Εισήγηση για την εκδήλωση που διοργανώθηκε µε αφορµή το κάλεσµα
για την εβδοµάδα αντισπισιστικών δράσεων
στις 3/11 στο Αυτοδιαχειριζόµενο Στέκι Πολυτεχνείου Κρήτης, Χανιά.

Το έχουµε πει επανειληµµένα και θα το ξαναπούµε. Το ζήτηµα των ζώων δεν µπορεί
παρά να αντιµετωπιστεί από µια συνολική πολιτική σκοπιά, εάν επιθυµούµε από τη µια
να κατανοήσουµε τις ρίζες του, και από την άλλη, αν θέλουµε να έχουµε µια
οποιαδήποτε ελπίδα για ριζική αλλαγή και για την απελευθέρωση των ανθρώπων, των
άλλων ζώων και της γης. Και ως τέτοιο ζήτηµα θέλουµε να το συζητήσουµε και σήµερα,
ως αναπόσπαστο µέρος του αγώνα για την ολική απελευθέρωση.
Είναι καµιά φορά ενθαρρυντικό ότι οι σχετικές συζητήσεις και δράσεις αυξάνονται µέσα
στον αναρχικό/αντιεξουσιαστικό χώρο, που προχωρά ακόµα σε δικτύωση και
συντονισµό όπως µε το πρόσφατο κάλεσµα για την εβδοµάδα αντισπισιστικών
δράσεων, µε σχετικές δράσεις, επιθέσεις σε µαγαζιά που εκµεταλλεύονται ζώα, πορείες,
απελευθερώσεις, αποκλεισµούς µαγαζιών και ζωολογικών κήπων, συζητήσεις,
προβολές και βίγκαν συλλογικές κουζίνες.
Από την άλλη, παρά τις µεγαλεπήβολες δηλώσεις χορτοφαγικών οµάδων του δυτικού
κόσµου για αλλαγή διατροφής και «βελτίωση των συνθηκών εκτροφής και σφαγής»,
και παρά την εµφάνιση «vegan» προϊόντων στα ράφια (ο καπιταλισµός έχει πολλά
πλοκάµια), η πραγµατικότητα είναι ότι µέσα στον παγκόσµιο καπιταλισµό τα ζώα που
βασανίζονται και σκοτώνονται στις εγκαταστάσεις των βιοµηχανικών εκτροφείων και
σφαγείων, στα εργαστήρια πειραµάτων των φαρµακευτικών πολυεθνικών, αυξάνονται
σε πολύ πιο γρήγορο ρυθµό.
Ταυτόχρονα, στο χώρο όπου κινούµαστε, µπορούµε να πούµε (µε επιφύλαξη) ότι έχει
περάσει πια ο καιρός των γραφικών αντιδράσεων όπου γίνεται προσπάθεια εξίσωσης
του ανθρώπου µε τα λιοντάρια που κυνηγούν τις γαζέλες, εξίσωσης του πόνου των
ζώων µε τον πόνο των φυτών, και ότι η προβολή πραγµατικών εικόνων από τα
εργοστάσια της εκµετάλλευσης έχει πάψει σε µεγάλο βαθµό να αποκαλείται «επίκληση
στο συναίσθηµα» µόνο και µόνο επειδή προβάλλει το βασανισµό άλλων ζώων αντί για
των ανθρώπων. Τέτοιου τύπου, συχνά κακοπροαίρετες, αντιδράσεις µε χαρά βλέπουµε
ότι πλέον πέφτουν στο κενό.
