων φυλάκισης των ζώων.[1] Ωστόσο, παρά την
τραγική κατάληξή του, θα διάβαζα το γεγονός υπό το πρίσμα της
ενεργούς αντίστασης, αλλά όχι εκείνων των πατερναλιστικά
γενναιόδωρων «φιλόζωων» και υπέρμαχων των προστασίας των ζώων
που στη συντριπτική τους πλειονότητα θεωρούν ότι τα ζώα «δεν
έχουν φωνή» και άρα είναι απλώς παθητικοί αποδέκτες των
δικαιωμάτων που αποφασίζουμε να τους χαρίσουμε. Η ιστορία του
Μπαζού είναι εκείνη ενός πλάσματος που αποφασίζει να γίνει
αφεντικό της μοίρας του και υποκείμενο πολιτικού λόγου,
ενσυνείδητης δράσης (agency), γιατί, μολονότι είμαστε
συνηθισμένοι να διαβάζουμε την ιστορία υπό την
«ανθρωποκεντρική προκατάληψη», υπάρχει και η άλλη ιστορία,
εκείνη «από τα κάτω» και από την (προ)οπτική των ζώων, την
οποία γράφουν σύγχρονοι ερευνητές όπως οι Τζέισον Χρίμπαλ,
Άιλον Κοέν, Σάρατ Κόλινγκ, Μάσιμο Φιλίπι και Μάρκο Ρέτζιο.[2]
Ο Μπαζού ήθελε να είναι ελεύθερος, όπως όλοι οι αιχμάλωτοι· το
αποδεικνύουν οι συνεχείς απόπειρες απόδρασης από τα φορτηγά
που κατευθύνονται στα σφαγεία, οι επιθέσεις εναντίον ανθρώπων
σε ζωολογικούς κήπους, η άρνηση των υποζυγίων να εκτελέσουν
εντολές. Ό,τι έκανε ο Μπαζού το είχαν κάνει τον Μάιο του 2016
δεκαεννέα πίθηκοι που απέδρασαν από τον περιφραγμένο χώρο της
Alpha Genesis (Νότια Καρολίνα), της αποκαλούμενης «φάρμας των
πιθήκων», καθώς εκεί βρίσκονται φυλακισμένα χιλιάδες
«δείγματα» που εκτρέφονται και πουλιούνται σε διάφορα
εργαστήρια των ΗΠΑ για πειραματισμούς και ανοσολογική έρευνα.
Οι δραπέτες είχαν κάνει ανοίγματα στον μεταλλικό φράχτη. Τους

συνέλαβαν μετά από κάποιες ώρες, αν και δεν είναι σίγουρο πως
τους συνέλαβαν όλους, παρά τις επίσημες ανακοινώσεις. Δεν ήταν
η πρώτη φορά που δραπέτευαν ούτε και πρόκειται για μεμονωμένο
φαινόμενο. Για παράδειγμα, τον προηγούμενο μήνα μερικά
μοσχάρια το είχαν σκάσει από το φορτηγό που τα μετέφερε στα
σφαγεία της γερμανικής πόλης Εγκενφέλντεν. Μονάχα το ένα από
αυτά πιάστηκε αμέσως: στη σύγχυση και στον φόβο του είχε
αναζητήσει ένα πρόχειρο καταφύγιο, για να βρεθεί τελικά σ’ ένα
σουπερμάρκετ. Κυνηγημένο λες και ήταν κανένας επικίνδυνος
εγκληματίες, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τους αστυνομικούς,
μπροστά από τον πάγκο με τα συσκευασμένα κομμάτια των ομοίων
του, έτοιμα προς πώληση.
Η εισβολή ενός ζωντανού και παλλόμενου σώματος, που αγωνίζεται
απελπισμένα να αποφύγει το τέλος που του επιφύλασσε η
κρεατοβιομηχανία, ακριβώς στον ναό του καταναλωτισμού,
αποκαλύπτει τι βρίσκεται πίσω από μία «μπριζόλα». Έστω και για
λίγο ο αστικός χώρος αναστατώνεται: ένας δημόσιος κίνδυνος
κυκλοφορεί στους δρόμους. Οι δυνάμεις της τάξης παρεμβαίνουν
αμέσως, προκειμένου να την αποκαταστήσουν. Το κάνουν με τα
μέσα και τα όπλα που γνωρίζουν καλά, εκείνα της έκτακτης
κατάστασης, και μάλιστα δίχως τις συνηθισμένες αναστολές που
υπαγορεύουν τα λεγόμενα «ανθρώπινα δικαιώματα» – και τους
μπελάδες που συνεπάγεται η τυχόν παραβίασή τους. Μια ανάλογη
ιστορία μπορεί να διαβάσει κανείς στο εξαιρετικό Έτσι τους
κάνουμε πόλεμο του Ζοζέφ Αντράς, όπου η αγελάδα θέλει να
ξεφύγει από τον ανθρώπινο ζυγό, από τον ορθό λόγο, τη
νεωτερικότητα και την πρόοδο: «Η αγελάδα δεν θέλει να την
ξαναπιάσουν, το χοντρό πορτοκαλοκόκκινο σώμα της το λέει, το
κερασφόρο κεφάλι της που αχνίζει μες στον χειμώνα το λέει, το
σκοτάδι, το στρίμωγμα και το άγνωστο της καρότσας, όχι δεν
θέλει ένας άνθρωπος να της ξαναβάλει χέρι, όχι, δεν τη θέλει
τη σοφία του, την ευφυΐα του, τα γέλια του, τη σιγουριά του
πως δεν έχει παρά να κάνει την ελαιογραφία του καλού Θεούλη
στήλη καύσιμου, τη σιγουριά του πως δεν εφηύρε εκείνη τις ίνες
νάιλον ούτε τον γραμμωτό κώδικα ούτε αυτόν τον κόσμο με το
γκρίζο έδαφος, τη σιγουριά του πως εκείνη δεν ξέρει ότι ένας

