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Στο εξώφυλλο: o Νικκολό Μακιαβέλλι από τον 16ο αιώνα, 
τραβώντας... σέλφι. Σχέδιο του Αλέκου Παπαδάτου.
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στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βιβλία του:
Η ευθανασία απέναντι στη σύγχρονη βιοηθική (2003), Οικολογική
ηθική (2005), Κλωνοποίηση και βιοηθική (2013).
Θόδωρος ρακόπουλος. Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανε-
πιστήμιο της Πραιτόρια. Έγραψε τα βιβλία ποίησης Φαγιούμ (2010),
Ορυκτό Δάσος (2013) και το βιβλίο υβριδικών κειμένων Η Συνωμο-
σία της Πυρίτιδας (2014). Για το πρώτο, τιμήθηκε με κρατικό βρα-
βείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα.
Αριστοτέλης Σαΐνης. Φιλόλογος και κριτικός λογοτεχνίας. Τακτι-
κός συνεργάτης της Εφημερίδας των Συντακτών. 
Γιώργος Σιακαντάρης. Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, διετέλεσε επι-
στημονικός  διευθυντής στο ΙΣΤΑΜΕ. Βιβλία του: Οι μεγάλες απου-
σίες. Η ελληνική δημοκρατία σε άμυνα (2011), Ζαν-Ζακ Ρουσσώ: Ο φι-
λόσοφος της πεφωτισμένης δημοκρατίας (2012).
Βart Soethaert. Βέλγος νεοελληνιστής που διδάσκει στο Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. 
κατερίνα Σχινά. Δημοσιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μετα-
φράστρια. Μεταξύ άλλων έχει μεταφράσει βιβλία των Τόνι Μόρι-
σον, Φίλιπ Ροθ, Ίαν ΜακΓιούαν, Μάλκολμ Μπράντμπερι, Τζορτζ
Στάινερ, Τζόις-Κάρολ Όουτς. Μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο της,
Καλή κι ανάποδη.
Μαρία τοπάλη. Ποιήτρια, μεταφράστρια και κριτικός. Ποιητικά
βιβλία της: Σερβίτσιο Τσαγιού (1999), Λονδίνο και άλλα ποιήματα
(2007), Βερμίου Κατάβαση (2010). Κυκλοφορούν ακόμα η μετά-
φρασή της των Ελεγειών του Ντουίνο του Ρίλκε (2011), το θεατρικό
μιούζικαλ Ο Χορός της Μεσαίας Τάξης (2012) και το βιβλίο Για τέσ-
σερα χέρια (2013) που εξέδωσε μαζί με τον Κωνσταντίνο Μα-
τσούκα.
Λίζυ τσιριμώκου. Καθηγήτρια θεωρίας της λογοτεχνίας και συ-
γκριτικής γραμματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης.Έχει εκδώσει τη Λογοτεχνία της πόλης (1988), τον συ-
γκεντρωτικό τόμο δοκιμίων Εσωτερική ταχύτητα (2000), τη
σχολιασμένη αλληλογραφία του Γιάννη Ρίτσου με την Καίτη Δρόσου
και τον Άρη Αλεξάνδρου, Τροχιές σε διασταύρωση (2008).
Μισέλ Φάις. Συγγραφέας. Το μυθιστόρημα Αυτοβιογραφία ενός βι-
βλίου (1994) μεταφράστηκε στα γαλλικά. Η συλλογή διηγημάτων Απ'
το ίδιο ποτήρι και άλλες ιστορίες (1999) τιμήθηκε με το Κρατικό Βρα-
βείο Διηγήματος 2000. Πραγματοποίησε δύο ατομικές εκθέσεις
φωτογραφίας. Πιο πρόσφατα βιβλία του, Κτερίσματα. Μια σπα-
σμένη ιστορία (2012) και, αναθεωρημένο, το μυθιστόρημά του Ae-
gypius Monachus (2013). Μόλις κυκλοφόρησε το κείμενο του θεα-
τρικού, Το παγκάκι του κανένα.
Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος. Επίκουρος καθηγητής διε-
θνών σχέσεων στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ. Βι-
βλία του: Ο παγκόσμιος ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(2007), Ο εκδημοκρατισμός της παγκόσμιας διακυβέρνησης: Μια ει-
σαγωγή στην Κοσμοπολιτική Δημοκρατία (μαζί με τον Φ. Προέδρου,
2010), Τα «εθνικά θέματα» στη δίνη των ΜΜΕ (μαζί με τον Γ. Πλειό
(2011), Διεθνείς Διενέξεις: Αντιμετώπιση και Επίλυση (μαζί με Α.
Ηρακλείδη και Γ. Κωστάκο, 2004). 
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου. Κριτικός λογοτεχνίας. Έχει γράψει
τα βιβλία Μίλτος Σαχτούρης: Η παράκαμψη του υπερρεαλισμού (1991),
Οδόσημα (1999) και μαζί με την Ελισάβετ Κοτζιά επιμελήθηκε την
ανθολογία Σύγχρονη Ελληνική Πεζογραφία (1995).
κρίτων Ωραιόπουλος. Διδάκτορας κλασικής φιλολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και ερασιτέχνης μάγειρας.
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Μ
ια γέφυρα, μου είπε
κάποτε ο Θεοδό-
σης Τάσιος, δεν εί-
ναι ποτέ απλώς μια
κατασκευή. Αποτε-

λεί πάντοτε και μια απόφαση, η
οποία κάθε φορά λαμβάνεται επί
τη βάσει συγκεκριμένων πολιτικών
και αισθητικών στάσεων. Παράλ-
ληλα, ενσωματώνει ορισμένα ευ-
διάκριτα –και διακριτά μεταξύ
τους– πρέπει, αποκλείοντας άλλα
που είναι εξίσου πιθανά ή δυνατά.
Με άλλα λόγια, η κατασκευή μιας
γέφυρας στην ουσία της συνιστά
κατ’ εξοχήν ηθική επιλογή. Εάν επι-
τρέψουμε στη σκέψη μας να αρθεί
πάνω από τα τεχνικά της χαρα-
κτηριστικά, το ιδιαίτερο σχήμα της,
τα υλικά από τα οποία έχει κατα-
σκευασθεί, η παρατήρηση οποιασ-
δήποτε γέφυρας θα μας αποκαλύ-
ψει τη φιλοσοφία των δημιουργών
της και της εποχής της, τις πολιτι-
κές τους στοχεύσεις και προτεραι-
ότητες, τη λεπτότητα της αισθητι-
κής τους, τη σχέση τους με το
φυσικό περιβάλλον και τις κεντρι-
κές ηθικές τους παραδοχές. Ο Θε-
οδόσης Τάσιος αφέθηκε στην
υπέρβαση τούτη και έτσι, αναπό-
δραστα, οδηγήθηκε στη φιλοσο-
φία1. Στην πραγματικότητα, ποτέ
δεν εγκατέλειψε τα γεφύρια του.
Απλώς, πλέον, δεν τα χτίζει με
μπετόν και σίδερο μόνον, αλλά και
με ιδέες. 

Τα γεφύρια του Τάσιου δεν είναι
ούτε πρόχειρα ούτε αχαμνά. Απε-
ναντίας, αποτελούν φιλόδοξες κα-
τασκευές, αφού επιχειρούν να ενώ-
σουν ξηρές που τις χωρίζουν
αμέτρητα μίλια άγριων και απρό-

βλεπτων νερών: το πραγματικό με
το ιδεατό, το εφικτό με το δέον, το
απτό με εκείνο που από τη φύση
του πάντοτε μας διαφεύγει παρ’
ότι γνωρίζουμε ότι είναι εκεί, τον
ανεξέταστο βίο με τον φιλοσοφη-
μένο. Τέτοια γεφύρια απαιτούν
άριστα υλικά. Και οι ιδέες του Τά-
σιου είναι πρώτης ποιότητας: φρο-
ντισμένες, τεκμηριωμένες, επαγω-
γικά διαρθρωμένες, εύληπτες,
διαλλακτικές, διαυγείς. Παράλ-
ληλα, όμως, είναι και ρηξικέλευ-
θες, ανατρεπτικές, επιθετικές,
ενίοτε τόσο άγριες μέσα στην
ήρεμη παρρησία με την οποία δια-
τυπώνονται από τον δημιουργό
τους, ώστε μοιάζουν σαν καλοσχε-
διασμένες λυσσαλέες επιθέσεις
ενάντια στην ραστώνη του πνεύ-
ματός μας και στην διάθεσή μας
να υιοθετούμε άκριτα και ανεξέτα-
στα οποιαδήποτε ανοησία, αρκεί
αυτή είτε να υπογράφεται από κά-
ποια αυθεντία, είτε απλώς να μας
βολεύει. Κοντολογίς, αν σκέφτεσαι
να διαβείς τα γεφύρια του Τάσιου,
πρέπει να το λέει η καρδιά σου.

