
 
 
 

 
Μια ηµέρα για την προστασία των ζώων η 4η Οκτωβρίου και ευκαιρία για 
να διαπιστώσουµε τι κάνει η ανθρωπότητα σε αυτά τα πλάσµατα του 
πλανήτη. 
 
Tα ζώα του κόσµου µπορεί να απέκτησαν τη δική τους µέρα    στο 
οικολογικό Συνέδριο στην Φλωρεντία το 1931 , τιµώντας την µνήµη του 
Αγίου Φραγκίσκου  της Ασίζης ,  όµως 80 χρόνια αργότερα δεν κατέκτησαν 
ακόµα τα βασικά τους δικαιώµατα στη ζωή, την ελευθερία και την ευζωία. 
 
Έτσι,  εκατοµµύρια ζώα γίνονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσµο «µοντέλα» 
έρευνας και ανάλυσης ασθενειών κάθε είδους. Ποντίκια, αρουραίοι, 
κουνέλια, γουρούνια αλλά και γάτες, σκύλοι και πίθηκοι χρησιµοποιούνται 
σε επιστηµονικά εργαστήρια προκειµένου να ελεγχθούν η τοξικότητα νέων 
φαρµάκων, η επίδραση τοξικών και χηµικών ουσιών στην ανθρώπινη 
αναπαραγωγή, η πρόκληση αλλεργιών, δερµατικών προβληµάτων, 
καρκίνου κ.ά. 
 
 
Κάθε φάρµακο, κάθε καλλυντικό, κάθε χηµική ή οπλική δοκιµή, θα έχει 
πάντα τη "σφραγίδα" του πόνου, του αίµατος των ουρλιαχτών των ζώων, 
αυτών των υπάρξεων που θανατώνονται και βασανίζονται στο όνοµα της 
επιστήµης , της ιατρικής , της οµορφιάς, στο όνοµα του κέρδους και του 
υπέρ-καταναλωτισµού των ανθρώπων. 
 

32 εκατοµµύρια αλεπούδες, τσιντσιλά, µινκ, φώκιες, κάστορες, γάτες, 
σκύλοι και άλλα γουνοφόρα, θανατώνονται ετησίως µε µεθόδους, όπως η 
ηλεκτροπληξία, η δηλητηρίαση και φρικτές µεθόδους γδαρσίµατος, όσο 
είναι ακόµα ζωντανά. 

Πάνω από 50 δισεκατοµµύρια το χρόνο ζώα φάρµας εκτρέφονται  σε  
άθλιες συνθήκες εντατικής εκµετάλλευσης . 

 
Είναι καιρός λοιπόν το κίνηµα για την προστασία και την υπεράσπιση των 
ζώων στην χώρα µας αλλά και σε κάθε γωνιά της γης να 
αποµακρυνθεί από την µετριοπάθεια, να πει τα πράγµατα µε το όνοµά 
τους,   
να γίνει  ιδιαίτερα δυναµικό και  µε πολλά ακτιβίστικα 
χαρακτηριστικά. 



 
Χρειάζεται να επανεξετάσουµε την θέση και την σχέση µας µε την 
φύση και τα ζώα, ξεκινώντας από τα ίδια τα θεµέλια του> πολιτισµού µας, 
που έχει κτιστεί πάνω στην εκµετάλλευση ανθρώπων, ζώων, παιδιών, 
γυναικών, άλλων φυλών και γενικότερα των οικονοµικά, βιολογικά και 
κοινωνικά ασθενέστερων και διαφορετικών. 
Άθελά µας κληρονοµήσαµε µια σχέση ανθρώπου προς τα ζώα , που 
λειτουργεί εκµεταλλευτικά και εξουσιαστικά προς τα ζώα. 
Από αυτή την λάθος σχέση ξεκινά όλο το κακό , ξεκινά η άθλια 
συµπεριφορά µας απέναντι στα ζώα. 
Θεωρούµε  χρέος του καθένα µας να συνειδητοποιήσει, αµφισβητήσει, 
επανεξετάσει, 
εµπλουτίσει ή να απορρίψει , όσα µάθαµε και κληρονοµήσαµε> διαχρονικά 
µέσα από την κοινωνία  για την φύση και τα ζώα και οχι µόνο και να 
παραδώσουµε µια άλλη πιο υπεύθυνη θέση και φιλοσοφία 
στους επόµενους. 
Καµιά ριζική αλλαγή δεν γίνεται µε ηµίµετρα και χωρίς συνεχείς 
αγώνες. 
Αυτό είναι το µήνυµα για την Παγκόσµια Ηµέρα των Ζώων, αλλά 
και για κάθε ηµέρα, χρόνο, δεκαετία, αιώνα. 
 