τύπος ονόματι Καντ υποστήριξε πως τα ζώα σαν εκείνη δεν έχουν
καμιά συνείδηση, πως εκείνη δεν ξέρει ότι ένας τύπος ονόματι
Χέγκελ έγραψε πως η φωνή της είναι κενή νοήματος, πως εκείνη
δεν ξέρει ότι ένας τύπος με απρόφερτο όνομα είπε πως εκείνη
δεν ξέρει τίποτα, τη σιγουριά του, ναι, πως εκείνη αγνοεί όλες
αυτές τις καλά δεμένες, τακτοποιημένες, ευθυγραμμισμένες
σκέψεις σε χαρτί: το μόνο που ξέρει αυτή τη στιγμή, με τις
οπλές της να σφυροκοπούν την άσφαλτο, είναι ότι το σκάει και
ότι θέλουν να την εμποδίσουν».[3]

Και αν αυτές είναι πράξεις αντίστασης που εκφράζονται με την
απόδραση και την άρνηση από την άλλη υπάρχουν εκείνες οι
στιγμές αντίστασης από τις οποίες δεν απουσιάζει η απτή βία
εναντίον των καταπιεστών. Το διάστημα 1993-1994, η ελεφαντίνα
Τάικ θα γίνει πρωταγωνιστής πολυάριθμων εξεγέρσεων εναντίον
των δαμαστών της: τον Αύγουστο του 1994, κατά τη διάρκεια μιας
παράστασης στο Circus International στη Χονολουλού της Χαβάης,
ποδοπάτησε τον φροντιστή της, εκτίναξε και σκότωσε τον
εκπαιδευτή της και στη συνέχεια βγήκε από την αρένα τρέχοντας.
Έπειτα από μισή ώρα καταδίωξης μέσα στην πόλη η αστυνομία τη
σκότωσε με 86 πυροβολισμούς, αλλά θα γίνει το σύμβολο των
αγώνων εναντίον της χρήσης ζώων στα τσίρκα, για πολλά χρόνια
πηγή έμπνευσης για τα δικαιώματα των ζώων. Τον Δεκέμβριο του
2007 η Τατιάνα, μια σιβηριανή τίγρης, πήδησε πάνω από έναν
τοίχο ύψους 3,5 μέτρων και κατασπάραξε τρεις εφήβους που τη

βασάνιζαν, δίχως να πειράξει κανέναν από τους άλλους
επισκέπτες του ζωολογικού κήπου.[4] Αν παραλληλίσουμε τις
συνθήκες ζωής των ζώων με εκείνες των δούλων, μπορούμε να
καταλάβουμε γιατί ο Τίλικουμ, μια όρκα που πέθανε τον
Ιανουάριο του 2017 και είχε εμπλακεί σε τρία ατυχήματα που
στοίχισαν τη ζωή σε ισάριθμους ανθρώπους, χαρακτηρίστηκε ο Νατ
Τέρνερ των φυλακισμένων του Sea World (βλ. την ταινία
Blackfish).
Αυτές είναι πράξεις αντίστασης, αν και μας φαίνονται
ασυνήθιστες σκηνές, πραγματικές εξαιρέσεις σε ένα σύστημα
εκμετάλλευσης ζωικών (ανθρώπινων και μη) σωμάτων το οποίο δεν
αμφισβητείται από κανένα και φαντάζει ως εάν να μην έχει
αντίπαλο, να είναι κύριος του χώρου, των ημερών μας και των
επιθυμιών μας. Δικαιολογημένα θα λέγαμε, αν σκεφτούμε ότι σε
εκείνα τα υποκείμενα –δηλαδή στα μη ανθρώπινα ζώα–σχεδόν
κανείς δεν αναγνωρίζει αυτονομία σκέψης ή δράσης. Ακόμη και οι
αντιειδιστές σε γενικές γραμμές μιλούν για τους «δίχως φωνή»,
νιώθοντας επιφορτισμένοι με το ιεραποστολικό καθήκον να μιλούν
εξ ονόματός τους. Αν όμως ρίξουμε τους προβολείς στις
εξεγέρσεις και στα φαινόμενα αντίστασης που εκδηλώνονται
μεταξύ των πλασμάτων που υποφέρουν, κακοποιούνται,
δολοφονούνται στα εκτροφεία και τα επιστημονικά εργαστήρια,
στα σφαγεία, στα Τσίρκα και τους ζωολογικούς κήπους, τότε θα
συνειδητοποιήσουμε πως δεν πρόκειται καθόλου για σποραδικά
επεισόδια. Θα ανακαλύψουμε ότι η εξουσία συχνά φοβάται τη
ζωική αντίσταση, εξού και χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που
διαθέτει, εντείνει τις μεθόδους κράτησης και πειθάρχησης των
σωμάτων. Γιατί, όπως είχε παρατηρήσει ο Φουκώ, όπου υπάρχει
εξουσία υπάρχει ταυτοχρόνως και αντίσταση, η οποία μπορεί να
προέλθει και από ομάδες εκτός του χώρου των διαδικασιών
παραγωγής· συνεπώς η πάλη των (οικονομικών) τάξεων δεν είναι η
μοναδική και αποκλειστική μορφή πάλης. Τα κυρίαρχα μέσα
ενημέρωσης αποσιωπούν τις πράξεις αντίστασης των ζώων ή, αν τα
αναφέρουν, το κάνουν σαν να πρόκειται για συμπαθητικά
ανέκδοτα, για χαριτωμένα περιστατικά που διαρρηγνύουν την
ανιαρή καθημερινότητα, για εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν έναν