ΤΟ βΙβΛiΟ 
Το βιβλίο του Θεοδόση Τάσιου
υπό τον τίτλο Ας Αναστοχασθούμε
Εαυτούς και Αλλήλους, είναι ένα τέ-
τοιο γεφύρι. Ή, καλύτερα, είναι το
απαύγασμα της τέχνης του Τάσιου
στη γεφυροποιία. Σε κοντά πεντα-
κόσιες πενήντα πυκνές σελίδες ο
συγγραφέας εκθέτει συστηματικά
το σύνολο περίπου της σκέψης του
για το σκανδαλωδέστερο των
όντων, τον άνθρωπο, και για τις
σχέσεις στις οποίες αυτός αναπό-

φευκτα εμπλέκεται. Ο Τάσιος εξε-
τάζει, αναλύει και κρίνει τους ποι-
κίλους τρόπους κατά τους οποίους
ο άνθρωπος σχετίζεται με τον συ-
νάνθρωπό του, με τα υπόλοιπα έμ-
βια μη-ανθρώπινα όντα, καθώς και
με τον φυσικό κόσμο που τον πε-
ριβάλλει. Ειδικότερα, το βιβλίο κα-
ταπιάνεται με τις σχέσεις του ατό-
μου προς τον εαυτό του, με αυτές
του ατόμου προς το άτομο, με εκεί-
νες του ατόμου προς την ομάδα,
προς τις μελλοντικές γενιές, προς
τον περιβάλλοντα κόσμο και τα
όντα που τον συναπαρτίζουν και,
τέλος, προς υπερβατικές οντότη-
τες, όπως ο θεός και το ωραίο. Το
περιεχόμενο του βιβλίου διαρθρώ-
νεται σε ένδεκα ενότητες, η κάθε
μία από τις οποίες οδηγεί ομαλά
στην επόμενη συμπληρώνοντας,
ταυτόχρονα, την προηγούμενη.

Αλλά τι αξία έχουν η παρατή-
ρηση και η κριτική εάν δεν συνο-
δεύονται από συγκεκριμένες θέσεις
και προτάσεις – άλλωστε, ένα γε-
φύρι, όσο καλοφτιαγμένο και εάν
είναι, δεν εξυπηρετεί κανέναν
σκοπό εάν δεν σε οδηγεί στην απέ-
ναντι όχθη, και αυτό ο Τάσιος το
γνωρίζει καλά. Για τον λόγο αυτό
σε κανένα σημείο δεν διστάζει να
προτείνει αυτό που κατά τη γνώμη
του θα θεραπεύσει μια δεδομένη
παθογένεια ή εκείνο που θα εξορ-
θολογήσει μια επαχθή κατάσταση,
να εισηγηθεί μια ρηξικέλευθη λύση
σε ένα πρόβλημα ή έναν καινοτόμο
τρόπο άρσης μιας αβελτηρίας. Οι
λύσεις που προτείνει ο Τάσιος
ακουμπούν στέρεα στη λογική,
υποστηρίζονται από βαθιά και
πλούσια επιστημονική γνώση (για

του λόγου το αληθές αρκεί μια μα-
τιά στο πρώτο μέρος του βιβλίου,
αυτό που αναφέρεται στα ζώα και
στις κοινωνίες τους), και διέπονται
από το πλέον πολύτιμο όσο και δυ-
σεύρετο γνώρισμα του επιστήμονα,
τον κοινό νου. 

Το βιβλίο είναι γραμμένο στο
ύφος και στην γλώσσα που οφείλει
κατά τη γνώμη μου να είναι γραμ-
μένο κάθε επιστημονικό έργο, κα-
θώς και γενικώς οποιοδήποτε έργο
είναι προορισμένο να αναγνωσθεί
από κάποιο κοινό: με τρόπο τέ-
τοιο, ώστε το περιεχόμενο να είναι
απολύτως κατανοητό και εύληπτο.
Σε όλο το βιβλίο το –ούτως ή άλ-
λως ιδιαίτερο και απολύτως ανα-
γνωρίσιμο– ύφος του Τάσιου είναι
άμεσο και προσωπικό, και από τις
πρώτες ήδη αράδες ο αναγνώστης
αισθάνεται τον συγγραφέα ως εντε-
λώς οικείο πρόσωπο, γεγονός που
του επιτρέπει να συνομιλήσει μαζί
του. Οι ιδέες, παρ’ ότι ενίοτε σύν-
θετες και απαιτητικές, εκτίθενται
παρ’ όλα αυτά πάντοτε με τη με-
γαλύτερη δυνατή απλότητα και
κατά αυστηρή λογική αλληλουχία,
ούτως ώστε ο αναγνώστης να μην
αντιμετωπίζει τεχνητά εμπόδια
στην προσπάθειά του να κατανοή-
σει τα γραφόμενα. Πέραν τούτων,
μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στην
καλλιέπεια και στην ομαλή ροή του
λόγου. Συνολικά το βιβλίο αυτό δεν
καταβάλλει καμία ιδιαίτερη προ-
σπάθεια να εντυπωσιάσει τον ανα-
γνώστη, και αυτός ακριβώς, νο-
μίζω, είναι ο λόγος που τελικώς το
επιτυγχάνει. 

Το Ας Αναστοχασθούμε Εαυτούς
και Αλλήλους είναι μια πρόκληση

ο άνθρωπος που έχτιζε γέφυρες
από τoν ΕυaΓΓΕλο δ. ΠρωτοΠαΠαδaΚη

Από μικρό παιδί αισθανόμουν μια ιδιαίτερη όσο και ανεξήγητη έλξη προς τις γέφυρες. Τα παλιά μο-
νότοξα πέτρινα γεφύρια κυρίως, αλλά και οι μεγάλες σιδερένιες γέφυρες, οι κρεμαστές, όλες ανε-
ξαρτήτως του είδους τους με μαγνήτιζαν, θαρρείς, και δεν μπορούσα να ξεκολλήσω, τουλάχιστον όχι
προτού αισθανθώ πως έχω επαρκώς αποτυπώσει στη μνήμη μου –ή στο φωτογραφικό φιλμ– αυτό που
καθιστά καθεμιά τους ξεχωριστή από τις άλλες. Πέρασαν πολλά χρόνια προτού κατανοήσω τους λό-
γους αυτής της έλξης, εν μέρει διότι όταν ο άνθρωπος έλκεται από κάτι, συνήθως του αρκεί πως αυτό
συμβαίνει και δεν αισθάνεται την ανάγκη να το ερμηνεύσει, εν μέρει διότι αργά στη ζωή μου γνώρισα
έναν άνθρωπο που έχτιζε γέφυρες και είχε, παράλληλα, την ικανότητα και τη διάθεση να μου μιλή-
σει για αυτές. Αγαθή τύχη με οδήγησε στον πλέον κατάλληλο, ευτυχώς.

Θεοδόσης τάσιος, 
Ας Αναστοχασθούμε 
Εαυτούς και Αλλήλους,
Πανεπιστημιακές εκδόσεις
κρήτης, Ηράκλειο 2014,
540 σελ.
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και συνάμα μια πρόσκληση για
εμάς που το διαβάζουμε. Μοιάζει
σαν ο συγγραφέας μέσα από κάθε
σελίδα να μας κοιτάζει κατάματα
και μας λέει: «Τόσο εσύ, όσο και
εγώ, αισθανόμαστε πως κάτι πρέ-
πει να αλλάξει στον τρόπο με τον
οποίο αντιλαμβανόμαστε τον
εαυτό μας, τους άλλους και τον κό-
σμο μας. Ας πάρουμε, λοιπόν, τα
πράγματα από την αρχή, και ας
συζητήσουμε νηφάλια και σοβαρά.
Εγώ θα σου εκθέσω τις απόψεις
μου όσο καλύτερα μπορώ, και θα
σου προτείνω τις λύσεις που θε-
ωρώ πως είναι οι πλέον εύλογες.
Αν κάνεις και εσύ το ίδιο, πιστεύω
πως θα οδηγηθούμε κάπου καλύ-
τερα από εδώ που τώρα βρισκόμα-
στε». 

