Περί χορτοφαγίας∗
του Elisée Reclus
Ο Ελιζέ Ρεκλύ αποτελούσε στην εποχή του έναν από τους βασικούς εκπροσώπους του
αναρχισµού αλλά και έναν από τους κορυφαίους γεωγράφους. Το έργο του δεν είναι
ιδιαίτερα γνωστό στο ελλαδικό χώρο και το βιβλίο του Μαξ Νετλάου µε τίτλο «Ελιζέ
Ρεκλύ, Ένας αναρχικός, ένας λόγιος» (Τροπή, Αθήνα, 2005), αποτελεί ίσως τη µοναδική εκτενή στα ελληνικά σχετική µε αυτόν βιβλιογραφία. Θεωρούµε ότι το κείµενο που
παραθέτουµε εδώ (αν και δεν συµφωνούν όλα τα µέλη του περιοδικού µε τη θέση του
περί χορτοφαγίας, ούτε µε τη συναισθηµατική του προσέγγιση) αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για τη συζήτηση που αφορά στις ηθικές υποχρεώσεις του ανθρώπου απέναντι στα
άλλα ζώα. Αξίζει δε να σηµειώσουµε τον ιστορικό χαρακτήρα αλλά και τον τρόπο προσέγγισης του ζητήµατος της χορτοφαγίας από τµήµα του πρώιµου σοσιαλιστικού κινήµατος, καθώς επίσης και τη σηµασία του σήµερα, µιας και αποτελεί ένα από τα κυριότερα ζητήµατα ενασχόλησης στην οικο-αναρχική δράση του δυτικοευρωπαϊκού και βορειοαµερικανικού κόσµου.

∆εδοµένου ότι επιστήµονες καταξιωµένοι στο χώρο της υγιεινής και της βιολογίας έχουν εµβαθύνει σε θέµατα που αφορούν τη φυσιολογική τροφή, θα προσπαθήσω να µην επιδείξω ανικανότητα εκφράζοντας τη γνώµη µου αναφορικά µε τη ζωική και φυτική διατροφή. Έκαστος στο είδος του. Αφού δεν είµαι ούτε χηµικός, ούτε
γιατρός, δε θα αναφερθώ στο λεύκωµα ούτε και θα αναπαράγω φόρµουλες αναλυτών,
αλλά θα περιοριστώ στο να αναφέρω τις προσωπικές µου εντυπώσεις οι οποίες, σε
κάθε περίπτωση, συµπίπτουν µ’ αυτές των χορτοφάγων. Θα κινηθώ στο πλαίσιο των
δικών µου εµπειριών, εστιάζοντας σε κάποια σηµεία προκειµένου να παραθέσω παρατηρήσεις που προέρχονται από µικρά περιστατικά της ίδιας της ζωής.
Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να πω ότι η αναζήτηση της αλήθειας δεν έχει καµία
σχέση µε τις εντυπώσεις της παιδικής µου ηλικίας οι οποίες µε κατέστησαν εν δυνάµει χορτοφάγο απ’ όταν ήδη ήµουν αγόρι µε κοντά παντελόνια. Έχω µια χαρακτηριστική ανάµνηση τρόµου στη θέα του αίµατος. Κάποιος απ’ την οικογένειά µου µε
είχε στείλει, µ’ ένα πιάτο στο χέρι, στο χασάπη του χωριού προστάζοντας µε να του
πάω ένα αιµόφυρτο κοµµάτι κρέατος ή κάτι άλλο. Μ’ όλη την αθωότητα ξεκίνησα
χαρωπά να κάνω αυτό που µε πρόσταξαν και µπήκα στην αυλή όπου βρίσκονταν οι
σφαγείς. Ακόµη θυµάµαι αυτή τη σκοτεινή αυλή όπου τροµακτικοί άνδρες περπατούσαν πάνω κάτω µε µεγάλα µαχαίρια που σκούπιζαν πάνω σε πιτσιλισµένες από
αίµα φόρµες. Ένα κουφάρι που κρεµόταν από µια βεράντα µου φάνηκε να καταλαµβάνει υπερβολικά µεγάλο χώρο. Απ’ τη λευκή του σάρκα ένα κοκκινωπό υγρό στάλαζε στα ρείθρα. Τρέµοντας και σιωπηλός στάθηκα σ’ αυτή την αιµατοβαµµένη αυλή
µην µπορώντας να προχωρήσω αλλά και υπερβολικά τροµαγµένος για να φύγω. ∆εν
ξέρω τι µου συνέβη, το έχω απωθήσει από τη µνήµη µου. Νοµίζω πως άκουσα ότι
λιποθύµησα και ότι ο καλόκαρδος χασάπης µε κουβάλησε στο σπίτι του. ∆ε ζύγιζα
περισσότερο απ’ όσο ένα απ’ τα αρνιά που έσφαζε κάθε πρωί.