κανόνα δισεκατομμυρίων σκλάβων που δέχονται παθητικά τον
εγκλεισμό και την υποδούλωση. Οι αρχές κηρύττουν αυτά τα ζώα
εκτός νόμου, εκδίδοντας εντάλματα σύλληψης και, αν χρειαστεί,
θανάτωσης. Στα ίδια εργαλεία και στις ίδιες κατασταλτικές
τεχνικές βασίζεται και η ζωοτεχνία, για να αντιμετωπίσει την
αντίσταση των ζώων.

Οι αποδράσεις, οι εξεγέρσεις και οι διαμαρτυρίες έχουν πάντα
ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ησυχίας και την κοινωνική
αναταραχή, αποδεικνύοντας ταυτοχρόνως, για παράδειγμα, πως ο
αστικός χώρος προορίζεται αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση,
καθώς είναι γεμάτος φράγματα, εμπόδια και όρια ανυπέρβλητα για
όσα ζώα αρνούνται να αποδεχτούν τη θέση για την οποία τους
προόριζε η παραγωγή. Εξού και η έκβαση είναι ως επί το
πλείστον αρνητική: η αιχμαλώτιση ή η θανάτωση. Ούτε άλλωστε θα
μπορούσε να είναι διαφορετική, σε ένα πλαίσιο όπου σύσσωμοι οι
άνθρωποι και οι θεσμοί τους παρατάσσονται για να καταπνίξουν
κάθε προσπάθεια αντίστασης ή εξέγερσης που εκδηλώνεται, όταν
οι συνθήκες είναι ώριμες εκεί όπου ο έλεγχος σε βάρος των
σωμάτων μερικές φορές χαλαρώνει. Εξάλλου όποιος, χάρη σε
κάποιο ατύχημα, κατορθώνει να το σκάσει από το φορτηγό που τον
μεταφέρει στο σφαγείο το πρώτο πράγμα που βλέπει γύρω του
είναι μια περιοχή στα μέτρα του ανθρώπου, ακατάλληλη για την
επιβίωσή του· ένας χώρος κατασκευασμένος μόνο για τις
ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες: από τους ασφαλτοστρωμένους

