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Κεφάλαιο Ένα

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΖΟΟΥΝΣ, ιδιοκτήτης της φάρμας «Αρχο-
ντικόν», κλείδωσε τα κοτέτσια για τη νύχτα, αλλά 
παραήταν πιωμένος για να θυμηθεί να κλείσει και τα 

πορτόνια. Το φως του φαναριού του χόρευε πέρα δώθε καθώς 
διέσχισε τρεκλίζοντας την αυλή, πέταξε τις μπότες του στην 
πίσω πόρτα, έβαλε να πιει ένα τελευταίο ποτήρι μπίρα από το 
βαρέλι στο κελάρι και πήγε στο κρεβάτι του στο πάνω πάτωμα, 
όπου η κυρία Τζόουνς ροχάλιζε ήδη.

Μόλις έσβησε το φως στην κρεβατοκάμαρα, επικράτησε φα-
σαρία και αναταραχή σε όλα τα κτίσματα της φάρμας. Νωρίτε-
ρα μέσα στη μέρα είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι ο γερο-Ταγ-
ματάρχης, ο βραβευμένος Λευκός Κάπρος Μεσαίου Μεγέθους, 
είχε δει ένα παράξενο όνειρο την προηγούμενη νύχτα και ήθε-
λε να το μοιραστεί με τα άλλα ζώα. Είχαν συμφωνήσει λοιπόν 
να συναντηθούν όλα μαζί στον μεγάλο αχυρώνα μόλις θα τους 
άδειαζε τη γωνιά ο κύριος Τζόουνς. Ο γερο-Ταγματάρχης (έτσι 
τον αποκαλούσαν πάντοτε, αν και το όνομα με το οποίο έπαιρνε 
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μέρος στις εκθέσεις ήταν ο Ωραίος του Γουίλινγκντον) έχαιρε 
τόσο μεγάλης εκτίμησης στη φάρμα, που όλοι ήταν πρόθυμοι να 
χάσουν μια ώρα ύπνου ώστε να ακούσουν ό,τι είχε να τους πει.