Από την άλλη, εξακολουθούµε να αντιµετωπίζουµε την απαξίωση της ανάγκης του
αγώνα για την απελευθέρωση των ζώων, που µεταφράζεται σε ιεράρχηση
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προτεραιοτήτων, µε τα άλλα ζώα βέβαια στον πάτο της λίστας. Mια αντίληψη που,
εσκεµµένα η µη, δεν πάει µόνο πίσω τον αντισπισισµό, αλλά για λόγους που θα
εξηγήσουµε αργότερα, στέκεται εµπόδιο στην απελευθέρωση των ανθρώπων και
βέβαια της γης. Και πριν ακόµα η σηµασία του ίδιου του ζητήµατος γίνει στο δικό µας
χώρο κοινώς αντιληπτή, η καταστολή είναι δυο βήµατα µπροστά. Όχι µόνο στις ηπα και
στην αγγλία, όπου γίνεται εδώ και δεκαετίες εκτεταµένη οικονοµική και υλική ζηµιά
κυρίως σε εκτροφεία µινκ και σε εργαστήρια πειραµάτων φαρµακοβοµηχανιών, αλλά
και µέσω διεθνών και ευρωπαϊκών κρατικών συνεργασιών, όπου η απελευθέρωση των
ζώων εντάσσεται (βλ. εκθέσεις της europol) στην ανερχόµενη “µονοθεµατική”
τροµοκρατία για την οποία τα κράτη χρειάζεται να ενισχύσουν τον έλεγχο, την
καταστολή και το νοµικό τους οπλοστάσιο. Και ενώ κάποιοι περιµένουν να αλλάξουν
πρώτα οι συνειδήσεις των πολλών, άλλοι/ες προχωρούν εδώ και χρόνια σε δράσεις,
και επιλέγουν µια ζωή µε συνέπεια µεταξύ λόγου και πράξης, συνεχίζοντας τον αγώνα
ακόµα και µέσα από τη φυλακή.

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός µας σήµερα είναι να επικοινωνήσουµε και να δυναµώσουµε
τη σύνδεση µεταξύ αγώνων αλληλένδετων ως προς το στόχο, τα µέσα και τα εµπόδια,
στο πλαίσιο της ολικής απελευθέρωσης. Βλέπουµε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα
σύµπλεγµα εξουσιαστικών δυνάµεων τόσο βαθιά ριζωµένων και διάχυτων, που καµία
µονοθεµατική οπτική δεν µπορεί να το αντιµετωπίσει συνολικά. Χρειάζεται να δούµε
όλες τις πλευρές της κυριαρχίας, της εξουσίας και της ανισότητας, είτε αφορούν τους
ανθρώπους και τις διακρίσεις που αφορούν τη φυλή, το φύλο, την τάξη, τον
σεξουαλικό προσανατολισµό, την απόκλιση από τον τεχνητό «ψυχολογικό µέσο όρο»,
και την εργασιακά «παραγωγική» ηλικία, είτε αφορούν τα άλλα ζώα, αυτά που η
γλώσσα της κυριαρχίας ονοµάζει «παραγωγικά», «πειραµατόζωα», «άγρια» (µη
εξηµερωµένα), «συντροφιάς», «διασκέδασης», είτε την ιδιοκτησία της γης, τα σύνορα,
τη ρύπανση της γης και των υδάτων, την περιβαλλοντική καταστροφή.
Και όλο αυτά σε µια περίοδο όπου ο
έλεγχος από την πλευρά της κυριαρχίας
µε τη χρήση της τεχνοεπιστήµης έχει
φτάσει σε τροµακτικά επίπεδα που
αφορούν, όχι µόνο την παρακολούθηση
και τη συλλογή πληροφοριών και
γενετικού υλικού, αλλά πλέον τον έλεγχο
της ζωής σε γονιδιακό επίπεδο. Χρειάζεται
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λοιπόν να συνδεθούν οι αγώνες και να κατανοήσουµε πως αυτές οι µορφές εξουσίας
και κυριαρχίας υποστηρίζουν και ενισχύουν η µία την άλλη και δρουν καταλυτικά,
δηµιουργώντας και συντηρώντας κυρίαρχες δοµές και αναπαράγοντας εξουσιαστικά
πρότυπα στη σχέση µεταξύ των καταπιεσµένων.

Τι είναι ο αντισπισιµός;
Είναι η πολύµορφη δράση που στοχεύει στη ριζική καταστροφή των εξουσιαστικών
µηχανισµών που εκµεταλλεύονται, βασανίζουν και δολοφονούν τα άλλα ζώα, πίσω
από τη θεωρητική κάλυψη του σπισισµού. Του διαχωρισµού δηλαδή των ανθρώπων
από τα άλλα ζώα, ή των άλλων ζώων µεταξύ τους σε ανώτερα και κατώτερα µε βάση το
είδος.