δρόμους με τα στηθαία και τις διαχωριστικές μπάρες, τα
αυτοκίνητα που τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα μέχρι τις
απροσπέλαστες βασικές πηγές νερού και τροφής, περιφραγμένες,
ιδιωτικοποιημένες, τσιμεντοποιημένες. Κατόπιν θα πρέπει να
λογαριαστεί με την υψηλή πυκνοκατοίκηση, τις κάμερες και τα
συστήματα «ασφαλείας», ελέγχου και παρακολούθησης. Σε μερικές
περιπτώσεις κάποιες από αυτές τις πράξεις ταρακούνησαν έστω
την κοινή γνώμη, δείχνοντας πως πίσω από το φιλέτο και το
χάμπουργκερ υπάρχουν πλάσματα που θέλουν να ζήσουν και μάλιστα
μερικές φορές κατορθώνουν να πάρουν με το μέρος τους την κοινή
γνώμη. Ορισμένα από αυτά έγιναν σύμβολα των αντιειδιστικών
αγώνων και ενέπνευσαν πραγματικές εκστρατείες εναντίον των
θεσμών κράτησης. Άλλα πάλι πέτυχαν να ελευθερωθούν για πάντα
χάρη στις κινητοποιήσεις εκείνων που πίστεψαν στ’ αλήθεια ότι
η αλληλεγγύη μπορεί και πρέπει να είναι ένα όπλο: γιατί εκείνο
που φοβάται περισσότερο η εξουσία είναι η ανθρώπινη αλληλεγγύη
προς τους εξεγερμένους.
Κάποιος θα σχολίαζε πως έχουμε να κάνουμε με μεμονωμένες
περιπτώσεις, ότι δεν πρόκειται για πολιτικές εξεγέρσεις, αλλά
μονάχα για ενστικτώδεις αντιδράσεις, αφού τα ζώα δεν είναι σε
θέση να τεκμηριώσουν ή να φωτίσουν τους λόγους της
συμπεριφοράς τους, δεν έχουν (ανθρώπινη) γλώσσα. Εμείς όμως τι
θέλουμε πραγματικά να δούμε πίσω από αυτές τις συμπεριφορές;
Έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, προκειμένου να διαβάσουμε τη
συμπεριφορά των ζώων, και πόσο διατεθειμένοι είμαστε να
κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση; Αν περιοριζόμαστε να
βλέπουμε στα ζώα μόνο ένα ίχνος ευφυΐας, αλλά όχι την
ικανότητα να παραγάγουν μια κοινωνική αλλαγή, τότε είμαστε
δέσμιοι μιας «από τα πάνω» αντίληψης της ιστορίας την οποία
γράφουν αποκλειστικά οι άνθρωποι: τα ζώα, όπως (όχι μόνο
παλιότερα) οι γυναίκες και οι αυτόχθονες των αποικών, δεν
αντιμετωπίζονται ως αυτόνομοι πρωταγωνιστές, δεν είναι ενεργά
μέλη της κοινότητας ως εργάτες, ως φυλακισμένοι ή ως
αντιστεκόμενοι. Στην καλύτερη των περιπτώσεων παρουσιάζονται
ως στατικοί πρωταγωνιστές, τους οποίους με την πάροδο του
χρόνου οι άνθρωποι χρησιμοποιούν, εκμεταλλεύονται, εκθέτουν,

κακοποιούν. Αναδύονται ως αντικείμενα
πραγματικής ουσίας και κάποιου ρόλου.

που

στερούνται

Μια ανάλογη ερμηνεία της πραγματικότητας, μια τέτοια θεώρηση
της ιστορίας «από τα πάνω», όχι μόνο διαστρεβλώνει την ιστορία
των ζώων, καθιστώντας τα ένα απλό αντικείμενο μελέτης, αλλά
εμποδίζει και την οικοδόμηση αυθεντικών σχέσεων μαζί τους. Αν
όμως επιχειρήσουμε μια «από τα κάτω» θέαση της ιστορίας, τότε
θα αναγνωρίσουμε ότι τα ζώα αντιστέκονται και αγωνίζονται, θα
διαπιστώσουμε ότι «τα γαϊδούρια αγνοούσαν τις εντολές. Τα
μουλάρια έσερναν τις οπλές. Τα βόδια αρνούνταν να εργαστούν.
Τα άλογα κατέστρεφαν τη σαγή. Τα κοτόπουλα ράμφιζαν τα χέρια
των εργατών. Οι αγελάδες κλοτσούσαν τους κτηνοτρόφους. Τα
γουρούνια δραπέτευαν από τον περίβολο. Τα σκυλιά έκλεβαν την
τροφή. Τα πρόβατα πηδούσαν τις περιφράξεις. Άλλωστε όλες αυτές
οι πράξεις αντίστασης αναγνωρίστηκαν πλήρως από τους
κτηνοτρόφους, τους ιδιοκτήτες, τα αφεντικά, τους φύλακες και
τους επιστάτες ως τέτοιες: δηλαδή ως πράξεις αντίστασης».[5]
Τα ζώα «αντιστέκονταν και αγωνίζονταν… ήταν μια δύναμη στη
διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής.

Να προσποιείσαι ότι δεν μπορείς, να απειθείς στις εντολές, να
επιβραδύνεις τον ρυθμό, να σέρνεις τα πόδια, να αρνείσαι να
εργαστείς, αν δεν έχεις λάβει την κατάλληλη τροφή και τις πιο
ζεστές ώρες της ημέρας, να κάνεις παύση δίχως να περιμένεις να