Γιατί όµως σαν Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική  Οµοσπονδία  
επιλέξαµε  να τιµήσουµε την ηµέρα των ζώων µε  µια  Εικαστική  Έκθεση, 
που πραγµατικά αποτελεί  µια διαφορετική προσέγγιση ανάµεσα  στις 
άλλες εκδηλώσεις για την ηµέρα αυτή ? 
 
Αποτελεί σαφή διαπίστωση, όχι µόνο για αυτούς που ασχολούνται µε 
οποιαδήποτε µορφή τέχνης, αλλά και για τους ελαφρώς υποψιασµένους,  
πως ο πολιτισµός, γενικά, αποτελεί ένα ασφαλές αντίδοτο στην σηµερινή 
τοξική εποχή µας. 
 
. Στον αντίποδα  της κάθε λογής υποκουλτούρας  και της τηλεόρασης που 
έχει αναλάβει το ρόλο να κοιµίσει τις συνειδήσεις µας, η Τέχνη είναι εκείνη 
που διαθέτει τα εφόδια να µας αφυπνίσει. 
« Η τέχνη µας βοηθάει να «διαβάσουµε» αλλιώς την πραγµατικότητα, να 
έρθουµε αντιµέτωποι µε το αδυσώπητο και το ανέφικτο. Να δούµε την 
αλήθεια κατάµατα, να µη συµβιβαστούµε. 
 
 
 
 
Κάθε είδους κρίση αποτελεί το ιδανικότερο λίπασµα για την Τέχνη. Ενώ 
παράλληλα, σε περιόδους κρίσης είναι που η Τέχνη αποκτά και τη 



µεγαλύτερη αναγκαιότητα ύπαρξης. Γιατί είναι κάτι παραπάνω από µια 
απλή ψυχαγωγία για τα ταλαιπωρηµένα πνεύµατα. Είναι ένας βωµός πάνω 
στον οποίο θα τοποθετηθούν όλα αυτά που µας ταλανίζουν, µας φοβίζουν 
και όσα µας δίνουν ελπίδα για το µέλλον. 
Ελπίδα ,  ότι υπάρχουν Άνθρωποι που πιστεύουν ότι το παιχνίδι δεν έληξε, 
η φλόγα τρέµει ακόµα και στο βάθος αυτής της µεγάλης σκληρότητας που 
µας µεταµόρφωσε όλους υπάρχουν ίχνη αγάπης 
 
Ένα πολύ δυνατό  παράδειγµα για την δύναµη  της τέχνης είναι η 
περίπτωση  της Γκερνίκα   ή Γκουέρνικα όπως είναι περισσότερο γνωστή 
του Πάµπλο Πικάσσο. 
 

Πριν  από 73 χρόνια λοιπόν  ο  Π. Π. ,συγκλονίστηκε από µία τραγωδία κι 

ήταν η πρώτη φορά στη ζωή του και στην τέχνη του που η(οι) πολιτική(οι) 

τον άγγιξε προσωπικά τόσο έντονα, ώστε να τον ωθήσει να δηµιουργήσει 

ένα από τα πιο σπουδαία αριστουργήµατα του 20ου αιώνα, το έργο-

σύµβολο, την “Γκερνίκα”.  