Ο σπισισµός βασίζεται στον ίδιο τρόπο σκέψης που βλέπει κάποια αυθαίρετα
χαρακτηριστικά ως βάση για το διαχωρισµό σε ανώτερους και κατώτερους. Οι ρατσιστές
πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι βάσει της φυλής, οι σεξιστές βάσει του φύλου, οι σπισιστές
βάσει του είδους. Ο σπισισµός προκύπτει µέσα από µια ανθρωποκεντρική οπτική του
κόσµου, σύµφωνα µε την οποία ο άνθρωπος είναι το πιο σηµαντικό ζώο και για αυτό
µπορεί να εξουσιάζει όλα τα υπόλοιπα έµβια όντα. Είναι η εσκεµµένη κυρίαρχη
αφήγηση µιας ιεραρχικής και εργαλειακής θεώρησης του κόσµου, όπου τα φυτά
υπάρχουν για να τα τρώνε τα ζώα, και τα ζώα υπάρχουν για να τα χρησιµοποιούµε εµείς,
το ανώτερο ον στον πλανήτη, γύρω από το οποίο άλλωστε, µέχρι λίγους αιώνες πριν,
γύριζε όλος ο κόσµος.
Αντίστοιχα µπορούµε να βρούµε πολλά παραδείγµατα εντός τους ανθρώπινου είδους,
όπου ο λευκός πλούσιος άντρας είναι ο ανώτερος, οι εργάτες και οι µαύροι είναι για να
τους υπηρετούν, οι γυναίκες για να κάνουν τα παιδιά τους και να ικανοποιούν τις
ορέξεις τους. Συνεχίζοντας στην ίδια λογική, η γη είναι πεδίο κατάκτησης, και τα ζώα και
οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, αξιοποιήσιµα εκθέµατα σε ζωολογικούς κήπους. Το
νερό, η καλλιεργήσιµη γη και τα ορυκτά είναι για τη συσσώρευση πλούτου και
δύναµης των κατακτητών, και άρα οι ιθαγενείς ένα απλό εµπόδιο που, αν δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως εργατικά χέρια, τότε χρειάζεται να εξαφανιστεί. Οι αναλογίες στην
ανθρώπινη ιστορία είναι πολλές.
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Οι αρχές και η συνέχεια του σπισισµού
Εντοπίζουµε τις ρίζες της σπισιστικής αντίληψης πριν από περίπου δέκα χιλιάδες χρόνια
στις πρώτες αγροτικές και κτηνοτροφικές κοινωνίες, όπου όπως η γη, έτσι και τα ζώα
που ζουν πάνω της, αντιµετωπίζονται ως ιδιοκτησία, εξηµερώνονται, διασταυρώνονται
επιλεκτικά και γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης στο βαθµό που επιτρέπει η
τεχνολογία της κάθε εποχής. Σε αυτή τη διαδικασία (ένα µεγάλο µέρος από) το
ανθρώπινο είδος αρχίζει να αντιλαµβάνεται τον εαυτό του, όχι πια ως µέρος της γης,
αλλά ως έξω και πάνω από αυτήν. Εκεί εντοπίζουµε τις αρχές του ανθρωποκεντρισµού
(κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη γη) και του σπισισµού (κυριαρχία του ανθρώπου
πάνω στα άλλα είδη). Οι συνδέσεις πάνε πολύ βαθιά, αφού η ιδιοκτησία της γης και
όσων πλέον παράγονται, αποθηκεύονται και φυλάσσονται, η ιεραρχία και ο
καταµερισµός της εργασίας, η κυριαρχία πάνω στη γη και στα ζώα, και µετά στις
γυναίκες, στα παιδιά και σε σκλάβους που αιχµαλωτίζονται και αντιµετωπίζονται ως
αναλώσιµα εργατικά χέρια, είναι κεντρικής σηµασίας στον κυρίαρχο πολιτισµό, µέσα
στον οποίο αναπτύσσεται και επικρατεί και το σηµερινό οικονοµικό σύστηµα
εκµετάλλευσης.