Το βιβλίο αποτελείται από έν-
δεκα θεματικές ενότητες. Τις ανα-
φέρω: [1] Οι κοινωνίες των ζώων,
[2] Μια ενδεχόμενη ερμηνεία του
ηθικού ενεργήματος, [3] Οι ηθικές
επιλογές μέσα στην ομάδα, [4] Οι
επαγγελματικές δεοντολογίες, [5]
Πολιτική και πολιτικαντική, [6] Για
μια ηθοπαιδεία, [7] Κοινωνίες και
περιβάλλον, [8] Τέχνη για τον λαό;
[9] Η παγκοσμιοποίηση και εμείς,
[10] Παιδείας επανεπίσκεψις, και
[11] Το θρησκεύεσθαι. Από αυτές
επέλεξα να εστιάσω σε δυο μόνον,
συγκεκριμένα στην πρώτη και στην
τελευταία. Ο λόγος που με οδή-
γησε στην επιλογή των συγκεκρι-
μένων ενοτήτων είναι πως αμφό-
τερες αφορούν τους τρόπους με
τους οποίους ο άνθρωπος σχετίζε-
ται με οντότητες που εκλαμβάνει
ως άλλης τάξεως, τα ζώα και τον
θεό. Συνεπώς, η πραγμάτευση των
σχετικών θεμάτων, πέραν της προ-
φανούς και εύλογης γοητείας που
ασκεί στην σκέψη, προσφέρεται ως
πεδίον δόξης λαμπρόν σε έναν
ικανό γεφυροποιό.

ΤΑ ΖΩΑ
Ο συγγραφέας επιλέγει να ξεκινή-
σει με την ενότητα που εξετάζει
τις «Κοινωνίες των ζώων» προκει-
μένου, όπως λέει, αφ’ ενός «να
υποπτευθούμε από πού ξεκινή-
σαμε», και αφ’ ετέρου για να «μα-
λακώσει το πετσί μας» διά της συ-
νειδητοποιήσεως όσων μας
συνδέουν με τα μη-ανθρώπινα έμ-
βια όντα, και έτσι να κατανοή-
σουμε καλύτερα τα δικά μας κοι-
νωνικά βάσανα. ως προς αυτό το
τελευταίο, ελάχιστα απέχει από
αυτό που ο Ιμμάνουελ Καντ σε
ώριμη ηλικία υποστήριξε: η αδια-
φορία μας για τα ζώα μπορεί να νε-

κρώσει μέσα μας μια φυσική προ-
διάθεση που είναι απαραίτητη για
την ηθικότητα2. Η συζήτηση για
τις κοινωνίες των ζώων, ωστόσο,
όπως καθίσταται ήδη από τις πρώ-
τες γραμμές προφανές, δεν πρό-
κειται να διεξαχθεί από ουδέτερη
προοπτική. Ο Τάσιος διαθέτει
αποκρυσταλλωμένη άποψη επί του
θέματος, και δεν διστάζει να τη δη-
λώσει εκ προοιμίου: το είδος μας
συγγενεύει στενά με το ζωικό βα-
σίλειο, στενότερα από όσο τεί-
νουμε να θεωρούμε ή –ορισμένοι,
τουλάχιστον, από εμάς– θέλουμε
να πιστεύουμε. Η προσέγγιση αυτή
εκ μέρους του συγγραφέα εγείρει
ευθύς εξ αρχής ένα σημαντικό ζή-
τημα επιστημολογικής χροιάς: νο-
μιμοποιείται ο επιστήμονας να ξε-
κινά την έρευνά του έχοντας ήδη
παγιώσει μια αντίληψη περί όσων
πρόκειται να εξετάσει; Ή μήπως
οφείλει να παραμένει για όσο πε-
ρισσότερο διάστημα μπορεί ουδέ-
τερος, αφήνοντας τη συζήτηση να
τον οδηγήσει στη μια ή στην άλλη
πλευρά; Θα αποπειραθώ να απα-
ντήσω στο ερώτημα αυτό πρώτα
ως αναγνώστης, και κατόπιν ως
επιστήμονας. ως αναγνώστης δια-
θέτω πληθώρα πηγών σχετικών
από όποιο θέμα με ενδιαφέρει.
Όταν, λοιπόν, διαβάζω ένα βιβλίο
του Τάσιου, αυτό που θέλω πρωτί-
στως να πληροφορηθώ είναι οι θέ-
σεις του ίδιου του Τάσιου, και όχι
όλων των υπολοίπων. Τις απόψεις
των άλλων θα τις βρω στα δικά
τους κείμενα. Συνεπώς, η επιλογή
του Τάσιου λειτουργεί προς όφελος
του αναγνώστη. Από τη σκοπιά του

επιστήμονα, πάλι, στη δική μου
σκέψη τουλάχιστον η εκ προοιμίου
επιλογή στρατοπέδου είναι πολύ
γονιμότερη από την τήρηση μιας
στείρας ουδετερότητας. Πρέπει,
βέβαια, ο επιστήμονας τουλάχι-
στον να αναφέρει τις αντίθετες
απόψεις – και ο Τάσιος το πράττει
με συνέπεια. Πρέπει, επίσης, να
τεκμηριώσει τη δική του θέση με
την μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα
– και τούτο ο Τάσιος το πράττει με
προσήλωση (οι εβδομήντα σελίδες
του μέρους αυτού υποστηρίζονται
από περισσότερες από εκατό πα-
ραπομπές!). Οφείλει ο επιστήμο-
νας, παράλληλα, να παρουσιάσει
την άποψη που υποστηρίζει με νη-
φαλιότητα και διαλλακτικότητα, ως
μια πρόταση εκ μέρους του και όχι
ως σύμβολο πίστεως – και ο Τά-
σιος ακριβώς έτσι παρουσιάζει τη
θέση του. Αν τηρούνται οι προϋ-
ποθέσεις αυτές, η μη-ουδέτερη
προσέγγιση είναι τίμια, θεμιτή και
γόνιμη, και τέτοια είναι τα κείμενα
που ασκούν καθοριστική επίδραση
στη σκέψη κάθε εποχής3. Στην ου-
σία τώρα: Για να υποστηρίξει την
προαναφερθείσα θέση του ο Τά-
σιος αφ’ ενός επικαλείται τα πορί-
σματα επιστημονικών ερευνών που
καταδεικνύουν τη στενότατη γενε-
τική σχέση μας με άλλα ανώτερα
θηλαστικά, αφ’ ετέρου παραθέτει
ιδιαιτέρως πλούσιο και πάρα πολύ
ενδιαφέρον ερευνητικό υλικό ώστε
να τεκμηριώσει τη θέση του πως
όχι μόνον τα ανώτερα θηλαστικά,
αλλά και άλλα έμβια όντα τα οποία
αντιλαμβανόμαστε ως υποδεέ-
στερα στην εξελικτική ιεραρχία,

διαθέτουν ικανότητες και ιδιότη-
τες που προσομοιάζουν –εάν δεν
συμπίπτουν– με αντίστοιχες που
αυθαιρέτως θεωρούμε πως αποτε-
λούν μονοπώλιον των ανθρώπων.
Τα ζώα, μας λέει –και το αποδει-
κνύει με μια πράγματι εντυπωσιακή
ποικιλία ερευνητικών δεδομένων
που αφορούν όχι μόνον ανώτερα
θηλαστικά, αλλά και μέλισσες, και
μαυροκόρακες, και χήνες και άλλα
θαυμαστά– έχουν την ικανότητα
να σχετίζονται μεταξύ τους με τον
τρόπο που το πράττουν οι άνθρω-
ποι: ερωτοτροπούν χρησιμοποιώ-
ντας συγκεκριμένους κώδικες, παί-
ζουν, δείχνουν συμπάθεια σε
οικείους αλλά και σε ξένους, ανα-
πτύσσουν τεχνολογία επινοώντας
τεχνικές μεθόδους και κατασκευά-
ζοντας εργαλεία, διδάσκουν τις επι-
νοήσεις τους στην ομάδα και στους
απογόνους τους –πράγμα που ση-
μαίνει πως διαθέτουν κουλτούρα–,
ορισμένα από αυτά εμφανίζουν
διακριτές αισθητικές τάσεις –γεγο-
νός που υποδεικνύει ότι διαθέτουν
αφαιρετική σκέψη–, επικοινωνούν
μεταξύ τους χρησιμοποιώντας προ-
ή πρωτο-γλώσσα όπως τα ανθρώ-
πινα νήπια, και όταν ορισμένα
πρωτεύοντα ενισχύονται από την
ανθρώπινη επενέργεια αναπτύσ-
σουν ακόμη και γλώσσα, και έτσι
πλέον γνωρίζουμε πως η αρχική
υποψία μας περί της ύπαρξης
αφαιρετικής σκέψης ήταν ορθή.
Ομολογώ πως, από τότε που διά-
βασα –με κάποια αμηχανία– τη
σχετική θέση του Ρότζερ Σκρού-
τον (roger Scruton) πως τα σκυλιά
συνδέονται με τους ανθρώπους ως
άτομα, έχοντας, δηλαδή, συνείδηση
του εαυτού τους και του άλλου4, ου-
δέποτε είδα ξανά τον σκύλο μου
με το ίδιο βλέμμα. Τα εκπληκτικά
που γράφει ο Θεοδόσης Τάσιος
στο πρώτο αυτό μέρος του βιβλίου
του πιστεύω πως θα ανάγκαζαν και
αυτόν τον ίδιο τον Καρτέσιο να
αποκηρύξει την αντίληψή του ότι
τα μη-ανθρώπινα έμβια όντα απο-
τελούν αυτόματα φτιαγμένα από
τη φύση, αντίστοιχα με αυτά που
κατασκευάζει ο άνθρωπος5. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Αν οι συνάφειες του είδους μας με
τα υπόλοιπα ζωικά είναι τόσο στε-
νές, μήπως θα μπορούσε –ή, πολλώ
δε μάλλον, θα έπρεπε– να γίνεται
λόγος για την αναγνώριση δικαιω-
μάτων στα ζώα; Η σχετική συζή-
τηση, παρ’ ότι περιορισμένης έκτα-
σης και έντασης στην χώρα μας,
μετρά ήδη τέσσερις γεμάτες δεκα-