Πληροφορούµαστε ότι τον Φεβρουάριο του 2003, η αµερικανική 

αντιπροσωπεία στα Ηνωµένα Έθνη αποφάσισε να µιλήσει για πιθανή 

στρατιωτική παρέµβαση στο Ιράκ και µετά την οµιλία του Colin Powell θα 

γινόταν συνέντευξη τύπου. Όµως κάποιος πρόσεξε κάτι πολύ “ενοχλητικό” 

µέσα στην αίθουσα: ένα αντίγραφο της Γκερνίκα στον τοίχο. Ξέρετε τί 

έκαναν όλοι, µαζί και οι άνθρωποι της τηλεόρασης; Το κάλυψαν µε ένα 

τεράστιο µπλε ύφασµα! Και συνέχισαν ανενόχλητοι την πολιτική τους.  

 

Αυτή λοιπόν  είναι  η δύναµη της  τέχνης,  στρατευµένη στην περίπτωσή 

µας  στην υπόθεση  των ζώων και του περιβάλλοντος. 

Αυτό  το νόηµα φιλοδοξεί να  περάσει  και η σηµερινή µας εκδήλωση  µε τα 

έργα  καταξιωµένων δηµιουργών που εκτίθενται σήµερα µέσα σε αυτή εδώ 

την αίθουσα. 

 



Θάθελα όµως  να αναφερθώ και σε κάτι , που εµένα τουλάχιστον  µου 

φάνηκε πολύ  ενδιαφέρον , που  διάβασα αυτές τις ηµέρες. 

 

Είναι  8  σηµεία   ανωτερότητας  των  ζώων  έναντι  των ανθρώπινων ζώων  

που θα πρέπει να µας κάνουν  να  προβληµατιστούµε. 

 

1.      Η ποιότητα επικοινωνίας των ζώων µε εκπροσώπους ενός άλλου 
είδους (τους ανθρώπους) είναι ανώτερη, επειδή είναι κυρίως τηλεπαθητική, 
υπερβαίνει τον έναρθρο λόγο, ο οποίος συχνά λειτουργεί παραπλανητικά. 
Μπορούµε να ξεγελάσουµε εύκολα έναν άνθρωπο, δύσκολα όµως ένα ζώο! 

2.      Στα ζώα µε τα οποία έχουµε στενή σχέση συµβίωσης, βγαίνουν 
αυθόρµητα ιδιότητες τις οποίες ο άνθρωπος χρειάζεται ειδική προσπάθεια 
για να τις αναπτύξει, δίχως µάλιστα να το πετυχαίνει πάντα: 
αλληλοκατανόηση, αλληλεγγύη, αλληλοσεβασµός, αγάπη. 
3.      Το ζώο που έχει µια ιδιαίτερη σχέση µε έναν άνθρωπο δεν θα 
προδώσει ποτέ την εµπιστοσύνη του. Οι άνθρωποι πάντα! 
4.      Ορισµένα ζώα, όπως οι σκύλοι, φτάνουν µέχρι την αυτοθυσία για να 
σώσουν από θανάσιµο κίνδυνο τον εκπρόσωπο ενός άλλου είδους, τον 
άνθρωπο. Πόσοι άνθρωποι το κάνουν αυτό για τους οµοίους τους; 
5.      Τα ζώα σκοτώνουν άλλα ζώα µόνο για να τραφούν, σπανιότερα για να 
αµυνθούν ή για να προστατέψουν τα µικρά τους. Οι φόνοι µεταξύ ζώων του 
ίδιου είδους είναι ελάχιστοι. Σε αντίθεση µε τους ανθρώπους, που 
σκοτώνουν ζώα για διασκέδαση ή που µπορεί να αλληλοσκοτωθούν ακόµη 
και για …ποδοσφαιρικές διαφορές! 
6.      Τα ζώα, σε πολλές περιπτώσεις, υιοθετούν και µεγαλώνουν µικρά 
άλλου είδους, δίχως την παραµικρή υστεροβουλία και σε αντίθεση µε τα 
ίδια τους τα ένστικτα, όπως η απίστευτη περίπτωση της λέαινας που 
υιοθετούσε µικρές ορφανές αντιλόπες! 
7.      Τα ζώα επιδεικνύουν µια θαυµαστή στωικότητα στα θέµατα των 
ασθενειών και του επικείµενου θανάτου τους: σε αντίθεση µε τους 
ανθρώπους, δεν διαµαρτύρονται ποτέ! 
8.      Τα ζώα, που υποτίθεται ότι βασίζονται στα ένστικτα και στερούνται 
λογικής, συχνά δρουν πολύ πιο λογικά από τον άνθρωπο, ο οποίος 
παραλογίζεται συστηµατικά, προσπαθώντας µάλιστα να εκλογικεύσει την 
τρέλα του! 
 