Η ανωτερότητα του ανθρώπου παγιώνεται «ηθικά» από τη θρησκεία, και κυρίως το
χριστιανισµό, διαχωρίζοντας τον άνθρωπο που µοιάζει πιο πολύ στο θεό, από τα άλλα
ζώα τα οποία µπορεί να χρησιµοποιεί (έτσι δεν µας ξαφνιάζουν και τα πολλά
καθηµερινά παραδείγµατα χριστιανών που «προσβάλλονται» από την ύπαρξη σκυλιών
κοντά στην εκκλησία και φωνάζουν για «έλλειψη σεβασµού» καταλήγοντας στις
πρόσφατες φόλες στο πάρκο της αγίας µαγδαληνής στα χανιά). Η θρησκεία δίνει τη
θέση της στη θρησκεία των άθεων, την επιστήµη, όπως αυτή χρησιµοποιείται από την
κυριαρχία για το συµφέρον της. Έτσι, σύµφωνα µε την ιστορία της κυρίαρχης επιστήµης,
τα ζώα αρχικά δεν αισθάνονται, αργότερα αισθάνονται αλλά δεν σκέφτονται, µετά
σκέφτονται και αισθάνονται (ίσως και πιο έντονα από εµάς) αλλά δεν έχουν
αυτοσυνείδηση. Την αίσθηση δηλαδή του εαυτού ως ξεχωριστή οντότητα, κάτι που
στους ανθρώπους γνωρίζουµε ότι υπάρχει µόνο από αυτοαναφορά, και άρα στα ζώα
δεν µπορεί να αποδειχθεί µε τρόπο που να ικανοποιεί την χρηµατοεξαρτώµενη έρευνα.
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Εποµένως, σύµφωνα πάντα µε την επιστήµη,
τα άλλα ζώα µας µοιάζουν τόσο ώστε να
δικαιολογούνται τα πειράµατα που γίνονται
πάνω τους για ανθρώπινα φάρµακα,
καλλυντικά, προϊόντα καθαρισµού κτλ
(παρόλο που
50-60% των φαρµάκων
αποτυγχάνει όταν φτάσει στην ανθρώπινη
δοκιµή) και από την άλλη, είναι τόσο
διαφορετικά, ώστε να µην υπάρχει κανένα
ηθικό πρόβληµα µε το βασανισµό τους.
Σήµερα, τα επίπεδα της τεχνολογίας
επιτρέπουν µέσω της γενετικής µηχανικής τη
δηµιουργία νέων, διαγονιδιακών ειδών. Έτσι,
όπως άλλωστε γίνεται εδώ και χρόνια µε τα
γενετικά τροποποιηµένα φυτά που πλέον
πατεντάρονται και ανήκουν σε πολυεθνικές, η
ιδιοκτησία πάνω στα ζώα δεν περιορίζεται σε
άτοµα ενός είδους ζώου, αλλά σε ολόκληρα
είδη.
Ευθύνεται αποκλειστικά η σπισιστική αντίληψη
για όλα όσα αναφέρουµε παραπάνω; Όχι από
µόνη της. Ο σπισισµός όµως είναι άρρηκτα
συνδεδεµένος µε τις υπόλοιπες εξουσιαστικές
δυνάµεις. Κάθε τι που συµβαίνει στα ζώα ή στα
ενδιαιτήµατα τους, πραγµατοποιείται
από
ανθρώπους που ζουν σε συγκεκριµένο
κοινωνικό πλαίσιο, από ανθρώπους που ζουν
υπό συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες που
έχουν διαµορφωθεί από το συγκεκριµένο
σύστηµα, που βασίζεται στην εκµετάλλευση
και σε συντριπτικό βαθµό σε αυτήν των ζώων.
Η βιοµηχανοποίηση, η εµπορευµατοποίηση, η
αποξένωση,
η
εκµετάλλευση
στις
κρεοβιοµηχανίες
και
στις
φαρµακοβιοµηχανίες που υπάρχουν όµως
µέσα σε αυτό το καπιταλιστικό σύστηµα, έχουν
ως όχηµα το σπισισµό. Και ο σπισισµός µε τη
σειρά του επικυρώνεται µέσω της συµµετοχής
σε ένα σύστηµα το οποίο αντιµετωπίζει τα µη
ανθρώπινα ζώα ως αντικείµενα, και τα
τοποθετεί κατώτερα από τους ανθρώπους ως
εµπορεύµατα προς κατανάλωση. Η συµµετοχή
σε αυτή τη διαδικασία αντικειµενοποίησης της
ζωής δικαιολογεί και µεταφέρει, µε συνήθως
µη
αντιληπτό
τρόπο,
την
ύπαρξη
εξουσιαστικού σκεπτικού ακόµα και σε
αντιεξουσιαστικούς χώρους.
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Ο αντισπισισµός λοιπόν είναι η δράση ενάντια στην πιο παλιά, την πιο βαθιά ριζωµένη,
την πιο βίαιη, την πιο διαδεδοµένη και ταυτόχρονα την πιο αποσιωπηµένη και πιο
ανθεκτική στο χρόνο µορφή εξουσιαστικής επιβολής και εκµετάλλευσης. Και είναι
κατανοητό και αναµενόµενο, ότι η δράση αυτή θα βρίσκει και αντίστοιχου βαθµού
εµπόδια.