σου δώσουν άδεια, να αντιδράς στις υπερωρίες, να διαμαρτύρεσαι
κάνοντας να ακουστεί η φωνή σου, να προβαίνεις φανερά ή κρυφά
σε μικρές κλοπές, να αρνείσαι κοφτά να εκτελέσεις νέες
εργασίες, να υποκρίνεσαι τον ανυπάκουο, να καταστρέφεις τις
μηχανές του συστήματος παραγωγής, να δραπετεύεις, να
συγκρούεσαι ανοιχτά: όλες αυτές είναι ενέργειες που ο
ανθρωπολόγος Τζέιμς Σκοτ αποκάλεσε “τα όπλα των αδυνάτων”.
Μολονότι σπάνια έλαβαν τη μορφή οργανωμένων πράξεων από άποψη
σχεδιασμού και εκτέλεσης, αυτές οι ενέργειες ήταν σε κάθε
περίπτωση έντονα συγκρουσιακές και σε ορισμένες περιπτώσεις
μπορούσαν να στεφθούν από επιτυχία… οφείλουμε να σημειώσουμε
ότι ιστορικά αυτές οι καθημερινές μορφές αντίστασης δεν
υπήρξαν προνόμιο του ανθρώπινου είδους, δεδομένου ότι καθεμία
από τις παραπάνω μεθόδους χρησιμοποιήθηκε και από άλλα
ζώα».[6] Διαπιστώνουμε πως οι τρόποι με τους οποίους
εκφράζεται η ζωική καθημερινή αντίσταση συχνά είναι κοινοί με
εκείνους που στο παρελθόν τα ανθρώπινα ζώα είχαν επιλέξει
εναντίον των δυναστών τους: ανυπακοή, απείθεια, άρνηση
συνεργασίας, επιθετικότητα, απεργία πείνας, καταστροφή
μηχανών, πράξεις αυτοτραυματισμού ακόμη και αυτοχειρία· αυτά
ήταν πάντα τα όπλα των αδυνάτων και των «δίχως φωνή». Και
εκεί, μολονότι σπάνια έλαβαν τη μορφή οργανωμένων πράξεων από
άποψη σχεδιασμού και εκτέλεσης, εξέφραζαν πάντα και έντονα μια
σύγκρουση.
Αξίζει να σημειώσουμε τα αλησμόνητα και τόσο διορατικά λόγια
του Ετιέν ντε Λα Μποεσί από την Πραγματεία περί εθελοδουλείας,
όπως διατυπώθηκαν πριν από σχεδόν πέντε αιώνες: «Τα πραγματικά
ζώα… εάν οι άνθρωποι δεν είναι τόσο κουφοί, τους κραυγάζουν
“Ζήτω η ελευθερία!”. Πολλά από αυτά πεθαίνουν αμέσως μόλις
αιχμαλωτιστούν: ακριβώς όπως το ψάρι φεύγει από τη ζωή μόλις
βγει από το νερό, έτσι αυτά τα πλάσματα κλείνουν τα μάτια τους
στο φως και δεν επιθυμούν να επιβιώσουν, όταν χάσουν τη φυσική
τους ελευθερία. Εάν τα ζώα επρόκειτο να θεσμοθετήσουν μια τάξη
στο δικό τους βασίλειο, οι άρχοντές τους θα επιλέγονταν απ’
αυτόν τον τύπο. Άλλα, από τα μεγαλύτερα έως τα μικρότερα, όταν
συλλαμβάνονται προβάλλουν τέτοια αντίσταση, με τα νύχια, τα

κέρατα, το ράμφος, και τα πόδια τους, ώστε δείχνουν αρκετά
φανερά πόσο είναι προσκολλημένα σ’ αυτό που χάνουν· κατόπιν
στην αιχμαλωσία εκδηλώνουν με τόσα πολλά εμφανή σημάδια τη
συναίσθηση της δυστυχίας τους, ώστε είναι εύκολο να δεις ότι
μάλλον μαραζώνουν παρά ζουν και συνεχίζουν την ύπαρξή τους
περισσότερο μέσα στον θρήνο της χαμένης τους ελευθερίας, παρά
στη χαρά της δουλείας τους. Τι άλλο μπορεί να εξηγήσει τη
συμπεριφορά του ελέφαντα, ο οποίος, αφού αμυνθεί μέχρις
εσχάτων και γνωρίζοντας ότι έφτασε η στιγμή που θα πιαστεί,
χτυπά με σφοδρότητα τα σαγόνια του στα δέντρα και σπάζει τους
χαυλιόδοντές του, δείχνοντας έτσι τη λαχτάρα του να παραμείνει
ελεύθερος όπως ήταν και αποδεικνύοντας την αντίληψη και την
ικανότητά του να εξαγοράσει τους κυνηγούς, ελπίζοντας ότι μέσω
της θυσίας των χαυλιοδόντων του θα του επιτραπεί να προσφέρει
το ελεφαντόδοντό του ως λύτρα για την ελευθέρια του; Ταΐζουμε
το άλογο από τη γέννησή του, προκειμένου να το εκπαιδεύσουμε
να υπακούει στις διαταγές μας. Όμως, αν και έχει εξημερωθεί με
τόση δυσκολία, όταν πρόκειται να το ζέψουμε δαγκώνει το
χαλινό, σηκώνεται στα πισινά του πόδια στο άγγιγμα του
σπιρουνιού, σαν να θέλει να αποκαλύψει το ένστικτό του και να
δείξει με τις πράξεις του ότι, εάν υπακούει, το κάνει όχι λόγω
της ελεύθερης θέλησής του,
περισσότερο να πούμε;».[7]

αλλά

κάτω

από

ανάγκη.

