
Κάζε θνξά πνπ παξαηεξείο έλα δών πνιύ πξνζεθηηθά, έρεηο ηελ αίζζεζε όηη έλα 

αλζξώπηλν πιάζκα κέζα ηνπ ζνπ θάλεη πιάθα. 

Elias Canetti, 1905-1994, Σσγγραθέας Δβραηοβοσιγαρηθής θαηαγωγής 

Τα ζθπιηά πνηέ δελ κε δαγθώλνπλ. Μόλν νη άλζξσπνη. 

Marilyn Monroe, 1926-1962, Ακερηθαλίδα εζοποηός 

Αλ ππάξρεη κεηελζάξθσζε, ζα ήζεια λα επηζηξέςσ ζαλ γεξάθη. 

Καλείο δελ ην κηζεί νύηε ην θζνλεί νύηε ην ζέιεη νύηε ην ρξεηάδεηαη. Πνηέ δελ 

ελνριείηαη νύηε θηλδπλεύεη, θαη ηξώεη ηα πάληα. 

William Faulkner, 1897-1962, Ακερηθαλός ζσγγραθέας, Νόκπει 1949 

Οη γπλαίθεο θαη νη γάηεο ζα θάλνπλ ό,ηη ηνπο αξέζεη, θαη νη άληξεο 

θαη νη ζθύινη ζα πξέπεη λα ραιαξώζνπλ θαη λα ζπλεζίζνπλ ζ’ απηήλ ηελ ηδέα. 

Robert Heinlein, 1907-1988, Ακερηθαλός ζσγγραθέας επηζη. θαληαζίας 

Έλα γαηάθη είλαη γηα ην δσηθό βαζίιεην ό,ηη έλα κπνπκπνύθη γηα 

ηνλ θήπν. 

Robert Southey, 1774-1843, Άγγιος ποηεηής 
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Οη νηθνιόγνη είλαη αληίζεηνη ζην θπλήγη ηεο αιεπνύο, όρη επεηδή 

ιππνύληαη ηελ αιεπνύ, αιιά επεηδή θάπνηνη άιινη ην θραξηζηηνύληαη. 

Μαλώιες Γοσθίδες, Σσγγραθέας 

Τα δώα μππλνύλ πξώηα από ην πξόζσπν θαη κεηά από ην ζώκα. 

Σηνπο αλζξώπνπο ην ζώκα μππλά πξηλ μππλήζεη ην πξόζσπν. Τν δών θνηκάηαη 

κέζα ζην ζώκα ηνπ, ν άλζξσπνο θνηκάηαη κε ην ζώκα κέζα ζην κπαιό ηνπ. 

Malcolm de Chazal, 1902-1981, Φηιόζοθος από ηολ Αγ.Μασρίθηο 

Τα δώα ηνπ θόζκνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο δηθνύο ηνπο ιόγνπο. Δελ 

θηηάρηεθαλ γηα ηνπο αλζξώπνπο, όπσο νη καύξνη άλζξσπνη δελ θηηάρηεθαλ γηα 

ηνπο ιεπθνύο ή νη γπλαίθεο γηα ηνπο άλδξεο 

Alice Walker, 1944-, Ακερηθαλίδα ζσγγραθέας 

Αλ ηα ζθαγεία είραλ ηδάκηα αληί ηνίρνπο, όινη ζα ήηαλ θπηνθάγνη. 

Χορηοθαγηθό γλωκηθό 
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Θα έξζεη ε επνρή πνπ νη άλζξσπνη, όπσο θαη εγώ, ζα βιέπνπλ ηε 

δνινθνλία ησλ δώσλ, όπσο ηώξα βιέπνπλ ηε δνινθνλία ησλ αλζξώπσλ! 

Λεολάρληο Νηα Βίληζη, 1452-1519, Ιηαιός ζοθός 

Έρσ δεη έλα βιέκκα ζηα κάηηα ησλ ζθπιηώλ, έλα θεπγαιέν βιέκκα 

παηρληδηάξηθεο πεξηθξόλεζεο, θαη είκαη ζίγνπξνο πσο ηα ζθπιηά βαζηθά 

πηζηεύνπλ πσο νη άλζξσπνη είλαη ραδνί. 