Αθήνα, 2 Απριλίου 2012. Ο Θεοδόσης τάσιος στη διάρκεια διάλεξής του στο
Megaron Plus του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
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ετίες στην εσπερία, και συνοδεύε-
ται από αχανή πλέον επιστημονική
και άλλη βιβλιογραφία, δημόσιες
αντιπαραθέσεις και ακτιβιστικές
δράσεις. Οι κεντρικές τάσεις που
έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο
του σχετικού ηθικού διαλόγου είναι
σε γενικές γραμμές οι εξής: [α] τα
ζώα διαθέτουν ηθικά δικαιώματα –
προσαρμοσμένα, ωστόσο, στις ιδι-
αιτερότητες της φύσης τους: το δι-
καίωμα στην ζωή (αφού δείχνουν
να απολαμβάνουν την ζωή και να
επιδιώκουν τη διατήρησή τους σε
αυτήν), το δικαίωμα στην αποφυγή
του πόνου (αφού πονούν και τεί-
νουν, όπως και εμείς οι άνθρωποι,
να αποφεύγουν τον πόνο)6, [β] τα
ζώα δεν μπορούν να λογίζονται ως
φορείς δικαιωμάτων, διότι η φύση
τους δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο (δεν
είναι έλλογα όντα, δεν διαθέτουν
εαυτό, δεν μπορούν να επικαλε-
σθούν, να διεκδικήσουν ή να απο-
ποιηθούν τα όποια ηθικά τους δι-
καιώματα)7, [γ] τα ζώα δεν είναι
μεν φορείς δικαιωμάτων (για ορι-
σμένους ή όλους τους ανωτέρω λό-
γους), ωστόσο οι άνθρωποι ως
ηθικά πρόσωπα διαθέτουν προς
αυτά ηθικές υποχρεώσεις8, [δ] η
συζήτηση για την αναγνώριση δι-
καιωμάτων στα ζώα είναι ατελέ-
σφορη, αυτό που απαιτείται είναι η
πλήρης και παντοειδής απελευθέ-
ρωση των ζώων (animal liberation:
να αφεθούν, στο εξής, να ζουν τη
ζωή τους χωρίς καμία παρέμβαση
εκ μέρους του ανθρώπου)9. 

Ο Θεοδόσης Τάσιος ξεκινά τη
συζήτηση περί των δικαιωμάτων
των ζώων με ένα ερώτημα, του
οποίου η εκ προοιμίου θέση επι-
βάλλεται από τον κοινό νου αλλά,
παρά ταύτα (ή, ίσως, ακριβώς
ένεκα τούτου), στον ανυποψίαστο
αναγνώστη φαντάζει εικονοκλα-
στικό: τι είναι τα δικαιώματα του
ανθρώπου;

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Προς απάντηση του ερωτήματος
αυτού έχουν αναλωθεί (ή, επενδυ-
θεί, εάν θέλετε) τόνοι μελάνης (και
αίματος, ας μην το ξεχνούμε). Ορι-
σμένοι, όπως ο Τζέρεμυ Μπένθαμ
(Jeremy Bentham), υποστήριξαν
πως τα δικαιώματα του ανθρώπου
δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά
ανοησίες στηριγμένες σε ξυλοπό-
δαρα10. Άλλοι, όπως οι αντιπρό-
σωποι του γαλλικού λαού στην
Εθνοσυνέλευση της 26ης Αυγού-
στου 1789, θεώρησαν πως ορι-
σμένα δικαιώματα του ανθρώπου

είναι φυσικά και αναπαλλοτρίωτα,
όπως αυτά της ελευθερίας, της
ιδιοκτησίας, της ασφάλειας και της
αντίστασης στην καταπίεση11. Κά-
ποιοι υποστηρίζουν πως η εγκυρό-
τητα των δικαιωμάτων αυτών
εδράζεται μόνο στη θεία βού-
ληση12. Μερικοί, τέλος, αντιμετω-
πίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
ως κατ’ ουσίαν ηθικά δικαιώματα13,
δηλαδή ως μέρος (ή αποτέλεσμα)
μιας άτυπης συμφωνίας ή σύμβα-
σης μεταξύ των ατόμων στο πλαί-
σιο μιας δεδομένης κοινωνίας. Ο
Θεοδόσης Τάσιος δείχνει να
ασπάζεται αυτή την τελευταία
θέση, συμπληρώνοντας πως η συμ-
φωνία αυτή είναι ωφελιμιστικού
χαρακτήρα και μάλιστα διττού, ο
οποίος υποστασιοποιείται δυνάμει
μιας ιδιότυπης δοσοληψίας: [α] πε-
ριστέλλω τις ελευθερίες μου απέ-
ναντί σου, ώστε και εσύ να πράξεις
το ίδιο, με αποτέλεσμα να λειτουρ-
γήσει εύρυθμα η ομάδα, γεγονός
από το οποίο θα αποκομίσω μεγα-
λύτερα οφέλη από εκείνα που θα
αποκόμιζα εάν αυτό δεν συνέβαινε,
[β] αναγνωρίζοντας και σεβόμενος
τα δικαιώματά σου σού συμπαρί-
σταμαι και έτσι συμμετέχω στη
χαρά σου, γεγονός από το οποίο
πάλιν ωφελούμαι ψυχικώς. Καθί-
σταται, λοιπόν, εξ αρχής πρόδηλο
πως οποιαδήποτε εξωγενής ερμη-
νεία του ηθικού ενεργήματος απορ-
ρίπτεται διαρρήδην από τον Τά-
σιο. Από τα παραπάνω έπεται πως
τα δικαιώματα του ανθρώπου για
τον συγγραφέα διαθέτουν σχετικό
κύρος, το οποίο οριοθετείται από
τις ανάγκες της εκάστοτε κοινω-
νίας σε μια συγκεκριμένη χρονική
στιγμή της εξέλιξής της, και επα-
νακαθορίζεται διαρκώς. Από αυτόν
τον ηθικό σχετικισμό θα μπορού-
σαν, κατά τον συγγραφέα, να εκ-
φεύγουν δικαιώματα που προστα-
τεύουν στοιχειώδεις επιθυμητές
καταστάσεις μη-κοινωνικής εκπή-
γασης, όπως είναι η ίδια η ζωή.