Όµως η συνειδητοποίηση και η αποδόµηση του σπισισµού έχει µια ξεχωριστή
δυσκολία. Ο κινηµατικός κόσµος τάσσεται σχεδόν αυτοµάτως µε την πλευρά των
καταπιεσµένων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι εύκολο να ταυτιστούµε µε τους
καταπιεσµένους ανθρώπους, αν και µπορεί να µη βιώνουµε εµείς οι ίδιοι/ες στο πετσί
µας την αδικία και την εκµετάλλευση που υφίστανται. Στη συζήτηση όµως για το
σπισισµό καλούµαστε να δούµε τον εαυτό µας, και όχι µόνο όσους µέχρι τώρα
ταυτίζουµε µε την κυριαρχία, ως εκµεταλλευτές. Προφανώς δεν βάζουµε στο ίδιο
τσουβάλι όλα τα µέλη του ανθρώπινου είδους, τουλάχιστον στο βαθµό στον οποίο
συµβάλλουν στον καθηµερινό βασανισµό των ζώων. Όµως είναι εξαιρετικά δυσνόητο
και ανασταλτικό, όταν οποιοσδήποτε άνθρωπος βρίσκεται στη θέση του καταπιεσµένου,
να επικεντρώνεται κοντόφθαλµα στη δική του µόνο σφαίρα, και να µην ενώνεται µε
κάθε αγώνα κατά της καταπίεσης και της εκµετάλλευσης. Ταυτόχρονα, η συζήτηση για
τον αντισπισισµό, όπως σε πολλές άλλες πτυχές της ζωής µας, απαιτεί να
αµφισβητήσουµε τη δική µας κοσµοθεωρία, να ξεφύγουµε από την αποµόνωση και την
αποξένωση και να πετάξουµε από πάνω µας τις παρωπίδες που µας έχει επιβάλει η
σπισιστική αφήγηση και οι µηχανισµοί που τη συντηρούν και τρέφονται από αυτήν.

Μονοθεµατισµός
Με αυτό το πρίσµα, προλαβαίνοντας πιθανώς και µία µερικώς σωστή, αλλά
δυσανάλογα γενικευµένη κριτική του αγώνα µας, όχι µόνο βρίσκουµε προβληµατική,
αλλά εναντιωνόµαστε σε κάθε µονοθεµατική προσέγγιση, είτε αυτή αφορά µόνο τα
ζώα, είτε µόνο το περιβάλλον, είτε µόνο τον άνθρωπο, την τάξη, το φύλο ή τη φυλή.
Χρειάζεται λοιπόν να τολµήσουµε να κοιτάξουµε τον εχθρό συνολικά και συνδυαστικά.
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Αναγνωρίζουµε κάθε µορφή ανισότητας, διαχωρισµού και επιβολής ως µέρος του ίδιου
εξουσιαστικού πλέγµατος, απέναντι στο οποίο χρειάζεται πολύπλευρη θεώρηση και
πολυµέτωπη δράση. ∆εν µπορούµε να µιλήσουµε για την εκµετάλλευση ούτε των
ζώων, ούτε αποκλειστικά του ανθρώπου, ούτε της γης, αν δεν την εξετάσουµε µέσα στο
σύστηµα στο οποίο πραγµατοποιείται και συγκαλύπτεται.

Τί είναι η ολική απελευθέρωση;
Είναι ο κοινός αγώνας για την απελευθέρωση των ανθρώπων, των άλλων ζώων και της
γης. Είναι ο αγώνας για ένα κόσµο χωρίς ιεραρχία, ιδιοκτησία, χωρίς εξουσιαστική
επιβολή του «ανώτερου» στον «κατώτερο». ∆εν µιλάµε για αριθµούς και οικολογική
ισορροπία, ούτε για «βιώσιµη διαχείριση πόρων», ούτε για µερική καλυτέρευση
συνθηκών διαβίωσης για τους καταπιεσµένους αυτού του κόσµου. ∆εν µιλάµε για
φιλανθρωπία, δεν µιλάµε για φιλοζωία. Στοχεύουµε στην αυτοδιάθεση κάθε έµβιου
όντος, ναι ακόµα και στην περίπτωση της γαζέλας που πριν την κυνηγήσει το λιοντάρι
έχει ζήσει µια γεµάτη, φυσική ζωή, και που θα έχει την ευκαιρία να τρέξει και να παλέψει
για τη ζωή της και για τη ζωή των µικρών της. Η αυτοδιάθεση αυτή δεν µπορεί να
υπάρξει όταν η γη, τα φυτά, το νερό, ο φυσικός χώρος, αντιµετωπίζονται ως πηγή
πλούτου και εµπορεύσιµο προϊόν, όταν ανήκουν σε ιδιοκτήτες και καταστρέφονται στο
βωµό του κέρδους.