Κι άλλες παρόµοιες εικόνες σκιάζουν τα παιδικά µου χρόνια και, όπως αυτή η
σκηνή στο σφαγείο, στιγµατίζουν πολλές περιόδους της ζωής µου. Βλέπω τη γουρού∗
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να του αγρότη, του ερασιτέχνη και του συνεπώς πολύ πιο βάναυσου σφαγέα. Θυµάµαι έναν απ’ αυτούς να σφάζει το ζώο τόσο αργά ώστε το αίµα να πέφτει στάλα –
στάλα, διότι για να κάνεις καλά µαύρα λουκάνικα κρίνεται απαραίτητο το θύµα να
έχει υποφέρει ανάλογα. Έκλαιγε χωρίς σταµατηµό, βγάζοντας που και που σπαρακτικά βογκητά απελπισίας. Ήταν σα να άκουγες παιδί. Και στην πραγµατικότητα το οικόσιτο γουρούνι είναι για περίπου ένα χρόνο παιδί του σπιτιού. Το κανακεύουν για
να παχύνει κι αυτό ανταποδίδει µε αληθινή στοργή όλη τη φροντίδα που του παρέχεται, η οποία δεν έχει παρά µόνο ένα σκοπό – όσο το δυνατό περισσότερες φέτες µπέικον. Αλλά όταν η στοργή ανταποδίδεται από την καλή γυναίκα που φροντίζει το γουρούνι χαϊδεύοντας το και µιλώντας του γλυκά, δε θεωρείται γελοίο έως παράλογο κι
εξευτελιστικό το να αγαπάµε ένα ζώο που µας αγαπάει;
Μια από τις πιο έντονες εντυπώσεις της παιδικής µου ηλικίας είναι όταν ήµουν µαρτυράς ενός απ’ αυτά τα αγροτικά δράµατα, του βίαιου σκοτωµού ενός γουρουνιού από µια οµάδα χωρικών που επαναστάτησαν ενάντια σε µια γλυκιά γριούλα
η οποία δεν έδινε τη συγκατάθεσή της για το φόνο του παχουλού της φίλου. Πλήθος
χωρικών όρµησε στον αχυρώνα και έσυρε το κτήνος στο σφαγείο όπου όλα τα εξαρτήµατα για την πράξη έστεκαν περιµένοντας, ενώ η δύστυχη κυρά βυθίστηκε σ’ ένα
σκαµνί κλαίγοντας σιωπηλά. Στάθηκα δίπλα της και είδα αυτά τα δάκρια, µην ξέροντας εάν έπρεπε να τη συµπονέσω ή να ταχθώ µε το πλήθος σκεπτόµενος πως ο θάνατος ενός γουρουνιού ήταν απλά δικαιολογηµένος, καθορισµένος από την κοινή λογική και τη µοίρα.