Οι περισσότεροι στοχαστές με-
ταξύ εκείνων που ασπάζονται την
αντίληψη περί την ηθική που –κά-
πως γενικευτικά14 και, συνεπώς,
απλουστευτικά– αποκαλείται ηθι-
κός σχετικισμός, ενίοτε δείχνουν να
αισθάνονται κάπως αμήχανα που
το πράττουν – ο όρος όχι σπάνια
εκτοξεύεται ως μομφή εναντίον κά-
ποιων, ενώ αυτά που αντιπροσω-
πεύει έχουν κατά το παρελθόν κα-
ταδικασθεί από ποικίλες αυθεντίες,
μεταξύ άλλων και από δύο προκα-
θημένους της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας15. Προσωπικά δεν κα-
τανοώ τους λόγους ούτε για το ένα

ούτε για το άλλο. Δεν χωρά αμφι-
βολία πως πολλοί από αυτούς που
αρέσκονται να περιδιαβαίνουν τα
δαιδαλώδη μονοπάτια της ηθικής,
ιδίως οι επαγγελματίες φιλόσοφοι,
διακατέχονται από την ευγενή –
όσο και επιμελώς συγκεκαλυμ-
μένη– φιλοδοξία πως κάποια
στιγμή θα βρεθούν σε εκείνο το
ονειρικό ξέφωτο όπου υψώνεται το
ένα και μοναδικό, το πραγματικό πα-
λάτι της ηθικής, θεμελιωμένο ακλό-
νητα στον συμπαγή βράχο της λο-
γικής, κάποιας αυταπόδεικτης
μεταφυσικής ή μιας αδιαμφισβή-
τητης οντολογίας. Το πρόβλημα
είναι πως ούτε τέτοιο έδαφος φαί-
νεται να υπάρχει, μα ούτε και τέ-
τοιο παλάτι. Ο ηθικός σχετικιστής
είναι, ασφαλώς, καταδικασμένος
να μην μπορέσει ποτέ να δημιουρ-
γήσει κάποιο μεγαλεπήβολο ηθικό
σύστημα οικουμενικού κύρους,
όπως αυτό του Ιμμάνουελ Καντ ή
εκείνο του Αριστοτέλους. ωστόσο,
φαντάζει περισσότερο εναρμονι-
σμένος με την ανθρώπινη κατά-
σταση και πιο κοντά στην αλήθεια,
στον βαθμό, βεβαίως, που η αλή-
θεια γίνεται αντιληπτή ως συμφω-
νία του νου με την πραγματικό-
τητα16. Και τούτο διότι κάθε
κοινωνία πράγματι δείχνει να απο-
δέχεται ως ορθές διαφορετικές ηθι-
κές αρχές17, ενώ και το ίδιο κοινω-
νικό σύνολο μέσα στον χρόνο
εγκαταλείπει ή περιθωριοποιεί
ακόμη και τις πλέον παγιωμένες
ηθικές στάσεις προς χάριν άλλων.
Αυτό, αν μη τι άλλο, κατά τη γνώμη
του Gilbert Harmann, δείχνει πως
η εκάστοτε ισχύουσα ηθική υφί-
σταται δυνάμει μόνο μιας ρητής ή
άρρητης συμφωνίας μεταξύ των με-
λών μιας συγκεκριμένης κοινω-
νίας18. Η συμφωνία αυτή, όπως και
κάθε άλλη, δεν μπορεί να ισχύει
ούτε παντού, ούτε ες αεί. Αντιθέ-
τως, υπόκειται σε περιορισμούς
χρονικούς και τοπικούς: οι κοινω-
νικές ανάγκες και το πολιτισμικό
υπόβαθρο δεν είναι παντού ίδια,
ώστε είτε να επιτρέπεται είτε να
απαιτείται η ίδια συμφωνία. Αλλά
και εκεί όπου το consensus omnium
έχει επικυρώσει έναν συγκεκριμένο
ηθικό κώδικα, όταν η ανάγκη το
καλέσει ο κώδικας αυτός θα συ-
μπληρωθεί, θα τροποποιηθεί ή θα
εγκαταλειφθεί προς χάριν ενός
νέου λειτουργικότερου. Η ανωτέρω
οπτική καλείται περιγραφικός σχε-
τικισμός ακριβώς διότι συνιστά μια
συγκεκριμένη ανάγνωση της ιστο-
ρίας –και, παράλληλα, ερμηνεία
της ουσίας– της ηθικής, και σε κα-
μία περίπτωση δεν οδηγεί, τουλά-

χιστον νομοτελειακά, στην αντί-
ληψη πως όλες οι ηθικές κρίσεις
διαθέτουν την ίδια εγκυρότητα ή
νομιμοποίηση, κάτι που, αν συνέ-
βαινε, αναπόφευκτα θα ακύρωνε
την όποια δυνατότητά μας να αξιο-
λογούμε τις ηθικές κρίσεις ως λιγό-
τερο ή περισσότερο συνεκτικές.
Στην περίπτωση του Τάσιου, εν
προκειμένω, ο συμβασιοκρατικός
σχετικισμός του τον οδηγεί σε μια
εύλογη, ηπίως διατυπωμένη, ευέλι-
κτη και γόνιμη προσέγγιση του ηθι-
κού ενεργήματος. Σε ό, τι αφορά
το εύλογον της προσέγγισης και
την ηπιότητα της διατύπωσης, ο
αναγνώστης ας κρίνει ο ίδιος του
λόγου το αληθές αφ’ ενός διαβάζο-
ντας και τα άλλα ειδικότερα μέρη
του βιβλίου από το [2] έως το [7],
αφ’ ετέρου λαμβάνοντας υπ’ όψιν
ότι ο Τάσιος στα οφέλη του ηθικώς
δρώντος δίνει πρωτεύουσα θέση
στις υποστασιακές χαρές της Φι-
λότητας. ως προς την ευελιξία και
τη γονιμότητα της θέσης του Τά-
σιου, ωστόσο, αυτή αποδεικνύεται
από τον ευαίσθητο και επινοητικό
τρόπο με τον οποίο του επιτρέπει
να προσεγγίσει τα δικαιώματα των
ζώων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Η ίδια δοσοληψία (do ut des) που
λαμβάνει χώρα μεταξύ των ανθρώ-
πων, λέει ο Τάσιος, αποτέλεσμα
της οποίας είναι η αναγνώριση δι-
καιωμάτων στα άτομα του είδους
μας για λόγους καθαρά ωφελιμι-
στικούς (πρακτικούς και συναισθη-
ματικούς), υφίσταται και μεταξύ
ανθρώπου και ζώων. Ο άνθρωπος
αποκομίζει από τα μη-ανθρώπινα
έμβια όντα ποικίλα και κρίσιμα για
την επιβίωση και ευημερία του
πρακτικά αγαθά – άρα τα συμφέ-
ροντά τους δεν μπορεί να του είναι
αδιάφορα. Παράλληλα, οι άνθρω-
ποι τείνουμε ενστικτωδώς να συμ-
μετέχουμε στα ποικίλα πάθη της
ζωής σε κάθε της μορφή: χαιρόμα-
στε με τη χαρά του σκύλου μας,
φέρ’ ειπείν, και συμπάσχουμε μαζί
του όταν πονά – ακόμη και η ει-
κόνα ενός ψαριού που ξεψυχά
σπαρταρώντας έξω απ’ το νερό μας
προκαλεί ενίοτε βαθιά υπαρξιακή
οδύνη. Δεδομένων αμφοτέρων τού-
των, είναι εύλογη η υπόθεση πως
θα μπορούσαμε να περιορίσουμε
τα όρια της ελευθερίας ημών έναντι
των ζώων κατά τρόπο ανάλογο με
εκείνον που μετήλθαμε ώστε να
πράξουμε το ίδιο έναντι των συ-
νανθρώπων μας. Με άλλα λόγια,
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να αναγνωρίσουμε ορισμένα δικαι-
ώματα στα ζώα: [α] ώστε να δια-
σφαλίσουμε την κάρπωση σημα-
ντικότερων ωφελημάτων για το
είδος μας από εκείνα που θα απο-
λαμβάναμε εάν δεν το πράτταμε
και, [β] διότι η συμμετοχή μας στην
χαρά τους και η απαλλαγή μας από
την ψυχική οδύνη των ανθρωπο-
γενών παθών τους μας προσπορίζει
ποικίλα και ουσιαστικά ψυχικά
ωφελήματα. Ο Τάσιος δοκιμάζει
στη σκέψη του το –αλήθεια, προ-
κλητικό– αυτό ενδεχόμενο, αλλά
σχεδόν αμέσως το απορρίπτει ως
ιδιαιτέρως επισφαλές. Αντί της
αναγνώρισης συγκεκριμένων δικαι-
ωμάτων στα ζώα, η οποία αντι-
λαμβάνεται πως θα οδηγούσε σε
ανυπέρβλητες δυσχέρειες τον συλ-
λογισμό του, ο Τάσιος επιλέγει να
μιλήσει απλώς για ηθικό ενδιαφέ-
ρον του ανθρώπου για τα ζώα – και
πράγματι, η σχετική ηθική επιταγή
συνάγεται αβίαστα και ασφαλώς
από την ωφελιμιστική ανάγνωση
μιας πιθανής ηθικής σχέσης αν-
θρώπου-ζώου που ο συγγραφέας
προκρίνει. Τι μας λέει με άλλα λό-
για: 

Ο τρόπος που ο άνθρωπος
σχετίζεται με τα ζώα δεν μου
φαίνεται να επιτρέπει την ανα-
γνώριση δικαιωμάτων στα τε-
λευταία. Σίγουρα, όμως, επι-
τάσσει για τον άνθρωπο ένα
ιδιαιτέρως εντονότερο ηθικό
ενδιαφέρον για τα ζώα από
αυτό που συνήθως επιδεικνύει
ή θεωρεί πως πρέπει να επιδει-
κνύει. 