 Μήπως ,  λέµε µήπως ,  να αναρωτηθούµε αν  όντως   είµαστε  το ανώτερο 
καθ΄ ολοκληρία είδος στον πλανήτη  ή  µήπως είµαστε  µάλλον το πλέον  
κυριαρχικό και το πλέον επικίνδυνο? 



 
 
Λίγο πριν κλείσουµε αυτό τον προβληµατισµό , ας  σταθούµε   στα λόγια 
της   πολύτιµης  φίλης , επιστηµονικής  συνεργάτιδας  µας  και 
οργανώτριας αυτής εδώ της Έκθεσης  κας Ρεγγίνας Αργυράκη από το  
preface  της Έκθεσης. 
 
«Στην αρχή του επερχόµενου χειµώνα ,του πιο σκληρού από όσους 
µπορούµε να θυµηθούµε ,η 4η Οκτωβρίου αποκτά µια χροιά εντελώς 
διαφορετική. 
Όταν όλα γίνονται αβέβαια και oνήσιµα εν όψει του πρωτογενούς 
αιτήµατος επιβίωσης που γιγαντώνεται εξαιτίας της κρίσης και της 
εξαθλίωσης ,ακριβώς τότε ό,τι βλάψαµε η παραµελήσαµε ανεπίτρεπτα, 
ορθώνεται & µας τύπτει µε τον πλέον αιχµηρό τρόπο.  
Επειδή  ό,τι βγάλαµε και παραµελήσαµε  έχουµε την τάση να το 
ξεπουλήσουµε πρώτο και φτηνά. Εν προκειµένω την όποια αστική πανίδα  
& χλωρίδα µας έχει αποµείνει» . 
 
Θα κλείσουµε µε λίγους στίχους, επίκαιρους όσο ποτέ , του Εθνικού µας 
ποιητή Κώστα Βάρναλη. 
Από το ποίηµά του το Πρωτοχρονιάτικο , γραµµένο στα 1884. 
Το αφιερώνουµε σε όλους αυτούς που µάχονται  για την προστασία και  
ευζωία  κάθε  έµβιου  πλάσµατος. 
 
« Σαράντα σβέρκοι βωδινοί µε λαδωµένες µπούκλες 
σκεµπέδες στραβοθόλωτοι και βρώµιες ποδαρούκλες 
ξετσίπωτοι, ακαµάτηδες, τσιµπούρια και κορέοι 
ντυµένοι στα µαλάµατα κ΄επίσηµοι κι ωραίοι 
 
Οξ ο κοσµάκης φώναζε- Πεινάµε τέτοιες µέρες 
γερόντοι και γερόντισσες , παιδάκια και µητέρες 
κ΄ οι των επίγειων αγαθών σφιχτοί νοικοκυραίοι 
ανοίξαν τα παράθυρα και κράξαν – Είστε αθέοι» 
 
Αφύπνιση λοιπόν, συστράτευση και αγώνας είναι οι κοµβικές έννοιες για 
να ξεπεράσουµε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και ανώδυνα τις δικές µας 
σύγχρονες Συµπληγάδες. 
 
 
Σας ευχαριστούµε  θερµά όλους σας. 
 
 


