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(gizona gizartearen zerbitzuko ez-baina gizartea gizonaren zerbitzuko
jarri behar déla esango luke Cooper-ek, esate b aterako), aurkikun

Prentsak jakin arazi duenez, funtsezko*’ aurkikunde1' baten bez-

de horrek, psikologi-dram a baten kakoa BIO LO G IA HUTSAREN MAI

peran gaude Psikologiaren m ailan; eta depresm oen sustraiari dago-

LAN, eta p erts o n a /g iza rte b iko tetik at * beraz, jartzen duenez ge-

kio, hain zuzen.

roztik, «eskuindar» oinarri bat eskaintzen dio politikari Psikologia
ren

A lde
tz a ile *

b atetik, jakin
tald e

daritzapean;

bat

dugunez, W ashington-go

ari

da

lanean,

W ino

eta b estetik Colum bia-ko

Kuz

U n ib e rts ita te

eta

Reich-en

U nibertsitateko

iker-

gorabeherak

belaunez"

belaun

ikertuz,

ia segurutzat
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Hots, itxura denez, X kromosoman dauden «gene»ei loturik agertzen dira bai daltonism oa (alegia," berdea eta gorria ongi ezin bere zte a ), bai «X g(íftt-)» deritzan odol-ezagugarria, età bai depresinoa.
Xehetasunetan

sartu

gabe

(ez

baita

jakintza-adar

hori

batere

ene ja k lta tea , ezta artikulu honen mu'rna e re ), etorki-lege zehatzak
aurkitu

dira zenbait fam iliatan

hiru

fenom eno

horien

artean;

eta

bateratasun horren kakoa hauxe bidé" da: depresinoak kromosom a
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Non da, azken funtsean, erantzukizuna, eta non bekatua?) biologikontu huts agertzen zaigu azkenean!
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Eiizaren Kondairan behin eta berriz frogatu"
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Freud, hórrela, depresinoen mailan età bestetan jainkotzat balio
izan ez digulako, orain behar età m erezi baino aisa*

BEHERAGO,

UKATUAG O eta ZA P U Z TU A G O * ikusteko bezperan garela iruditzen
zait.
Eta hala gerta ez dadin, deus* e g ite rik ez dagoela deritzat.
G eroak erranen.
LARRESORO

Kondaira-egun aparta bilakatuko* da: bai psikiatria-

ren sailean, bai gainerako zientzi-sail guztietan. Z ere n ,* lehenengo
aldiz, um orearen, izpirituaren eta jokabide soilen eritasun bat, sortua duen o ker biokim ikarekin zehazki lotzeko

aukera emango bai-
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genitzake, geinkez
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