Αλλά εάν είναι έτσι, τότε ο άνθρω-
πος διαθέτει ηθικές υποχρεώσεις
έναντι των ζώων – και συγκεκρι-
μένα την ηθική υποχρέωση να τους
συμπεριφέρεται και να τα αντιμε-
τωπίζει κατά τρόπους που θα επι-
κυρώνουν το ιδιαίτερο ηθικό εν-
διαφέρον του προς αυτά. Ο
Θεοδόσης Τάσιος δεν διστάζει να
υιοθετήσει την αντίληψη αυτή,
αφού –ορθώς κατά τη γνώμη μου–
την αντιλαμβάνεται ως απολύτως
συνάδουσα με τη διευρυμένη ωφε-
λιμιστική εκ μέρους του ανάλυση
της ηθικής σχέσης ανθρώπου-
ζώου. 

Η προσέγγιση αυτή του Τάσιου,
είμαι σίγουρος, θα προκαλέσει την
μήνιν πολλών αφοσιωμένων υπερ-
μάχων των δικαιωμάτων των ζώων,
αφού το ενδιαφέρον προς τα ζώα
που απαιτεί ο Τάσιος είναι ωφελι-
μιστικής προέλευσης, και ο ωφελι-
μισμός είναι εξ ορισμού ανθρωπο-

κεντρικός: οι όποιες ηθικές μας
υποχρεώσεις φαινομενικά μόνον
στρέφονται προς τα ζώα, αλλά
στην ουσία επιστρέφουν σε εμάς
τους ίδιους19 – ενδιαφερόμαστε για
τα ζώα απλώς και μόνον διότι η
δική τους μέγιστη δυνατή ευημερία
υποστηρίζει τη δική μας. Η αντί-
ληψη του Τάσιου, θα ισχυρισθούν
ορισμένοι από τους αμύντορες των
ζώων, δείχνει να παραβλέπει την
εγγενή και απόλυτη αξία των ζώων,
και να τα υποβαθμίζει κατά τρόπο
ανοίκειο σε μέσον ικανοποίησης
των ανθρωπίνων αναγκών. Ας μου
επιτρέψουν οι συμπαθέστατοι –και
συνήθως, ιδιαιτέρως μαχητικοί–
αυτοί φίλοι να πω δυο λόγια προς
υπεράσπιση του Τάσιου, έστω και
προ εορτής. Κατ’ αρχάς, ο συγ-
γραφέας εκ προοιμίου δηλώνει –
και εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία
ώστε να το επαναλάβει– πως επι-
θυμεί να κρατήσει την ηθική του
σκέψη μακριά από αφηρημένες γε-
νικές αρχές και μεταφυσικές πα-
ραδοχές. Και δυστυχώς, η έννοια
της απόλυτης ή εγγενούς αξίας
αποτελεί την επιτομή της γενικής
αρχής και της μεταφυσικής παρα-
δοχής, άρα βρίσκεται απολύτως
εκτός της οπτικής του Τάσιου.
Εκτός τούτου, η εύκολη και ατεκ-
μηρίωτη προσφυγή σε απόλυτες
αξίες ευθύνεται για πάμπολλες
αβελτηρίες της ηθικής μας, αρκετές
εκ των οποίων τις υφίστανται και

τα ζώα20. Κατά τρίτον, ο ωφελιμι-
σμός του Τάσιου συμπεριλαμβάνει
και όλες τις υποστασιακές κερδο-
ζημίες του ανθρώπου απ’ τη συμ-
μετοχή του στη χαρά και στον
πόνο των ζώων – χαρά και πόνος
που έχουν διεξοδικώς αναλυθεί στα
προηγούμενα. Τέλος, αυτός ο τρι-
σκατάρατος ανθρωποκεντρικός
ωφελιμισμός, όσο και εάν ενίοτε
φαντάζει κομμένος και ραμμένος
στα ανθρώπινα μέτρα, αποτελεί
κατά τη γνώμη μου τον ασφαλέ-
στερο τρόπο διασφάλισης ενός
minimum ηθικού ενδιαφέροντος
για κάθε τι μη-ανθρώπινο – και
τούτο διότι όλοι τον κατανοούν και
τον αποδέχονται, έστω και απρό-
θυμα, σε αντίθεση με τις γενικές
αφηρημένες αρχές και τις μεταφυ-
σικές αναγνώσεις, οι οποίες φαί-
νονται κατάλληλες να πείσουν μό-
νον όσους ήδη τις έχουν αποδεχθεί.
Και δύο λέξεις για τον δισταγμό
του Τάσιου να αναγνωρίσει δικαι-
ώματα στα ζώα: συντάσσομαι μαζί
του, έστω και για διαφορετικούς
λόγους. Γνώμη μου είναι πως ο
όρος «δικαιώματα των ζώων» αφ’
ενός συνιστά αντίφαση εν τοις όροις,
αφ’ ετέρου υποστηρίζει μια συζή-
τηση που, αν μη τι άλλο, δεν είναι
ούτε απαραίτητη ούτε χρήσιμη. ως
προς το πρώτο, εάν τα δικαιώματα
υφίστανται δυνάμει μιας ρητής ή
άρρητης συμφωνίας μεταξύ ηθικών
προσώπων, ακόμη και τα πλέον κο-

ντινά στον άνθρωπο ζώα είναι
εντελώς ακατάλληλα να συμμετά-
σχουν σε ένα τέτοιο σύμφωνο: όλα
ανεξαιρέτως αδυνατούν εκ φύσεως
να αντιληφθούν την έννοια του
όποιου δικαιώματος, να το επικα-
λεσθούν, να το διεκδικήσουν ή να
το αποποιηθούν21. ως προς το δεύ-
τερο, θεωρώ πως η αναγνώριση δι-
καιωμάτων δεν αποτελεί μονό-
δρομο στην προσπάθειά μας να
διασφαλίσουμε ένα minimum ηθι-
κού ενδιαφέροντος για τα ζώα. Τα
ηθικά πρόσωπα καθορίζουν τη
στάση τους έχοντας στη σκέψη
τους όχι τόσο τα δικαιώματα του
ετέρου, αλλά τις ιδικές τους ηθικές
υποχρεώσεις. Και υπάρχουν τρόποι
να θεμελιωθούν ηθικές υποχρεώ-
σεις προς ετέρους ακόμη και εάν
αυτοί δεν δύνανται να διαθέτουν
ηθικά δικαιώματα, όπως συμβαίνει
με την αγέννητη ζωή, τους νε-
κρούς, τους παράφρονες κ.τ.λ.

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΕΣΘΑΙ
Το ζώο για τον άνθρωπο αποτελεί
το απτό μεν, αλλά όχι το μοναδικό
έτερον. Η θεότητα συνιστά την άλ-
λης τάξεως ετερότητα, μια ετερό-
τητα με την οποία σχετιζόμαστε
και αλληλεπιδρούμε ενδεχομένως
σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο με
την πρώτη κατά τρόπους, μάλιστα,
μύχιους και βαθιά υπαρξιακούς. Ο
Θεοδόσης Τάσιος ψηλαφεί σεβα-
στικά αλλά και με τόλμη τη σχέση
αυτή: δηλώνει εκ προοιμίου πως
θα προσεγγίσει φιλοσοφικώς όχι
την ίδια την ουσία της θεότητας,
αλλά τις ανθρώπινες δράσεις που
σχετίζονται με αυτήν. Και τούτο
διότι, όπως ορθώς αναγνωρίζει, το
θρησκευτικό ενέργημα ως εκ της
φύσεώς του δεν ερείδεται στον
λόγο – γι’ αυτό, άλλωστε, η Θρη-
σκεία και η Επιστήμη είναι ασύμ-
βατες μεταξύ τους. Στο πλαίσιο,
ωστόσο, μιας αυστηρά φαινομενο-
λογικής προσέγγισης του θρησκεύ-
εσθαι –όπως είναι αυτή που ο Θε-
οδόσης Τάσιος επιχειρεί– ο λόγος
νομιμοποιείται (αλλά και οφείλει)
να διερευνά το θρησκευτικό φαι-
νόμενο, ούτως ώστε αυτό να φωτι-
σθεί επαρκώς. Η φαινομενολογική
μελέτη του Θεοδόση Τάσιου διέ-
πεται, επιπλέον, από μια υψηλή
φιλοδοξία, την οποία ο συγγρα-
φέας μάς επιτρέπει να υποψια-
σθούμε: τη δοκιμή υπέρβασης της
–prima facie εγγενούς– ασυμβατό-
τητας θρησκείας και επιστήμης. 