Τι

Υπό την έννοια αυτή είναι λυπηρό να διαφημίζεται το πρόσφατο
«23ο
αντιρατσιστικό
φεστιβάλ»
με
έμφαση
στα
«αλησμόνητα
κεμπάπ
του
Χουσεΐν
και
στα
θρυλικά σουβλάκια του Φελέκη» ή σε παραδοσιακά πιάτα με
γεύσεις πτωμάτων: πίτα με σάλτσα από μοσχαρίσιο κιμά·
κοτόπουλο με τηγανητή μπανάνα και πάει λέγοντας. Και φυσικά
στήθηκαν πολλές συζητήσεις, αλλά όχι εκείνη που αφορά τα μη
ανθρώπινα ζώα! Είναι οξύμωρο να γιορτάζεται η αλληλεγγύη των
λαών πάνω σε δολοφονημένα σώματα έμψυχων. Στο όνομα ποιας
παράδοσης; Αντί να αρχίσουμε να δημιουργούμε μια νέα παράδοση,
διαιωνίζουμε όλους εκείνους τους μηχανισμούς που μας οδήγησαν
στα σημερινά αδιέξοδα. Στον αντίποδα –κάτι που οφείλουμε να
αναγνωρίσουμε– στο «Θερινό Εργαστήρι Κοινωνικής Οικολογίας»

των θεσσαλικών Αγράφων το «φαγητό θα είναι χορτοφαγικό
[βίγκαν]». (Είναι επίσης κρίμα και θλιβερό που ένας
τραγουδοποιός όπως ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ευαίσθητος σε
θέματα που αφορούν απεργούς πείνας ή αγώνες φυλακισμένων,
επιλέγει να διασκεδάζει τα πλήθη των πιστών του με τραγούδια
όπως «Η μοσχαροκεφαλή», ως εάν να μη θέλει να ξεφύγει από τους
πρωινούς πατσάδες και τις σούβλες έμψυχων πλασμάτων της
δεκαετίας του 1950 – και καλά, ας δεχτούμε ότι οι άνθρωποι
κάποτε δεν γνώριζαν, αλλά εμείς σήμερα πρέπει να εξακολουθούμε
να δεχόμαστε μια τόσο εξευτελιστική παράδοση; Εκτός και αν
θεωρείται ότι στο πλαίσιο του χαβαλέ και της διασκέδασης
μπορούμε με ελαφρότητα να πούμε/τραγουδήσουμε και μια χαζομάρα
παραπάνω, οπότε ας αρχίσουμε και τα ρατσιστικά ή τα σεξιστικά
ανέκδοτα… αλλά τότε μάλλον δεν θα ήταν ο «Θεός
Παπακωνσταντίνου»…)
Είναι αδιανόητο να μιλάμε για ειρήνη, να αγωνιζόμαστε για το
περιβάλλον, ενάντια στον ρατσισμό, για τα δικαιώματα και την
ευημερία του πλησίον μας, των προσφύγων και των μεταναστών,
ενώ την ίδια στιγμή συμβάλλουμε χαρούμενοι και ξέγνοιαστοι στο
καθημερινό ολοκαύτωμα και στη γενοκτονία εκατομμυρίων ζώων που
δολοφονούνται στα σφαγεία. Και μάλιστα δίχως να βλέπουμε σε
αυτήν τη στάση καμιά αντίφαση: ως εάν να θεωρούμε ότι ο σκύλος
μας έχει την αξία προσώπου, αλλά μπορούμε να τον αγοράζουμε
από τους δουλέμπορους των pet shops. Αλλά και από τούτη τη
μακροσκοπική αντίφαση μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί τα
πράγματα πηγαίνουν στη λάθος κατεύθυνση: όταν θα τελειώσουν οι
κακοποιήσεις, η βία, τα μαρτύρια και οι δολοφονίες ζώων από
τους ανθρώπους, ίσως τότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι
βρισκόμαστε και στον δρόμο της αληθινής αλληλεγγύης, της
χειραφέτησης και του τερματισμού των εγκλημάτων σε βάρος
συνανθρώπων μας. Αλλά μέχρι τότε οι επιλογές του καθενός
γίνονται σεβαστές μόνο στον βαθμό που δεν προϋποθέτουν ούτε
συνεπάγονται την καταστροφή άλλων ζωών. Σε μία διατροφή που
βασίζεται στην κατανάλωση νεκρών ζώων, δηλαδή κρέατος, και
στην εκμετάλλευσή τους δεν υφίσταται ούτε μία θετική, ακόμη
και απειροελάχιστη, πλευρά. Είναι ηθικά απαράδεκτο,