Καθένας µας, ειδικά όσοι έχουν ζήσει στην επαρχία µακριά απ’ τις κοινές,
συνηθισµένες πόλεις, όπου όλα είναι µεθοδικά τακτοποιηµένα και συγκαλυµµένα –
καθένας µας έχει δει κάτι απ’ αυτές τις βάρβαρες πράξεις που διαπράττονται απ’ τους
κρεατοφάγους ενάντια στα ζώα που τρώνε. ∆ε χρειάζεται να πάει κανείς στην Porcopolis της Βορείου Αµερικής ή στο saladero του La Plata για να αναλογιστεί τη φρίκη
της σφαγής που αποτελεί κυρίαρχη κατάσταση της καθηµερινής µας διατροφής. Αλλά αυτές οι αναµνήσεις ξεθωριάζουν µε τον καιρό· υποχωρούν µπροστά στην ολέθρια
επιρροή της καθηµερινής «εκπαίδευσης» που τείνει να ωθεί το άτοµο προς τη µετριότητα και που του αποστερεί ο,τιδήποτε οδηγεί στη δηµιουργία αυθεντικής προσωπικότητας. Γονείς, δάσκαλοι, επίσηµοι ή οικείοι, γιατροί, χωρίς να ξεχνάµε το παντοδύναµο ον που ονοµάζουµε «όλος ο κόσµος», όλοι αυτοί συνεργάζονται για να σκληραγωγήσουν το χαρακτήρα του παιδιού όσον αφορά την «τετράποδη τροφή του», η οποία παρόλα αυτά αγαπάει όπως εµείς, αισθάνεται όπως εµείς και, κάτω από την επιρροή µας, προχωρά ή παλινδροµεί όπως εµείς.
Ένα από τα πιο λυπηρά αποτελέσµατα της συνήθειάς µας να τρώµε κρέας είναι ότι τα ζώα που θυσιάζονται στη όρεξη του ανθρώπου έχουν συστηµατικά και µεθοδικά µετατραπεί σε αποκρουστική, άµορφη µάζα και έχουν αποστερηθεί από κάθε
πνευµατική και ηθική αξία. Ακόµη και το ίδιο το όνοµα του ζώου στο οποίο έχει µετατραπεί ο χοίρος χρησιµοποιείται ως µια από τις χειρότερες προσβολές· η µάζα κρέατος που βλέπουµε να κυλιέται σε δύσοσµες λακκούβες είναι τόσο αποκρουστική
στην όψη που συµφωνούµε να αποφύγουµε κάθε οµοιότητα ονόµατος µεταξύ του
κτήνους και των πιάτων που φτιάχνουµε απ’ αυτό. Πόση διαφορά υπάρχει µεταξύ του
κριαριού όσον αφορά την εµφάνιση και τις συνήθειές του, καθώς πηδάει πάνω στα
βραχώδη όρη, και του πρόβατου που έχει χάσει κάθε ατοµική πρωτοβουλία και έχει
µετατραπεί αποκλειστικά σε υποτιµηµένη σάρκα – τόσο δειλή που δεν τολµάει ν’
αφήσει το κοπάδι και τρέχει µε το κεφάλι καταπάνω στα σαγόνια του σκύλου που το
κυνηγά. Ένας παρόµοιος εξευτελισµός συνέβη και στο βόδι, το οποίο βλέπουµε στις
µέρες µας να κινείται µε δυσκολία στα βοσκοτόπια, καθώς έχει µετατραπεί από τους
κτηνοτρόφους σε µια πελώρια µάζα από γεωµετρικά σχήµατα ωσάν να είχε εκ των
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προτέρων σχεδιαστεί για το µαχαίρι του χασάπη. Και για την παραγωγή αυτών των
τερατουργηµάτων χρησιµοποιούµε το όρο «αναπαραγωγή»! Με αυτόν τον τρόπο εκπληρώνει ο άνθρωπος την αποστολή του ως εκπαιδευτής σε σχέση µε τ’ αδέρφια του,
τα ζώα.