Ο Ταγματάρχης είχε ήδη βολευτεί στο αχυρένιο του στρώ-
μα πάνω σε μια ελαφρώς υπερυψωμένη εξέδρα στο βάθος του 
μεγάλου αχυρώνα, κάτω από ένα φανάρι που κρεμόταν σ’ ένα 
δοκάρι. Ήταν δώδεκα χρονών και τον τελευταίο καιρό είχε πα-
χύνει πάρα πολύ, αλλά παρέμενε ένα γουρούνι αρχοντικό και 
επιβλητικό, που έδειχνε σοφό και καλοκάγαθο, παρά το γεγο-
νός ότι δεν του είχαν τροχίσει ποτέ τους κυνόδοντες. Σύντομα 
άρχισαν να καταφθάνουν τα άλλα ζώα και να βολεύονται όπως 
μπορούσε το καθένα. Πρώτα ήρθαν τα τρία σκυλιά, η Μπλού-
μπελ, η Τζέσι και ο Πίντσερ, και μετά τα γουρούνια που στρώ-
θηκαν αμέσως πάνω στα άχυρα, μπροστά από την εξέδρα. Οι 
κότες κούρνιασαν στα περβάζια των παραθύρων, τα περιστέρια 
φτερούγισαν ψηλά, στα δοκάρια της στέγης, τα πρόβατα και οι 
αγελάδες ξάπλωσαν πίσω από τα γουρούνια και άρχισαν να μη-
ρυκάζουν. Τα δυο μεγαλόσωμα άλογα για τις βαριές δουλειές, 
ο Μπόξερ και η Κλόβερ, μπήκαν μαζί στον αχυρώνα. περπα-
τούσαν πολύ αργά και με μεγάλη προσοχή, μην τυχόν και πα-
τήσουν με τις τεράστιες μαλλιαρές οπλές τους κανένα ζωάκι 
κρυμμένο στα άχυρα. Η Κλόβερ ήταν μια παχιά μαμά φοράδα 
που πλησίαζε τη μέση ηλικία και δεν είχε καταφέρει να ξαναβρεί 
τη σιλουέτα της αφότου γέννησε και το τέταρτο πουλάρι της. 
Ο Μπόξερ ήταν ένα ζώο πελώριο, περίπου δύο μέτρα ψηλό, και 
τόσο δυνατό όσο δυο κανονικά άλογα μαζί. Μια λευκή λωρίδα 
στη μουσούδα του που έφτανε ως τα ρουθούνια τού έδινε μια 
έκφραση κάπως ηλίθια, και παρόλο που δεν διακρινόταν για 
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την εξυπνάδα του, είχε κερδίσει τον σεβασμό όλων ανεξαιρέ-
τως για τη σταθερότητα του χαρακτήρα του και την τρομερή 
του όρεξη για δουλειά. Μετά τα άλογα κατέφθασε η Μιούριελ, 
η λευκή κατσίκα, και ο Μπέντζαμιν, ο γάιδαρος. Ο Μπέντζαμιν 
ήταν το πιο παλιό ζώο της φάρμας και το πιο ιδιότροπο. Σπανί-
ως μιλούσε και, όταν το έκανε, πετούσε συνήθως κάποιο κυνικό 
σχόλιο – για παράδειγμα, έλεγε πως ο Θεός τού έδωσε μια ουρά 
για να διώχνει τις μύγες, αλλά ο ίδιος θα προτιμούσε να μην 
έχει ούτε ουρά ούτε μύγες. Ήταν το μοναδικό ζώο της φάρμας 
που δεν γελούσε ποτέ. Αν τον ρωτούσαν γιατί, θα έλεγε ότι δεν 
έβλεπε τίποτα που να του προκαλεί γέλιο. Ωστόσο, δίχως να το 
παραδέχεται ανοιχτά, ήταν αφοσιωμένος στον Μπόξερ. οι δυο 
τους περνούσαν συνήθως μαζί τις Κυριακές στο μικρό λιβάδι 
πίσω από τον οπωρώνα, όπου έβοσκαν πλάι πλάι χωρίς ποτέ 
να μιλάνε. Τα δυο άλογα είχαν μόλις καθίσει, όταν ένα τσούρμο 
παπάκια που είχαν χάσει τη μαμά τους μπήκαν στον αχυρώνα, 
το ένα πίσω απ’ το άλλο, τιτιβίζοντας αδύναμα και τριγυρνώ-
ντας εδώ κι εκεί για να βρουν κάποιο μέρος όπου δεν θα κιν-
δύνευαν να ποδοπατηθούν. Η Κλόβερ σχημάτισε με το μεγάλο 
μπροστινό της πόδι ένα προστατευτικό τείχος γύρω τους, και τα 
παπάκια κούρνιασαν μέσα εκεί και αποκοιμήθηκαν αμέσως. Την 
τελευταία στιγμή η Μόλι, η ανόητη, όμορφη, λευκή φοράδα που 
έσερνε το αμαξάκι του κυρίου Τζόουνς, μπήκε μέσα κουνιστή 
και λυγιστή, μασουλώντας έναν κύβο ζάχαρης. Στάθηκε μπρο-
στά μπροστά κι άρχισε να ανεμίζει τη λευκή της χαίτη, ελπίζο-
ντας να τραβήξει την προσοχή όλων στις πλεξούδες της με τις 
κόκκινες κορδέλες. Τελευταία απ’ όλους μπήκε η γάτα, που έριξε 
μια ματιά γύρω της για να βρει, όπως πάντα, το πιο ζεστό μέρος, 
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τελικά στριμώχτηκε ανάμεσα στον Μπόξερ και στην Κλόβερ κι 
άρχισε να γουργουρίζει ευχαριστημένη όση ώρα μιλούσε ο Ταγ-
ματάρχης δίχως να ακούει λέξη απ’ όσα έλεγε.