αποτρόπαιο, ολέθριο και καταστροφικό για το περιβάλλον και για
όλους μας· όπως και πολιτικά ανώριμο. Σε τούτο το έγκλημα
είμαστε συνένοχοι, όχι λιγότερο από τους Γερμανούς πολίτες που
αδιαφορούσαν για τα πογκρόμ εναντίον των Εβραίων, γιατί η
Τρεμπλίνκα των ζώων είναι αιώνια![8]
Μπροστά σε περιπτώσεις όπως εκείνη του Μπαζού είναι απαραίτητο
να εμβαθύνουμε στην έννοια και στο περιεχόμενο της εξέγερσης
των ζώων, γιατί η αποτυχία του μεγαλύτερου μέρους ανάλογων
εγχειρημάτων δεν μαρτυρά τόσο μια οντολογική ανικανότητα, αλλά
μάλλον μια μεγάλη δυσαναλογία δυνάμεων. Αυτές οι πράξεις,
συχνότερα ατομικές (αν και ορισμένες φορές συλλογικές), κατά
βάθος δεν θεωρούνται πολιτικές, γιατί είναι οι κυρίαρχοι και ο
πολιτικός λόγος τους (κατηγορίες, έννοιες, πρακτικές,
ερμηνευτικά σχήματα κλπ.) που ορίζουν τι είναι ή δεν είναι
πολιτικό. Δεν θεωρούνται επαναστατικές ενέργειες, γιατί
ανέκαθεν οι επαγγελματίες επαναστάτες ξόδευαν πολλή ενέργεια
προκειμένου να αποκλείσουν ό,τι είναι «ανώριμο» και
ανοργάνωτο, ό,τι μυρίζει αυθορμητισμό και δεν εντάσσεται στα
εκάστοτε κομματικά «κουτάκια» – ο Φραντς Φανόν στο Les damnés
de la terre (1961) έχει αφιερώσει πολύτιμες σελίδες σχετικά με
ανάλογα ζητήματα.[9] Είναι η ίδια παλιά ιστορία. Μονοπώλιο της
«Επανάστασης» σημαίνει πάντα μονοπώλιο του αφηγήματος:
εκθειασμός ορισμένων μορφών αντίστασης, καταδίκη στη λήθη όλων
των υπόλοιπων. Εξού και τα ζώα θα μπορούσαν να θεωρηθούν
επαναστάτες με το «ε» μικρό…, γιατί ουσιαστικώς κανένας
(αριστερός ή δεξιός) κομματικός και πολιτικός σχηματισμός δεν
θεωρεί ότι είναι ενεργά πολιτικά όντα με δική τους πολιτική
βούληση. Ωστόσο κανείς δεν είπε ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει
για πάντα, ότι τα εκάστοτε κυρίαρχα αφηγήματα παραμένουν εσαεί
κυρίαρχα και δεν ανατρέπονται. Εκείνο που σήμερα πρωτεύει
είναι να οικοδομήσουμε μορφές αλληλεγγύης εναντίον της
καταπίεσης των εξεγερμένων κάθε είδους και να αρχίσουμε να
αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας όχι ως κάποιον που μιλά για
τους καταπιεσμένους, «εξ ονόματός τους», αλλά ως κάποιον που
στέκεται πλάι τους, συμπαραστάτης τους. Εξάλλου υπήρξαν
ιστορικές στιγμές στις οποίες οι γυναίκες ή οι μαύροι, για

παράδειγμα, διεκδίκησαν να έχουν τον δικό τους λόγο ακόμη και
εναντίον των «χειραφετημένων» αντρών ή των λευκών
«αντιρατσιστών». Μια αλληλεγγύη που γκρεμίζει τα όρια μεταξύ
των ειδών συνιστά επείγουσα ανάγκη, γιατί και εμείς οι ίδιοι
είμαστε ζώα, αλλά πρωτίστως γιατί αποτελεί έκφραση της άρνησης
να λάβουμε τον λόγο για λογαριασμό εκείνων που υφίστανται τον
ζυγό και το βάρος της κανονικότητας, για να σταθούμε πλάι τους
τη στιγμή του αγώνα για την απελευθέρωση.
Η αντίσταση των ζώων μάς υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε την
έννοια της πολιτικής, να ξανακοιτάξουμε τις κατηγορίες που
χρησιμοποιούμε, προκειμένου να διαβάζουμε τα πολιτικά
φαινόμενα, ενδεχομένως να επινοήσουμε νέα επιστημολογικά και
μεθοδολογικά εργαλεία. Είμαστε διατεθειμένοι να πάμε τόσο
μακριά; Η προσπάθεια να αφουγκραστούμε όσα θέλουν να μας πουν
τα μη ανθρώπινα ζώα μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στον αγώνα
για την απελευθέρωση των άλλων ζώων και των ανθρώπινων. Η
υιοθέτηση ενός ανάλογου βλέμματος θέτει και αναδεικνύει μια
σειρά από ερωτήματα θεωρητικής –αλλά όχι μόνο– φύσης
θεμελιώδους σημασίας για την επεξεργασία και την ανάπτυξη ενός
νέου πεδίου έρευνας και δράσης. Ποια είναι η δυνατότητα
επικοινωνίας και μετάδοσης της διαφωνίας μεταξύ των διάφορων
ειδών; Ποια ερμηνευτικά μοντέλα, ποια επιστημολογικά
παραδείγματα και ποιες κατηγορίες πρέπει να επεξεργαστούμε εκ
νέου ή να επινοήσουμε, προκειμένου η δυσφορία των άλλων ειδών
να γίνει αντιληπτή και να καταστεί πολιτικής φύσης; Πώς θα
πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες έννοιες τις οποίες αρχικώς
επεξεργαστήκαμε στο ανθρώπινο πλαίσιο, όπως «συναίνεση»,
«εξέγερση», «οργάνωση», «πολιτική πράξη», «agency» κ.ά.; Υπό
την οπτική αυτή βιβλία όπως Οι γλώσσες των ζώων της Εύα Μέιερ
μπορούν να αποτελέσουν εύχρηστα και κατάλληλα εργαλεία
διεύρυνσης –ή καλύτερα επανεπεξεργασίας και αναθεώρησης– της
έννοιας του πολιτικού.[10]
H ιστορία της αντίστασης των ζώων είναι και η ιστορία της
αντίστασης όλων των υποτελών του σύγχρονου κόσμου: των
γυναικών, των σκλάβων, των προσφύγων, των διεμφυλικών. Όλων