Σχετικά µ’ αυτό, δεν φερόµαστε άλλωστε µε παρόµοιο τρόπο σ’ ολόκληρη τη
Φύση; Αν άφηνες ελεύθερη µια οµάδα µηχανικών σ’ ένα γοητευτικό λιβάδι ή στις
όχθες ενός όµορφου ποταµού και σύντοµα θα δεις τι θα έκαναν. Θα έκαναν ότι περνάει απ’ το χέρι τους για να επιδείξουν τη δουλειά τους και να επικαλύψουν τη φύση
µε τους σωρούς τους από σπασµένες πέτρες και κάρβουνο. Όλοι τους θα ήταν περήφανοι τουλάχιστον να δουν τα δηµιουργήµατά τους να σκεπάζουν τον ουρανό µε ένα
δίχτυ βρώµικου κίτρινου ή µαύρου καπνού. Μερικές φορές αυτοί οι µηχανικοί αναλαµβάνουν ακόµη και να βελτιώσουν τη Φύση. Έτσι, όταν οι βέλγοι καλλιτέχνες διαµαρτυρήθηκαν πρόσφατα στον Υπουργό Μεταφορών για τη βεβήλωση των πιο όµορφων τµηµάτων του Meuse ανατινάζοντας τους γραφικούς βράχους που υπήρχαν
κατά µήκος της όχθης, ο Υπουργός έσπευσε να τους διαβεβαιώσει ότι εφεξής δε θα
έχουν λόγο να παραπονιούνται καθότι δεσµεύτηκε να κατασκευάσει εκ νέου εργαστήρια µε γοτθικούς πυργίσκους!
Παροµοίως και οι χασάπηδες επιδεικνύουν µπροστά στα µάτια του κοινού,
ακόµη και στους πιο πολυσύχναστους δρόµους, κουφάρια σε αποσύνθεση, αιµατοβαµµένα κοµµάτια κρέατος, και πιστεύουν ότι συµφιλιώνονται µε την αισθητική µας
διακοσµώντας µε θράσος τη σάρκα που κρεµάνε έξω µε λουλούδια!
∆ιαβάζοντας τις εφηµερίδες, αναρωτιέται κανείς εάν όλες οι φρικαλεότητες
του πολέµου στην Κίνα είναι ένα κακό όνειρο αντί µια αξιοθρήνητη πραγµατικότητα.
Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν την ευτυχία να µεγαλώσουν µε στοργή απ’ τη µητέρα τους, και να διδαχθούν στο σχολείο τις λέξεις «δικαιοσύνη» και
«καλοσύνη», πώς είναι δυνατόν αυτά τα άγρια θηρία µε ανθρώπινα πρόσωπα να βρίσκουν ευχαρίστηση στο να δένουν Κινέζους τον ένα µαζί µε τον άλλο από τα ρούχα
τους και από τις κοτσίδες τους, πριν τους πετάξουν στο ποτάµι; Πώς γίνεται να σκοτώνουν τους τραυµατισµένους και να βάζουν τους φυλακισµένους να σκάβουν τους
ίδιους τους τάφους τους πριν τους πυροβολήσουν; Και ποιοί είναι αυτοί οι στυγεροί
δολοφόνοι; Είναι άνθρωποι σαν εµάς που σπουδάζουν και διαβάζουν όπως εµείς, που
έχουν αδέρφια, φίλους, σύζυγο ή αγαπηµένη. Αργά ή γρήγορα µπορεί να τους συναντήσουµε, να τους πιάσουµε το χέρι, χωρίς να δούµε σηµάδια αίµατος πάνω του.