Έτσι, δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα να µιλήσουµε για την εκµετάλλευση, το
βασανισµό και τη δολοφονία των ζώων αν δεν εξετάσουµε το σύστηµα το οποίο όχι
µόνο τα επιτρέπει, αλλά κυρίως στηρίζεται σε αυτά, χωρίς να δούµε την αντίστοιχη
εκµετάλλευση που βιώνουν, είτε ως εκµεταλλευτές είτε ως εκµεταλλευόµενοι, όσοι το
δηµιουργούν και το συντηρούν. Για την ακρίβεια, σε αυτό το σύστηµα που µας βλέπει
ως αναλώσιµους/ες, η µόνη αλλά τεράστια διαφορά που βλέπουµε είναι στην ένταση
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και στους αριθµούς της εκµετάλλευσης και στη
βαθιά δυσκολία των περισσότερων ανθρώπων να
την εντοπίσουν, να την κατανοήσουν, να τη
συνειδητοποιήσουν και να την ξεριζώσουν.
Με το ίδιο σκεπτικό, δεν µπορούµε να µιλήσουµε
για τα ζώα, ανθρώπινα και µη, χωρίς να δούµε την
περιβαλλοντική ισοπέδωση γύρω µας. Ο
πολιτισµός των πόλεων και της αποξένωσης από
τους άλλους ανθρώπους, τα ζώα και την υπόλοιπη
φύση, η εξηµέρωση του ανθρώπου και η µετατροπή
του σε αιχµάλωτο στο κλουβί της παραγωγής και
της κατανάλωσης, η εµπορευµατοποίηση των
σχέσεων και όσων χρειάζεται για να επιβιώσει, δεν
θα µπορούσε παρά να οδηγήσει παρά σε ένα
καταστροφικό
ξεζούµισµα
του
πλανήτη.
Βιοµηχανική εκτροφή δισεκατοµµυρίων ζώων µε
παράλληλη ρύπανση και µόλυνση υδάτων και
εκποµπή του µεγαλύτερου µέρους των ρύπων που
ευθύνονται για την κλιµατική αλλαγή. Αποψίλωση
δασών για τη δηµιουργία τεράστιων εκτάσεων
µονοκαλλιέργειας, για την παραγωγή ζωοτροφής
για τα εκτροφεία, και αρπαγή της απαραίτητης γης
από την οποία τοπικοί πληθυσµοί, ανθρώπινοι και
µη, θα µπορούσαν να τραφούν. Κρυφός ή φανερός
πόλεµος για το πετρέλαιο, τα µεταλλεύµατα και το
νερό, πάνω σε αναλώσιµα πτώµατα, ανθρώπινα και
µη.
Ταυτόχρονα δεν µπορούµε να µιλήσουµε για
εργασιακή εκµετάλλευση χωρίς να δούµε τον
πολιτισµό
της
εξηµέρωσης,
την
εµπορευµατοποίηση του χρόνου και ακόµα του
σώµατος και ολόκληρης της ζωής. ∆εν µπορούµε
όταν µιλάµε για ένα σύστηµα που βασίζεται στην
ανισότητα και την εξουσιαστική βία, και τρέφεται
από την εκµετάλλευση των πιο αδύναµων, να µην
δούµε που στέκονται τα ζώα σε αυτήν την εξίσωση.
∆εν µπορούµε να µιλάµε για εγκλεισµό και να µην
σκεφτόµαστε τα εκατοµµύρια έγκλειστα ζώα, δεν
µπορούµε να µιλάµε για φασισµό και να µην
σκεφτόµαστε τη βίαιη επιβολή των ανθρώπων στα
άλλα ζώα, είτε άµεσα είτε έµµεσα, πληρώνοντας
άλλους για να κάνουν τη «βρώµικη δουλειά» σαν
πληρωµένοι δήµιοι. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για
αυτοδιαχείριση της τροφής και της υγείας και να µην
βλέπουµε την κατασκευασµένη εξάρτηση από τις
πολυεθνικές φαρµακοβιοµηχανίες.