των σωμάτων που συμβολικά και υλικά, φιλοσοφικά και πολιτικά,
ο κυρίαρχος λόγος διαμελίζει θεωρώντας τα ανάξια πένθους. Δεν
είναι επομένως επείγουσα η ανάγκη να σπάσουμε τα κλουβιάκελιά, εκείνες τις κατηγορίες που μετατρέπονται σε οντολογίες,
ταξινομώντας και αιχμαλωτίζοντας όλες τις υπάρξεις, τις ζωές
μας;
Αν εμείς –προοδευτικοί, αντιεξουσιαστές, αριστεροί κλπ.– δεν
μπορούμε –ή φοβούμαστε– να διαβάσουμε με νέο τρόπο την ιστορία
των ζώων που αντιστέκονται, να συνδέσουμε τη μοίρα των ζώων
και όλων των υποτελών που επιθυμούν να πάρουν οι ίδιοι τον
λόγο –και όχι απλώς να τους εκπροσωπούμε εμείς, «οι ανώτεροι
άνθρωποι»– με το πρόταγμα του σοσιαλισμού και της
απελευθέρωσης είναι δικό μας πρόβλημα, όχι δικό τους… Αντί να
χαμογελάμε ειρωνικά και στα κρυφά, μιλώντας για
«μελοδραματισμούς αργόσχολων γυναικών, για συμπόνια μουνούχων
και μικροαστών», θα ήταν προσφορότερο να στοχαστούμε πάνω στον
συσχετισμό του σοσιαλισμού με την τραγική πραγματικότητα των
ζώων. Εντούτοις, αν θυμηθούμε την καθυστέρηση και τον
αναγωγιστικό-περιοριστικό τρόπο με τον οποίο η παραδοσιακή
αριστερά «διάβασε» το διακύβευμα των αντιαποικιακών αγώνων,
δεν θα πρέπει να εκπλησσόμαστε που αδυνατεί να αντιληφθεί το
καινοφανές στοιχείο που κομίζουν τα ζώα που αντιστέκονται…
Ίσως πουθενά αλλού να μη γίνεται περισσότερο ευδιάκριτος ο
κομφορμισμός της αυτοαποκαλούμενης ριζοσπαστικής αριστεράς, η
οποία φαίνεται ανίκανη να ξεφύγει από το προπατορικό αμάρτημα:
την ανθρωποκεντρική προκατάληψη, καθώς αρέσκεται να είναι
πολλά «αντι-», αλλά ποτέ αντιανθρωποκεντρική.
Όπως εύστοχα το θέτει η Εύα Μέιερ: «Όταν μιλάμε για τα ζώα και
την πολιτική, ακούμε συχνά το αστείο ότι τα ζώα δεν μπορούν να
ψηφίσουν. Ωστόσο η έρευνα σχετικά με τις ομαδικές αποφάσεις
των ζώων δείχνει ότι μπορούν και ότι το κάνουν εντός των
κοινοτήτων τους… Αυτό που σήμερα θεωρούμε πολιτική έχει
επηρεαστεί και επηρεάζεται από τα άλλα ζώα. Η πολιτική δεν
λαμβάνει χώρα μόνο στα δημοτικά συμβούλια ή στα κοινοβούλια.
Πρακτικές που αμφισβητούν την κυβερνώσα εξουσία έχουν επίσης

πολιτικό χαρακτήρα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικές
σχέσεις ανθρώπων και ζώων στις οποίες τα ζώα θέτουν κάποια
αιτήματα, κοινωνικά κινήματα τα οποία μπορούν να
επικαιροποιηθούν από την αλληλεπίδραση με τα άλλα ζώα και
αμέτρητους άλλους τρόπους με τους οποίους τα ζώα επηρεάζουν τη
ζωή και τις προοπτικές των ανθρώπων… Οι διάφορες μορφές
πολιτικής αλληλοεπηρεάζονται και τόσο οι άνθρωποι όσο και τα
άλλα ζώα παίζουν ρόλο σε αυτές».[11] Επομένως ας προσπαθήσουμε
να αλλάξουμε την οπτική γωνία και ας αναγνωρίσουμε στα ζώα την
ακλόνητη επιθυμία και τη δυνητική ικανότητα αυτοαπελευθέρωσης.
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