Όλα τα ζώα ήταν παρόντα πλέον, εκτός από τον Μωυσή, το 
εξημερωμένο κοράκι, που κοιμόταν πάνω σ’ ένα δοκάρι πίσω 
από την πόρτα. Όταν ο Ταγματάρχης είδε πως είχαν όλα βολευ-
τεί και περίμεναν με ανυπομονησία να μιλήσει, καθάρισε τον 
λαιμό του και ξεκίνησε:

«Σύντροφοι, έχετε ήδη ακούσει για το παράξενο όνειρο που 
είδα χθες τη νύχτα. Θα μιλήσω γι’ αυτό αργότερα. Γιατί έχω κάτι 
άλλο να σας πω πρώτα. Δεν νομίζω, σύντροφοι, ότι θα ’μαι μαζί 
σας για πολλούς μήνες ακόμα και, προτού πεθάνω, αισθάνομαι 
πως είναι καθήκον μου να σας μεταδώσω την όποια σοφία και 
πείρα έχω αποκτήσει. Ο βίος μου υπήρξε μακρύς και είχα πολύ 
χρόνο για σκέψη και περισυλλογή ξαπλωμένος μόνος μου στον 
στάβλο. Μπορώ λοιπόν να πω ότι έχω καταλάβει τι είναι η ζωή 
πάνω σ’ αυτήν τη γη τόσο καλά όσο και κάθε άλλο ζώο. Και γι’ 
αυτό ακριβώς θέλω να σας μιλήσω.

»Λοιπόν, σύντροφοι, πώς θα χαρακτηρίζαμε τη ζωή που ζού-
με; Ας μην έχουμε αυταπάτες, η ζωή μας είναι άθλια, κουραστική 
και σύντομη. Γεννιόμαστε, μας δίνουν μόνο όση τροφή χρειά-
ζεται για να μην πεθάνουμε, αναγκάζουν τους πιο γερούς από 
μας να δουλεύουμε μέχρις ότου να μην έχουμε άλλες δυνάμεις. 
και μόλις πάψουμε να είμαστε χρήσιμοι, μας σφάζουν με φοβερή 
σκληρότητα. Κανένα ζώο στην Αγγλία δεν ξέρει τι θα πει ευτυχία 
ή ελεύθερος χρόνος μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Κανέ-
να ζώο στην Αγγλία δεν είναι ελεύθερο. Η ζωή όλων των ζώων 
είναι μόνο βάσανα και σκλαβιά: αυτή είναι η καθαρή αλήθεια.
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»Άραγε αυτό οφείλεται στους νόμους της Φύσης; Συμβαίνει 
επειδή η γη μας είναι τόσο φτωχή, που δεν μπορεί να προσφέ-
ρει μια αξιοπρεπή ζωή σε όσους κατοικούν εδώ; Όχι, σύντρο-
φοι, χίλιες φορές όχι! Η γη της Αγγλίας είναι εύφορη, το κλίμα 
της καλό, και μπορεί να παράσχει άφθονη τροφή σε απίστευτα 
μεγαλύτερο αριθμό ζώων απ’ όσα κατοικούν σήμερα σε αυτήν. 
Μόνο η δική μας φάρμα θα μπορούσε να θρέψει μια ντουζίνα 
άλογα, είκοσι αγελάδες, εκατοντάδες πρόβατα – και όλα να 
ζουν με τέτοια άνεση και αξιοπρέπεια που αυτήν τη στιγμή ούτε 
να φανταστούμε δεν μπορούμε. Γιατί λοιπόν εξακολουθούμε να 
ζούμε τόσο άθλια; Επειδή οι άνθρωποι κλέβουν από μας ό,τι πα-
ράγουμε με τον μόχθο και τον ιδρώτα μας. Να πού βρίσκεται, 
σύντροφοι, η απάντηση σε όλα μας τα προβλήματα. Συνοψίζε-
ται σε μία μόνο λέξη – Άνθρωπος. Ο Άνθρωπος είναι ο μόνος 
πραγματικός εχθρός μας. Βγάλτε τον Άνθρωπο από τη μέση και 
θα δείτε πως η βασική αιτία της πείνας και της κοπιαστικής δου-
λειάς θα εξαφανιστεί για πάντα.