Αλλά δεν υπάρχει άµεση σχέση αιτίας και αποτελέσµατος ανάµεσα στο φαγητό αυτών των εκτελεστών, που αποκαλούν τους εαυτούς τους «φορείς πολιτισµού»
και στις άγριες πράξεις τους; Κι αυτοί επίσης συνηθίζουν να εξυµνούν τη µατωµένη
σάρκα ως παράγοντα υγείας, δύναµης και εξυπνάδας. Κι αυτοί επίσης µπαίνουν χωρίς
αποστροφή στο σφαγείο, όπου το πάτωµα είναι κόκκινο και γλιστερό, και όπου µπορεί κανείς να µυρίσει την αηδιαστικά γλυκιά µυρωδιά του αίµατος. Υπάρχει λοιπόν
τόσο µεγάλη διαφορά ανάµεσα στο νεκρό σώµα ενός ταύρου και σ’ εκείνο ενός ανθρώπου; Τα κοµµένα άκρα, τα εντόσθια ανακατεµένα το ένα µε το άλλο, είναι περίπου τα ίδια: η σφαγή του πρώτου κάνει πιο εύκολη τη σφαγή του δεύτερου, ειδικά
όταν ηχεί η διαταγή ενός αρχηγού, ή από µακριά ακούγεται η εντολή του εστεµµένου
αφέντη, «Φέρσου ανελέητα».
Ένα γαλλικό ρητό λέει «κάθε δύσκολη υπόθεση επιδέχεται υπεράσπισης».
Αυτό το ρητό είχε ισχυρή δόση αλήθειας αρκεί οι στρατιώτες κάθε έθνους να διέπρατταν τις βαρβαρότητές τους χωριστά, διότι οι φρικαλεότητες για τις οποίες κατηγορήθηκαν θα µπορούσαν αργότερα να αποδοθούν σε ζήλια ή εθνικό µίσος. Αλλά
στην Κίνα, τώρα, οι Ρώσοι, οι Άγγλοι και οι Γερµανοί δεν έχουν καν την αξιοπρέπεια
να κρίνουν ο ένας τον άλλο. Αυτόπτες µάρτυρες, ακόµη και οι ίδιοι οι συγγραφείς,
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µάς έστειλαν πληροφορίες σ’ όλες τις γλώσσες, κάποιοι κυνικά και κάποιοι συγκρατηµένα. Η αλήθεια δεν αµφισβητείται πλέον, αλλά µια νέα ηθική δηµιουργήθηκε για
να την εξηγήσει. Αυτή η ηθική λέει πως υπάρχουν δυο νόµοι για την ανθρωπότητα,
µια αφορά τις κίτρινες φυλές ενώ η άλλη είναι προνόµιο της λευκής. Το να δολοφονείς ή να βασανίζεις τους πρώτους, φαίνεται συνεπώς ότι είναι επιτρεπτό, ενώ είναι
λάθος το να κάνεις το ίδιο στους δεύτερους.
∆εν είναι λοιπόν η ηθική µας όσον αφορά τα ζώα εξίσου ελαστική; Το να εκπαιδεύεις σκυλιά να κοµµατιάζουν µια αλεπού διδάσκει και σ’ έναν ευγενή πώς να
µαθαίνει τους άντρες του να κυνηγούν τους Κινέζους φυγάδες. Τα δύο είδη κυνηγιού
ανήκουν στο ίδιο «άθληµα»: µόνο που όταν το θύµα είναι άνθρωπος, ο ενθουσιασµός
και η ένταση είναι µεγαλύτερος. Χρειάζεται να ρωτήσουµε τη γνώµη αυτού που πρόσφατα επικαλέστηκε το όνοµα του Αττίλα, χρησιµοποιώντας αυτό το τέρας ως πρότυπο για τους στρατιώτες του;
∆εν παρεκκλίνουµε εάν αναφέρουµε τις φρικαλεότητες του πολέµου σε σχέση
µε τη σφαγή κοπαδιών και τα σαρκοφάγα συµπόσια. Η διατροφή των ατόµων συνδέεται στενά µε τα ήθη και τα έθιµά τους. Το αίµα απαιτεί αίµα. Στο σηµείο αυτό, οποιοσδήποτε αναλογιστεί τα άτοµα που έχει γνωρίσει θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει
αµφιβολία για τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στους χορτοφάγους και στους χυδαίους κρεατοφάγους, τους άπληστους πότες αίµατος, όσον αφορά την άνεση στους
τρόπους, την ευγένεια ψυχής και την ισορροπία της ζωής τους.