Στο δοκίμιό του αυτό o Θεοδό-
σης Τάσιος θα εξετάσει τους τρό-
πους ανάδυσης και τα αίτια της

Μετά το 1800, οι αρχές στη Βρετανία προσπάθησαν να σταματήσουν το
βάρβαρο έθιμο του badger-baiting: ασβοί χρησιμοποιούνταν ως δολώματα για
να εξάψουν τα άγρια ένστικτα σκυλιών. κάθε επεισόδιο του χωριάτικου
αυτού εθίμου, που ήταν αγαπητό και στους κύκλους της καλής κοινωνίας,
τελείωνε συνήθως με το θάνατο του ασβού και με σοβαρά τραυματισμένα τα
σκυλιά. Στην γκραβούρα το 1823, που είχε φιλοτεχνήσει ο Henry Thomas
Alken, αναπαρίσταται η προετοιμασία μιας «παρτίδας» badger baiting.
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κατίσχυσης του θρησκευτικού ενερ-
γήματος, τον ρόλο της μυστικής
εμπειρίας, καθώς και τις εσωτερι-
κές σχέσεις που συνέχουν τη θρη-
σκεία με την ηθική και την αισθη-
τική. Επίσης, θα διερευνήσει την
έκταση και την ουσία της διάστα-
σης μεταξύ επιστήμης και θρη-
σκείας, καθώς και τις συνάφειες –
και τους τρόπους συμπλοκής– της
τελευταίας με την τέχνη, την ηθι-
κότητα και την πολιτική. Θα τον
απασχολήσει, παράλληλα, η σχέση
του αθεϊσμού με τον αγνωστικισμό
και τον θεϊσμό, και θα ολοκληρώσει
την έρευνά του ανιχνεύοντας τους
τρόπους κατά τους οποίους το θρη-
σκεύεσθαι συντελεί στην ολβιότητα
του εγώ και νοηματοδοτεί τον αν-
θρώπινο βίο.

Ο συγγραφέας ευθύς εξ αρχής
διευκρινίζει πως θα βασιστεί σε
μια υπόθεση εργασίας, την οποία
αντιλαμβάνεται ως εύλογη: η
ψυχή, θα θεωρήσει, δεν αποτελεί
προστιθέμενη οντότητα ή, αλλιώς,
το εγώ δεν είναι «πράγμα». Αντι-
θέτως, κατά τον Θεοδόση Τάσιο,
το εγώ δομείται σταδιακά, ανα-
δύεται ως άυλο επακόλουθο πλή-
θους σχέσεων με τον περίγυρο και
με τον πλησίον. Η πρόταξη μιας
υπόθεσης εργασίας εκ μέρους του
συγγραφέα συνιστά αφ’ ενός
εναρμόνιση με ένα μεθοδολογικό
προαπαιτούμενο της επιστημονι-
κής έρευνας, αφ’ ετέρου αποτελεί
για τον αναγνώστη έναν δείκτη
περί του εάν (και με ποιον τρόπο)
πρέπει να διαβάσει παρακάτω:
εκείνος που αντιλαμβάνεται την
ψυχή ως υπόσταση η οποία προϋ-
πάρχει της φυσικής γέννησης και
επιβιώνει του θανάτου, ως πνοή
θεού ενδεχομένως, αυτός μπορεί
και να σταματήσει στο σημείο
αυτό, ή και να συνεχίσει – αλλά
μόνο για να ενημερωθεί για τις
απόψεις του Θεοδόση Τάσιου ή
να απολαύσει το γοητευτικό του
ύφος. Κατά τρίτον, η πρόταξη της
υπόθεσης θέτει ένα minimum
εγκυρότητας της διερεύνησης που
θα ακολουθήσει: όσα θα ισχυρι-
σθεί ο συγγραφέας στη συνέχεια,
ισχύουν μόνον στον βαθμό που η
υπόθεση εργασίας την οποία υιοθετεί
είναι ορθή, και καταρρέουν εάν απο-
δειχθεί εσφαλμένη. Αλλά έτσι συμ-
βαίνει συνήθως με την επιστήμη: η
ευόδωση των δοκιμών της κρέμε-
ται από μια λεπτή κλωστή. Ο δια-
νοητής διαθέτει μόνο μια αχνή
υποψία οιονεί διασφάλισης: το εύ-
λογον της υπόθεσής του. ως προς
τούτο, τουλάχιστον κατά την κρίση
μου, η υπόθεση του Θεοδόση Τά-

σιου δεν πάσχει: φαίνεται περισ-
σότερο εύλογη από την ορφικής
προέλευσης αντίστοιχη υπόθεση,
για παράδειγμα, πως η ψυχή εξέρ-
χεται του σώματος διά της τελευ-
ταίας αναπνοής και, αφού περι-
πλανηθεί για κάποιο διάστημα,
εντοπίζει το κατάλληλο νεογνό και
φωλιάζει μέσα του εκμεταλλευό-
μενη την πρώτη αναπνοή αυτού22.
Εν αναμονή της όποιας επαλήθευ-
σης ή διάψευσης της αρχικής υπό-
θεσης, λοιπόν...

Κατά τον Θεοδόση Τάσιο η ανά-
δυση του εγώ το εκθέτει στην υπαρ-
ξιακή αγωνία της συνειδητοποίησης
πως αδυνατεί να ερμηνεύσει τον
εαυτό του και τον περίγυρό του. Η
κατεπείγουσα ανάγκη διαχείρισης
του εντός και εκτός χάους επιβάλλει
την προσφυγή στον μύθο, ο οποίος
αμβλύνει τις γωνίες της απρόσιτης
πραγματικότητας. Εντός του μύθου
η σελήνη αποκτά πλέον συγκεκρι-
μένο ρόλο, ο κόσμος ιθύνοντα νου
που τον ορίζει, και το σκάνδαλο της
ζωής που διαρκώς και αφεύκτως
εκρέει στην ανυπαρξία του θανάτου
λαμβάνει επιτέλους κάποια ερμη-
νεία – ο μύθος προσφέρει ψυχική
ανακούφιση και ασφάλεια, αφού
αποτελεί μια εναλλακτική πραγματι-
κότητα που, όμως, την ορίζουμε
εμείς. Αλλά ο άνθρωπος είναι φύσει
κοινωνικό ον: εντός της κοινωνίας οι
προσωπικοί μύθοι συνδιαλέγονται,
συμπλέκονται και καθίστανται ορ-
γανωμένο σύνολο εξωλογικών πε-
ποιθήσεων θεμελιωμένο στην κοινή
έμπνευση. Το σύνολο αυτό εξελίσ-
σεται σταδιακά σε σύστημα λα-
τρείας με κοινά σύμβολα και κοινά
εξωκοσμικά σημεία αναφοράς. Η
μυστική εμπειρία, η έκσταση και η
μαγεία, τρόποι συνομιλίας της ενεού
συνείδησης με το χάος, προσφέρουν
τα απαραίτητα διαπιστευτήρια εγκυ-
ρότητας στον κοινό μύθο. Η κατά-
σταση είναι πλέον ώριμη για την εμ-
φάνιση των ιδρυτών των επί μέρους
θρησκειών. Και ιδού, το υπαρξιακό
κενό έχει πλέον πληρωθεί, και η
ανάγκη του θρησκεύεσθαι έχει ήδη
αποκρυσταλλωθεί σε συνεκτικό θρη-
σκευτικό σύστημα. 