»Ο Άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα που καταναλώνει δίχως να 
παράγει. Δεν δίνει γάλα, δεν γεννάει αυγά, είναι πολύ αδύναμος 
για να τραβάει το αλέτρι, δεν μπορεί να τρέξει αρκετά γρήγορα 
ώστε να πιάσει λαγούς. Κι όμως, αυτός είναι ο αφέντης όλων των 
ζώων. Τα βάζει να δουλεύουν δίνοντάς τους ελάχιστα, τόσα όσα 
για να μην πεθάνουν από την πείνα, και τα υπόλοιπα τα κρατάει 
για τον εαυτό του. Ο μόχθος μας καλλιεργεί τη γη, η κοπριά μας 
τη λιπαίνει, κι όμως κανένας μας δεν έχει τίποτα δικό του πέρα 
απ’ το τομάρι του. Εσείς, αγελάδες, που είστε εδώ μπροστά μου, 
πόσες χιλιάδες λίτρα γάλα δώσατε την τελευταία χρονιά; Και τι 
απόγινε το γάλα εκείνο που θα ’πρεπε να τρέφει γερά μοσχα-
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ράκια; Κάθε σταγόνα κατέληξε στην κοιλιά των εχθρών μας. Κι 
εσείς, κότες, πόσα αυγά γεννήσατε αυτήν τη χρονιά και πόσα απ’ 
αυτά κλωσήσατε κι έγιναν κλωσόπουλα; Τα υπόλοιπα πήγαν όλα 
στην αγορά, για να γεμίσουν με χρήματα τις τσέπες του Τζόουνς 
και των ανθρώπων του. Κι εσύ, Κλόβερ, πού πήγαν τα τέσσερα 
πουλάρια που γέννησες; Αυτά που θα ’πρεπε να είναι το στήριγ-
μα και η χαρά σου στα γηρατειά; Όλα πουλήθηκαν μόλις έγιναν 
ενός έτους και δεν θα τα ξαναδείς ποτέ. Και τι σου έδωσαν ως 
αντάλλαγμα για τις τέσσερις γέννες σου και όλο σου τον μόχθο 
στα χωράφια πέρα από λίγο φαγητό κι έναν δικό σου χώρο στον 
στάβλο;

»Αλλά ακόμα κι αυτή την άθλια ζωή δεν μας αφήνει ο Άνθρω-
πος να τη ζήσουμε μέχρι το τέλος, όσο η φύση ορίζει. Όσο για 
εμένα… δεν παραπονιέμαι, είμαι από τους τυχερούς. Είμαι δώ-
δεκα χρονών κι έχω αποκτήσει πάνω από τετρακόσια παιδιά. Για 
ένα γουρούνι αυτή είναι η φυσιολογική ζωή. Αλλά κανένα ζώο 
δεν γλιτώνει το βάναυσο τέλος. Εσείς, μικρά μου γουρουνάκια, 
που κάθεστε εδώ μπροστά μου, θα σκούζετε όλα και θα χαλά-
τε τον κόσμο, προτού περάσει ένας χρόνος, στον δρόμο για το 
σφαγείο. Αυτό το φρικτό τέλος μάς περιμένει όλους – αγελάδες, 
γουρούνια, κότες, πρόβατα, όλους. Ακόμα και τα άλογα και τα 
σκυλιά δεν έχουν καλύτερη μοίρα. Εσύ, Μπόξερ, την πρώτη κιό-
λας μέρα που οι φοβεροί σου μύες θα χάσουν τη δύναμή τους, ο 
Τζόουνς θα σε πουλήσει στον εκδοροσφαγέα, που θα σου κόψει 
τον λαιμό και θα βράσει τα κομμάτια σου για να ταΐσει μ’ αυτά 
τα κυνηγόσκυλά του. Όσο για τα σκυλιά, όταν γεράσουν και φα-
φουτιάσουν, ο Τζόουνς δένει μια πέτρα στον λαιμό τους και τα 
πνίγει στην πιο κοντινή λιμνούλα.
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ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΑ, 
ΑΛΛΑ ΜΕΡΙΚΑ ΖΩΑ 

ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΙΣΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ.

Όταν τα ζώα καταφέρνουν να ξεφορτωθούν τον καταπιεστικό 

κύριο Τζόουνς, πιστεύουν ότι όλα τους τα προβλήματα έχουν λυθεί. 

Όμως γρήγορα θα ανακαλύψουν πόσο διαφθείρει η εξουσία.

Η Φάρμα των Ζώων, το κλασικό βιβλίο του George Orwell,
μεταμορφώνεται με τις μοναδικές εικόνες του Chris Mould.