Είναι αλήθεια ότι οι αρετές αυτές δεν εκτιµώνται ιδιαίτερα από αυτά τα «ανώτερα άτοµα», τα οποία χωρίς να είναι καλύτεροι από τους λοιπούς θνητούς είναι πάντα αλαζόνες και φαντάζονται ότι εξυψώνουν τον εαυτό τους περιφρονώντας την ταπεινότητα και εκθειάζοντας τη δύναµη. Σύµφωνα µ’ αυτούς η πραότητα ισοδυναµεί
µε την αδυναµία: οι άρρωστοι είναι εµπόδιο και θα ήταν ελεηµοσύνη να τους ξεφορτωθούµε. Εάν δεν τους σκοτώσουν θα πρέπει τουλάχιστον να τους επιτραπεί να πεθάνουν. Κι όµως αυτοί οι εύθραυστοι άνθρωποι έχουν περισσότερη αντοχή στην αρρώστια από τους δυνατούς. Οι ρωµαλέοι και ζωηρόχρωµοι άνθρωποι δεν ζουν πάντα
περισσότερο: οι πραγµατικά δυνατοί δεν είναι αυτοί που φαίνονται δυνατοί επιφανειακά, µε την κοκκινωπή επιδερµίδα, τους διασταλµένους µυς, και την γλοιώδη παλικαριά. Οι στατιστικές θα µπορούσαν να µας δώσουν θετικές πληροφορίες στο σηµείο
αυτό, και θα το είχαν ήδη κάνει αν δεν ήταν αυτοί οι πολυάριθµοι ενδιαφερόµενοι
που αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στο να συγκεντρώνουν αριθµούς στα πεδία µάχης
προκειµένου να αποδείξουν τις αντίστοιχες θεωρίες τους.
Αλλά, όπως κι αν είναι τα πράγµατα, λέµε απλώς ότι για την συντριπτική
πλειοψηφία των χορτοφάγων, το θέµα δεν είναι εάν οι δικέφαλοι ή οι τρικέφαλοί τους
είναι πιο δυνατοί από αυτούς των κρεατοφάγων, ούτε εάν ο οργανισµός τους είναι
ικανότερος να αντέξει τους κινδύνους της ζωής και την πιθανότητα θανάτου, το οποίο
είναι και σηµαντικότερο: γι’ αυτούς το σηµαντικότερο σηµείο είναι η αναγνώριση
του δεσµού στοργής και καλής θέλησης που ενώνει τον άνθρωπο µε τα υποτιθέµενα
κατώτερα ζώα και η επέκταση του συναισθήµατος που ήδη έβαλε τέλος στον κανιβαλισµό µεταξύ των ανθρώπων και σ’ αυτά τα αδέρφια µας. Οι λόγοι που θα µπορούσαν να επικαλεστούν οι ανθρωπολόγοι ενάντια στην αχρησία της ανθρώπινης σάρκας
από την καθηµερινή µας διατροφή θα ήταν το ίδιο τεκµηριωµένοι µε αυτούς που
χρησιµοποιούν οι κρεατοφάγοι σήµερα. Τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιούνταν ενάντια σ’ αυτή την τερατώδη συνήθεια, είναι ακριβώς αυτά που εµείς οι χορτοφάγοι
υιοθετούµε σήµερα. Το άλογο και η αγελάδα, το κουνέλι και η γάτα, το ελάφι και ο
λαγός, ο φασιανός και ο κορυδαλλός, µας ευχαριστούν περισσότερο σαν φίλοι παρά
σαν κρέας. Θέλουµε να τους διατηρήσουµε είτε σαν συνεργάτες, είτε απλώς σαν συντρόφους στη χαρά της ζωής και της φιλίας.