Το θρησκεύεσθαι, διαπιστώνει ο
Θεοδόσης Τάσιος, δεν αποτελεί τη
μοναδική εξωλογική επιβεβαίωση
του εγώ – κατά τρόπο αντίστοιχο
επενεργούν η αισθητική και η
ηθική, με τις οποίες η θρησκεία μοι-
ράζεται πολλά ουσιώδη γνωρί-
σματα: και τα τρία ενεργήματα ξε-
κινούν με μια δόνηση, σύγκεινται
από στιγμές άφατης ολβιότητας, οι
αιτίες τους είναι εξωλογικές και άρ-
ρητες, και αποτελούν προϊόντα ορ-

μητικής-υποστασιακής σχέσης με
το εντός μου χάος, με τον συνάν-
θρωπο και με την άρρητη οντότητα
εκτός του κόσμου. Παράλληλα,
προσφέρουν στον κοινωνό τους βα-
θιά βιώματα μη επαληθεύσιμα, συ-
νιστούν, δηλαδή, εσωτερικά απο-
καλυπτικά γεγονότα που
ανθίστανται σθεναρά στην εμπει-
ρική ή νοητική επιβεβαίωση – αλλά
και στις αντίστοιχες διαψεύσεις, βε-
βαίως. Η θρησκεία, εν προκειμένω,
ενίοτε θεωρείται πως βρίσκεται σε
πλήρη αντίθεση προς την επι-
στήμη, αντίληψη που συντηρεί την
πάντοτε ελλοχεύουσα μεταξύ τους
καχυποψία, η οποία κατά καιρούς
μετατρέπεται σε απερίφραστη
εχθρότητα. Αυτό, ωστόσο, ισχυρί-
ζεται ο συγγραφέας, οφείλεται σε
αμοιβαία πλάνη και στην εκατέρω-
θεν άγνοια (ή περιφρόνηση) των
μεταξύ τους ορίων. Ο συγγραφέας
επισημαίνει τα κύρια σημεία τρι-
βής: [1] Η ύπαρξη του Θεού. Η
επιστήμη από τη φύση της δεν μπο-
ρεί να την αποδεχθεί, αλλά ούτε
και να την απορρίψει. Η θρησκεία,
από την άλλη, δεν μπορεί ούτε να
την αποδείξει λογικώς ούτε να την
επιβάλλει στην διάνοια. [2] Τα θαύ-
ματα. Και εδώ ισχύουν τα ίδια. [3]
Η περιγραφή του φυσικού κόσμου.
Όσες φορές η θρησκεία επεβλήθη
στην επιστήμη ως προς αυτό, προ-
έκυψαν άτοπα και βαθύ πνευμα-
τικό σκότος. Όταν, από την άλλη,
η επιστήμη προσεγγίζει τις σχετικές
θρησκευτικές ερμηνείες, αφ’ ενός
παραβιάζει ανοικτές θύρες, αφ’ ετέ-
ρου τείνει να προσβάλλει το θρη-
σκευτικό συναίσθημα. 

Ο Θεοδόσης Τάσιος αναγνωρίζει
το αυτονόητο, και οφείλουμε να του
αναγνωρίσουμε το θάρρος που
απαιτείται ώστε να το πράξει: η
θρησκεία κείται πέραν της επιστή-
μης, και η επιστήμη κινείται εκτός
θρησκείας. Ο πιστός δεν χρειάζεται
τον λόγο ώστε να πιστεύσει, και ο
επιστήμων δεν χρειάζεται την πί-
στη ώστε να παραγάγει επιστημο-
νική γνώση. Σκεφτείτε τις κατά και-
ρούς προταθείσες φιλοσοφικές
(λογικές, στην πλειονότητά τους)
αποδείξεις για την ύπαρξη του
Θεού: στάθηκαν ικανές να επαυ-
ξήσουν την πίστη ή το πλήθος των
πιστών; Αναλογισθείτε, πάλι, τις
αντίστοιχες αποδείξεις περί της
ανυπαρξίας Του: επέτυχαν το αντί-
θετο; Η πίστη, προφανώς, συνιστά
ένα λυτρωτικό άλμα πέρα και πάνω
από τον λόγο. «Πιστεύω» σημαίνει
«αποδέχομαι χωρίς να γνωρίζω» ή,
ακόμη περισσότερο, «αποδέχομαι
παρ’ ότι ο λόγος με αποτρέπει». Ας

θυμηθούμε μαζί με τον Κίρκεγκωρ
τη θυσία του Αβραάμ23: ο Θεός σε
όνειρο προστάζει τον βιβλικό ήρωα
να θυσιάσει τον γιο του, τον Ισαάκ,
και ο Αβραάμ πείθεται. Διαθέτει ο
Αβραάμ κάποια διαβεβαίωση περί
του ότι πράγματι στον ύπνο του εμ-
φανίστηκε ο Θεός και όχι κάποιος
δαίμονας μεταμορφωμένος, ή πως
δεν είδε έναν ακόμη εφιάλτη, ή πως
δεν παραλογίζεται; Οδηγώντας τον
γιό του στον βωμό γνωρίζει πως λο-
γικά υπάρχει μόνο μια πιθανότητα
στις εκατό πράγματι να εναρμονί-
ζεται με το θέλημα του Θεού του –
σε κάθε άλλη περίπτωση θα κατα-
στεί παιδοκτόνος. Όμως ο Αβραάμ
πιστεύει: ποντάρει τα πάντα σε αυτή
τη μια περίπτωση – και κερδίζει.
Αυτό κάνει κάθε πιστός: παραδίδε-
ται σε ένα στοίχημα που ο λόγος
κραυγάζει πως είναι κίβδηλο, αλλά
κάτι μέσα του τον ωθεί να στοιχη-
ματίσει. Πράγματι, το παράδοξο
του κακού, στο οποίο αναφέρεται ο
Θεοδόσης Τάσιος, δείχνει να απο-
κλείει τη δυνατότητα ύπαρξης ενός
Θεού ο οποίος είναι παράλληλα
πανάγαθος, παντοδύναμος και πα-
ντογνώστης: αν είναι πανάγαθος,
πώς ανέχεται ένα κακό του οποίου
την ύπαρξη γνωρίζει και έχει την
δύναμη να αποτρέψει; Άρα δεν εί-
ναι κάτι από όλα αυτά, συνεπώς
δεν είναι Θεός, θα πει ο λόγος.
Αλλά τι σημασία έχει αυτό για τον
πιστό; Αυτός έχει ήδη παραδοθεί
άνευ όρων στην πίστη του, και τούτο
είναι πράγματι μεγαλειώδες – το
εγώ αίρεται πάνω από την νομοτέλεια
και σώζεται. Το ίδιο υπέρλογα λυ-
τρωτικός είναι και ο έρωτας: η
φράση «θα σ’ αγαπώ για πάντα»
συνοδεύεται άφευκτα από την επί-
γνωση πως κάτι τέτοιο είναι στατι-
στικώς μάλλον αδύνατο, και πως ο
ίδιος, βεβαίως, δεν θα ζήσω για πά-
ντα – ωστόσο την ώρα που εκφέρω
τη μάταιη αυτή υπόσχεση την πι-
στεύω, και για τον λόγο αυτό και
μόνο έχω έστω και πρόσκαιρα λυ-
τρωθεί. Θα συμφωνήσω με τον Θε-
οδόση Τάσιο: η πίστη και η επι-
στήμη είναι ασύμβατες μεν, αλλά
δεν είναι ασυμβίβαστες – άλλωστε,
απορρέουν αμφότερες από την ίδια
μύχια υπαρξιακή ανάγκη του αν-
θρώπου να συλλάβει ένα σκάνδαλο,
αυτό της ύπαρξης.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Γνωρίζω πως ένα έργο πυκνό και
βαθύ δεν μπορεί παρά να αδικεί-
ται όταν παρουσιάζεται σε ένα συ-
νοπτικό κείμενο όπως αυτό. Για
τον λόγο αυτό επέλεξα αντί της
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συνοπτικής συζήτησης όλων των
επί μέρους θεμάτων, η οποία θα
ήταν αναγκαστικά προσχηματική
λόγω του πλήθους και της έκτασης
των ζητημάτων, να προσφέρω
στον αναγνώστη μια αίσθηση του
βιβλίου εστιάζοντας στο πνεύμα
του, όπως τουλάχιστον το αντι-
λαμβάνομαι ο ίδιος. Τώρα που
έφτασα στο τέλος αυτής της σύ-
ντομης περιήγησης σκέφτομαι
πως αδίκησα το τάδε παραλείπο-
ντάς το, ή πως θα μπορούσα να
είχα αναφερθεί και στο δείνα. Τέ-
τοιες σκέψεις είναι, φοβάμαι, ανα-
πόφευκτες, για ένα βιβλίο που ψη-
λαφεί τα μέγιστα με μεγαλοσύνη.
Ένα πράγμα, ωστόσο, οφείλω να
μην παραλείψω να αναφέρω: δια-
βάζοντας το Ας Αναστοχασθούμε
Εαυτούς και Αλλήλους του Θεο-
δόση Τάσιου κατέστην πλουσιό-
τερος. zx
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