John Steinbeck, 1902-1968, Ακερηθαλός ζσγγραθέας, Νόκπει 1962 

Γηα ην ζθύιν ηνπ, ν θάζε άλζξσπνο είλαη Ναπνιέσλ. ζ’ απηό 

νθείιεηαη θαη ε κεγάιε δεκνηηθόηεηα ησλ ζθύισλ. 

Aldοus Huxley, 1894-1963, Άγγιος ζσγγραθέας 

Τα κάηηα ελόο δώνπ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα κηινύλ κηα ζπνπδαία 

γιώζζα. 

Martin Buber, 1878-1965, Ασζηροεβραίος θηιόζοθος 
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Δελ ππάξρεη θαιύηεξνο ςπρνζεξαπεπηήο ζηνλ θόζκν από έλα 

θνπηάβη πνπ γιείθεη ην πξόζσπό ζνπ. 

Bern Williams, Ακερηθαλός προγρακκαηηζηής 

 

Μόλνλ απηνί πνπ ζθάδνπλ κε άλεζε θαη επραξίζηεζε έλα δών 

έρνπλ δηθαίσκα λα είλαη θξενθάγνη. 

Γηάλλες Τζαρούτες, 1910-1989, Εωγράθος 

Η έθθξαζή καο θαη ηα ιόγηα καο πνηέ δελ ζπκπίπηνπλ θαη απηόο 

είλαη ν ιόγνο πνπ ηα δώα δελ καο θαηαιαβαίλνπλ. 

Malcolm de Chazal, 1902-1981, Φηιόζοθος από ηολ Αγ.Μασρίθηο 

Ο άλζξσπνο είλαη ην κόλν δών πνπ είλαη θίινο ησλ δώσλ πνπ 

πξόθεηηαη λα θάεη. 

Samuel Butler, 1835-1902, Άγγιος ζσγγραθέας 
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Δελ έρσ θακία ακθηβνιία όηη είλαη ε κνίξα ηεο αλζξσπόηεηαο, 

ζηελ εμέιημή ηεο, λα ζηακαηήζεη λα ηξώεη δώα, όπσο αθξηβώο νη άγξηεο θπιέο 

ζηακάηεζαλ λα ηξώλε ε κία ηελ άιιε, όηαλ ήξζαλ ζε επαθή κε πην πξνεγκέλεο 

θπιέο. 

Henry David Thoreau, 1817-1862, Ακερηθαλός ζσγγραθέας 

Ο άλζξσπνο δελ ζα κπνξνύζε λα είρε εθεύξεη ηνλ ειέθαληα 

Ylipe, 1936-2003, Γάιιος ζσγγραθέας & δωγράθος 

Οη ζθύινη, πνπ γιπθάζεθαλ ζην θξέαο, δε κπνξνύλ λα θπιάλε ην 

θνπάδη. Καη γη’ απηό νη ηζνπάλεδεο ηα ζθνηώλνπλ. 

Άγηος Ιωάλλες Χρσζόζηοκος, 347-407 κ.Χ., Παηέρας ηες εθθιεζίας 

 

ΤΑ ΖΩΑ  (Iώλλε Πνιέκε) 
 

Πνηέ δε ζα πεηξάμω 

ηα δώα ηα θαεκέλα, 
κελ ηάρα ζαλ εκέλα 

θη εθείλα δελ πνλνύλ; 
Θα ηα ραϊδεύω πάληα, 
πξνζηάηεο ηνπο ζα γίλω. 
Πνηέ δε ζα η' αθήλω 

ζηνπο δξόκνπο λα πεηλνύλ. 
Αθόκα θη όηαλ βιέπω 

πωο ηα παηδεύνπλ άιινη, 
εγώ ζα ηξέρω πάιη 
κε ζάξξνο ζηαζεξό,  
ζα πξνζπαζώ κε ράδηα 
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ηνλ πόλν ηνπο λα γηάλω 

θη ό,ηη κπνξώ ζα θάλω 

λα ηα παξεγνξώ.  
 