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Ένα είναι βέβαιο, πως αν διατηρήσουµε τη χιµαιρική ιδέα να κάνουµε τη θεωρία µας πράξη µέχρις εσχάτων χωρίς να ενδιαφερόµαστε για τα άλλα είδη θα υποπέσουµε στον απόλυτο παραλογισµό. Από αυτή την άποψη η αρχή της χορτοφαγίας
δε διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη αρχή· πρέπει να προσαρµοστεί στις συνήθεις συνθήκες ζωής. Είναι φανερό ότι δεν επιθυµούµε να υποβιβάσουµε τις πρακτικές και τις
πράξεις µας που εφαρµόζουµε καθηµερινά στο σεβασµό της παραµικρής µορφής
ζωής. ∆εν θα αφήσουµε τους εαυτούς µας να πεθάνουν από την πείνα και τη δίψα,
όπως µερικοί Βουδιστές, επειδή το µικροσκόπιο µας δείχνει ότι µια σταγόνα νερό είναι γεµάτη από µικροοργανισµούς. ∆ε θα διστάζουµε να κόβουµε ενίοτε ένα κλαδί
στο δάσος ή να µαζεύουµε ένα λουλούδι σε ένα κήπο. Θα φτάσουµε ακόµη και ως το
σηµείο να πάρουµε ένα µαρούλι ή και να κόψουµε λάχανα και σπαράγγια για το φαγητό µας, παρόλο που αναγνωρίζουµε πλήρως τη ζωή που υπάρχει τόσο µέσα στο
φυτό όσο και στα ζώα. ∆εν µας ενδιαφέρει να ιδρύσουµε νέα θρησκεία, ούτε να περιορίσουµε τους εαυτούς µας υιοθετώντας κάποιο αιρετικό δόγµα. Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να καταστήσουµε την ύπαρξή µας όσο το δυνατόν πιο όµορφη και αρµονική, τόσο µέσα µας, όσο και αναφορικά µε την αισθητική του περίγυρού µας.
Όπως οι πρόγονοί µας, έχοντας απηυδήσει πλέον να τρώνε τους συνανθρώπους τους και µια ωραία ηµέρα σταµάτησαν να τους σερβίρουν στο τραπέζι
τους· όπως τώρα, ανάµεσα στους κρεατοφάγους υπάρχουν πολλοί που αρνούνται να
φάνε τη σάρκα του αλόγου, του ευγενούς συντρόφου του ανθρώπου, ή των οικόσιτων
µας ζώων, του σκύλου και της γάτας, έτσι και για εµάς είναι δυσάρεστο να πιούµε το
αίµα και να µασήσουµε τη σάρκα του βοδιού, του οποίου ο µόχθος µάς βοηθάει να
καλλιεργήσουµε το καλαµπόκι µας. ∆ε θέλουµε πλέον να ακούµε το βέλασµα των
προβάτων, το µούγκρισµα των ταύρων και τις διαπεραστικές στριγκλιές των γουρουνιών καθώς τα οδηγούν στο σφαγέα. Αποβλέπουµε κάποτε να µη χρειάζεται να περπατάµε γρήγορα για να περιορίσουµε το χρόνο που θα προσπερνάµε τα ληµέρια της
σφαγής µε τα ρυάκια αίµατος και τις σειρές αιχµηρών γάντζων, όπου κουφάρια κρέµονται από αιµατοβαµµένους άνδρες, οπλισµένους µε τροµερά µαχαίρια. Θέλουµε
κάποια µέρα να ζούµε σε µια πόλη όπου δε θα βλέπουµε πια κρεοπωλεία γεµάτα από
πτώµατα, δίπλα σε καταστήµατα µε υφάσµατα ή κοσµηµατοπωλεία, και απέναντι από
φαρµακεία ή κοντά σε κάποια παράθυρο γεµάτο µε ποικιλία από φρούτα, ή όµορφα
βιβλία, γκραβούρες ή αγαλµατίδια και έργα τέχνης. Θέλουµε ένα περιβάλλον ευχάριστο και σε αρµονία µε την οµορφιά.