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Για όλους αυτούς τους λόγους δεν µπορούµε και να µην βλέπουµε τα εµπόδια και τις
προβληµατικές που φέρνει ο µονοθεµατισµός και η περιχαράκωση της σκέψης και του
αγώνα. Που επιτρέπουν ρίχνοντας φως κάθε φορά µόνο σε µια όψη του πλέγµατος να
ρίχνονται, ηθεληµένα ή µη, όλες οι υπόλοιπες πλευρές στο σκοτάδι.
Για αυτό και µας προκαλεί ακόµα µεγαλύτερη αηδία και αγανάκτηση όταν βλέπουµε τα
ζητήµατα για τα οποία παλεύουµε να απογυµνώνονται από την πολιτική τους διάσταση,
να εµπορευµατικοποιούνται και να ευτελίζονται, ως lifestyle βιγκανισµός και πράσινη
ανάπτυξη, ή όταν βλέπουµε ακόµα και φασιστικά στοιχεία να τα διαστρεβλώνουν και να
βρίσκουν πάνω τους πεδίο προπαγάνδας και προσηλυτισµού, µιλώντας για «νόµους τη
φύσης» και «επιβίωση του ισχυρότερου». Βλέπουµε τότε ένα πεδίο που χάνουµε γιατί
το αφήσαµε στον πάτο των προτεραιοτήτων και απλά δεν το υπερασπιστήκαµε.

Περί προτεραιοτήτων
Η συχνότερη λοιπόν κριτική που δεχόµαστε από κόσµο µε τον οποίο συµφωνούµε στη
βάση πάνω στην οποία θέλουµε να κινηθούµε και να θεµελιώσουµε τον αντιιεραχικό
κόσµο µας, είναι αυτή της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων. Σύµφωνα µε αυτήν την
κριτική, χρειάζεται πρώτα να ασχοληθούµε µε τα ανθρώπινα, ή κάποια από τα
ανθρώπινα θέµατα (αυτά δηλαδή όπου ο άνθρωπος βρίσκεται στη θέση του
καταπιεσµένου), και µετά µε τα υπόλοιπα.
Μας είναι όµως ξεκάθαρο, ότι η τέτοιου τύπου ιεράρχηση προτεραιοτήτων δεν είναι
ούτε αποτελεσµατική ούτε εφικτή. ∆εν είναι αποτελεσµατική γιατί όποια αλλαγή και να
γίνει στο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήµατος δεν µπορεί να πάψει εξολοκλήρου να
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κουβαλάει και να διαβρώνεται από τα χαρακτηριστικά του. Και µε αυτήν την έννοια, όσο
συνεχίζει να τρέφεται από ακριβώς αυτά που αντιµαχόµαστε, κανένα ζήτηµα δεν θα
µπορέσει να λυθεί εξολοκλήρου ώστε να ακολουθήσει η σειρά του επόµενου. Και δεν
είναι εφικτή, γιατί πολύ απλά, δεν µπορεί να υπάρχει µια απελευθερωµένη κοινωνία, οι
άνθρωποι της οποίας να αντιλαµβάνονται µόνο το ζήτηµα της δικής τους αυτοδιάθεσης,
ενώ οι ίδιοι εξακολουθούν να ασκούν εξουσία πάνω σε «κατώτερους». Ακόµα και να
καταστραφούν τα βιοµηχανικά εκτροφεία και σφαγεία και όλες οι βιοµηχανικές
εκφάνσεις του σπισισµού, εάν δεν διαλυθεί η ιεραρχική αντίληψη ανωτερότητας του
ανθρώπου, θα συνεχίσει να επιτρέπει, να συντηρεί και να δικαιολογεί την κυριαρχία του
πάνω στα ζώα και την υπόλοιπη φύση. Η εξουσία όµως, που αντιµαχόµαστε, δεν είναι
µόνο αυτή που υφίσταται ο καταπιεσµένος, αλλά και αυτή που ασκεί ο καταπιεστής.