Και εφόσον οι γιατροί και πολύ περισσότερο η ίδια µας η εµπειρία µάς έχει
δείξει ότι αυτά τα άσχηµα κοµµάτια κρέατος δεν αποτελούν είδος τροφής απαραίτητο
για την ύπαρξή µας, βάζουµε στην άκρη όλα αυτά τα αποτροπιαστικά φαγητά που οι
πρόγονοί µας θεωρούσαν ευχάριστα και που αρέσουν στην πλειοψηφία των σύγχρονών µας. Ελπίζουµε πως σύντοµα οι κρεατοφάγοι θα έχουν τουλάχιστον την ευγένεια
να κρύβουν το φαγητό τους, πως τα σφαγεία θα σταλθούν σε αποµακρυσµένες περιοχές. Ας τοποθετηθούν εκεί και τα κρεοπωλεία, όπου, όπως οι στάβλοι, θα είναι κρυµµένα σε σκοτεινές γωνίες.
Εξαιτίας της ίδιας ασχήµιας απεχθανόµαστε την ζωοτοµία και όλα τα επικίνδυνα πειράµατα, εκτός εάν τελούνται από τον επιστήµονα στον ίδιο του τον εαυτό.
Είναι η ασχήµια της πράξης που µάς γεµίζει αηδία όταν βλέπουµε κάποιο φυσιολάτρη να καρφιτσώνει ζωντανές πεταλούδες στο κουτί του, ή να καταστρέφει την είσοδο µιας φωλιάς µυρµηγκιών για να µετρήσει τα µυρµήγκια. Αποστρέφουµε µε δυσαρέσκεια το βλέµµα από το µηχανικό που ληστεύει την οµορφιά της Φύσης φυλακίζοντας την υδατόπτωση σε σωλήνες, και από τον Καλιφορνέζο ξυλοκόπο που κόβει ένα
δέντρο ηλικίας τριών χιλιάδων ετών και ύψους τριακοσίων µέτρων για να δείξει τα
δαχτυλίδια του σε πανηγύρια και εκθέσεις. Η ασχήµια µέσα στους ανθρώπους, στις
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πράξεις, στη ζωή, στη Φύση που µας περιβάλλει, αυτός είναι ο χειρότερος εχθρός µας.
Ας γίνουµε όµορφοι και ας γίνει και η ζωή µας όµορφη!
Ποια είναι λοιπόν τα φαγητά που φαίνεται να ταιριάζουν περισσότερο µε το
ιδανικό της οµορφιάς, τόσο όσον αφορά στη φύση τους, όσο και στις απαραίτητες
µεθόδους προετοιµασίας τους; Είναι ακριβώς εκείνα που ανέκαθεν εκτιµούσαν οι άνθρωποι που ζούσαν απλά· τα φαγητά που γίνονται καλύτερα χωρίς να χρειάζονται τα
περίπλοκα τεχνάσµατα της κουζίνας. Είναι τα αβγά, οι σπόροι, τα φρούτα, δηλαδή τα
προϊόντα των ζώων και τα λαχανικά, των οποίων οι οργανισµοί αντιπροσωπεύουν το
προσωρινό σταµάτηµα της ζωτικότητας και τη συγκέντρωση των απαραίτητων συστατικών για τη δηµιουργία νέας ζωής. Τα αβγά των ζώων, οι σπόροι των φυτών, τα
φρούτα των δέντρων, είναι το τέλος ενός οργανισµού που δεν υπάρχει πια και η αρχή
ενός οργανισµού που δεν υπάρχει ακόµη. Ο άνθρωπος τα παίρνει για να τραφεί χωρίς
να σκοτώσει το πλάσµα που τα παράγει, εφόσον αυτά δηµιουργούνται στο σηµείο
επαφής δύο γενεών. ∆εν µας λένε άλλωστε και οι επιστήµονές µας, που µελετούν οργανική χηµεία, πως το αβγό του ζώου ή του φυτού είναι η καλύτερη αποθήκη όλων
των ζωτικών συστατικών; Omne vivum ex ovo.1
Μετάφραση: Αρετή Καραµήτσιου
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Σ.τ.Ε.: «Παν ζων εξ ωού», ρήση του Κάρλ Έρνστ Τεόντορ φον Ζίµπολντ (1804-1885).
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