Πώς µπορούµε να γκρεµίσουµε όλες τις δοµές της εξουσίας, για να δώσουµε χώρο στις
ζωές µας, όταν εξακολουθούµε να ανεχόµαστε ή να συναινούµε µε αναπόσπαστα
κοµµάτια της; Πώς µπορούµε κουβαλώντας, έστω ένα περιορισµένο, σκεπτικό και ρόλο
εξουσιαστή να αποτελέσουµε δοµικό υλικό µιας κοινωνίας που βασίζεται στην
αυτοδιάθεση και υπερασπίζεται διαρκώς τα χαρακτηριστικά της;

Προς την ολική απελευθέρωση...
Η ολική απελευθέρωση δεν αφορά µια
ουτοπική, µεταφυσική κατάσταση όπου
όλα θα κυλούν ήρεµα και ειρηνικά. ∆εν
σηµαίνει ότι όλα τα έµβια όντα στον
πλανήτη θα είναι παντού ταυτόχρονα
ελεύθερα. Μιλάµε για ένα διαρκή αγώνα,
όπου θα υπερασπιζόµαστε µε όποιο
τρόπο χρειαστεί όσα έχουµε πετύχει,θα
αναπτύσσουµε τους µηχανισµούς που τα
διαφυλάσσουν και θα δηµιουργούµε
µέσα από τις συνελεύσεις τις δικές µας
δοµές, που δεν θα αφήνουν χώρο
ύπαρξης σε ότι τα απειλεί, θα αφήνουν
όµως χώρο για αµφισβήτηση,
αυτοκριτική και καινούριες στοχεύσεις.
Στη διαδροµή για αυτόν τον κόσµο
παλεύουµε για να δηµιουργήσουµε ένα
καλύτερο παρόν µε πολύπλευρο αγώνα
και επίθεση σε όσα µας εµποδίζουν από
το στόχο µας. Είναι ξεκάθαρο για εµάς ότι
η ιεραρχία, η κυριαρχία, η εκµετάλλευση,
ο φασισµός, ο ρατσισµός, ο σεξισµός, η
οµοφοβία, η καταστροφή των
οικοσυστηµάτων, δεν θα εξαφανιστούν
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αυτοµάτως µια µαγική µέρα ή νύχτα, αλλά
ότι θα πρέπει να αντιµετωπιστούν εδώ και
τώρα. Ακριβώς η ίδια λογική ισχύει και
στην περίπτωση του σπισισµού. Εάν
θέλουµε
πραγµατική
απελευθέρωση
χρειάζεται να δηµιουργήσουµε νέες σχέσεις
στην καθηµερινότητα, πολεµώντας κάθε
µορφή εξουσίας.
Έτσι λοιπόν, ο αγώνας για την
απελευθέρωση των ζώων και της γης
σίγουρα δεν είναι επαρκής αλλά είναι
σίγουρα απαραίτητος. Στο εδώ και στο
τώρα, και όχι σε ένα υποθετικό µέλλον, δρα
καταλυτικά ενάντια στις αγκυλώσεις σε
παραδοσιακές, τετριµµένες ατζέντες και
πρακτικές, διευρύνοντας τη σφαίρα του
κόσµου µας, και τοποθετώντας σε κεντρική
θέση τη διάθεση για αυτοκριτική.
Ξαναβάζοντας στο τραπέζι τη διαρκή
αναθεώρηση και αποδόµηση αντιλήψεων,
θέσεων, συµπεριφορών και δράσεων µέσα
στις διαρκώς µεταβαλλόµενες σχέσεις
µεταξύ ατόµων, κοινωνιών, του φυσικού
κόσµου γύρω µας, και των κυρίαρχων
συστηµάτων που έχουµε απέναντί µας.
Ταυτόχρονα, έχει τη δυναµική να ξεπεράσει
µια περιρρέουσα ηττοπάθεια και τάση
παθητικοποίησης, αντλώντας από την οργή
και την αποφασιστικότητα όσων στέκονται
αλληλέγγυα και παλεύουν για όσους δεν
ευθύνονται ούτε στο ελάχιστο για τη
δηµιουργία και συντήρηση αυτού του
συστήµατος, ούτε µε τη µορφή βολέµατος,
ούτε
οικειοθελούς
ενστέρνισης
της
κυρίαρχης προπαγάνδας, ούτε µε τη µορφή
µη
συµµετοχής
και
απραξίας.
Προτάσσοντας τον διαρκή, πολύπλευρο
αγώνα για την αυτοδιάθεση όλων.
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