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[αφηγήτρια]	  Κεφάλαιο 1ο: ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΚΟΛΛΑΣ! 
 

	  

[1ος	   αφηγητής]	   Το πρώτο βιβλίο της Μαργκερίτ είχε σηµειώσει τεράστια και 

εντελώς απρόσµενη επιτυχία στην κοινωνία των ποντικιών. Της είχαν δώσει 

τόσα πολλά συγχαρητήρια, που στο τέλος –πώς να το πω χωρίς να σας 

κακοφανεί; (ξέρω πόσο την αγαπάτε)... 

Ε, να! πήραν τα µυαλά της αέρα. 

Να όµως που, αν και είχε αποδείξει ότι διέθετε ένα πανέξυπνο µυαλό, οι 

άνθρωποι επέµεναν να την αγνοούν! 

Για αρκετές εβδοµάδες µετά την κυκλοφορία του βιβλίου της, η Μαργκερίτ 

ξεκοκάλιζε τις εφηµερίδες τους, τις λογοτεχνικές σελίδες προπαντός, αλλά...  

Τ Ι Π Ο Τ Α ! Ούτε µια γραµµή για το αριστούργηµά της!	  

Είχε γίνει πράσινη από το κακό της, και το πράσινο χρώµα δεν ταιριάζει 

καθόλου στα τρωκτικά, ας λένε το αντίθετο. Έβραζε ολόκληρη από θυµό, δεν 

έλεγε όµως τίποτα σε κανέναν, ώσπου µια µέρα, το ποτήρι ξεχείλισε. 

Γιατί, τι νοµίζετε πως είχε βρει κάτω απ΄το νεροχύτη; Μια ποντικοπαγίδα! Α, 

και βέβαια το ήξερε ότι οι άνθρωποι βάζουν ποντικοπαγίδες, έτσι έκαναν 

πάντα, δεν ήταν τίποτα καινούργιο. Αν τώρα έβγαινε απ΄ τα ρούχα της, ήταν 

επειδή σε τούτη την ποντικοπαγίδα είχαν βάλει ένα τυρί που είχε λήξει το 

λιγότερο πριν από έξι µήνες!  

[ΟΛΟΙ	  ΜΑΖΙ.]:	  ΠΠφφφφφφφφφφφφ / Ούούφφφφφφ / Μπλιάχχχχχχχ / Ιιιιιιιιουουου 

/ disgust 

	  [ΜΑΡΓΚ.]: (αγανακτισμένη	  και	  θυμωμένη) Μα για ποιους µας περνάνε οι άνθρωποι;  

Όχι µόνο περιφρονούν το έργο µου, αλλά νοµίζουν πως είµαστε τόσο ηλίθιοι 

ώστε να πέσουµε µε τα µούτρα σ΄ένα µπαγιάτικο κοµµάτι τυρί, τη στιγµή που 

έχουµε όλο το κελάρι στη διάθεσή µας! 

Αυτή η παγίδα είναι προσβλητική για τη νοηµοσύνη µας και το καλό µας γούστο. 

Αυτή η παγίδα είναι µια πρόκληση, και οι άνθρωποι θα µου το πληρώσουν! 

	  [1ος	   αφηγητής]	  Τρέχει αµέσως κάτω στο λαγούµι όπου οι γονείς της, οι θείοι και 

οι θείες και όλα τα ξαδέλφια της, έπιναν ήσυχα ήσυχα το καφεδάκι τους. Μόλις 

τους βλέπει η Μαργκερίτ, τσιρίζει: 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί άλλο!» 
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[ΟΙ	  ΜΙΣΟΙ.]: «Ποια κατάσταση;» +  [ΟΙ	  ΑΛΛΟΙ	  ΜΙΣΟΙ.]: «Τι έγινε;» 

[1ος	   αφηγητής]:	   Η Μαργκερίτ, θέλοντας να µεταδώσει σε όλους τη φλόγα του 

δίκαιου θυµού της, βάλθηκε να σκούζει, σέρνοντας τη φωνή όπως είχε δει στην 

τηλεόραση να κάνει µια τραγωδός που ήταν τυλιγµένη σε µαύρα πέπλα απ΄την 

κορυφή ως τα νύχια. 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Ώχουουουου! Οι άαανθρωποι! Αυτά τα γελοία δίποδα επιµένουν να 

µας βλέπουν σαν κατώτερα όντα! Δεν έγραψαν ούτε µια γραµµή για το βιβλίο 

µου, και µας φέρονται λες και είµαστε...» 

[ΜΑΜΑ.]: (με	  αυστηρό	  τόνο)	  «Μην πεις καµιά βροµοκουβέντα, σε παρακαλώ!»  

	  [ΜΑΡΓΚ.]: «... χαζοί. Μας βάζουν ηλίθιες παγίδες!». 

[ΟΛΟΙ	  ΜΑΖΙ.]: «Ευτυχώς, δε λες;»  

[αφηγήτρια]:	  Και ο θείος Ροζέ συµπληρώνει:  

[ΘΕΙΟΣ	   ΡΟΖΕ.]: «Έτσι και ανακαλύψουν καινούριες παγίδες, θα θρηνήσουµε 

θύµατα... Δεν τη γνώρισες εσύ την εποχή που σκόρπιζαν παντού κάτι 

κόκκινους κόκκους. Μας θερίσανε!» 

[ΘΕΙΑ	  ΑΜΕΛΙ.]: «Σε παρακαλώ Ροζέ: Ας µη το θυµόµαστε πια! Ήταν φρικτό!»  

[αφηγήτρια]: αναστέναξε η θεία Αµελί. 

[ΜΠΑΜΠΑΣ.]: «Όοοοχι, πρέπει να το θυµόµαστε»,  

[αφηγήτρια]:	  είπε µε έµφαση ο µπαµπάς της Μαργκερίτ.  

[ΜΠΑΜΠΑΣ.]: «Γιατί όσοι δεν γνωρίζουν Ιστορία, επαναλαµβάνουν τις ίδιες 

βλακείες. Όπως εσύ για παράδειγµα». 

[ΟΛΟΙ	  ΜΑΖΙ	  ]:	  «Μαργκερίτ; Δεν γνωρίζεις Ιστορία!!!!!!!!!!!!!!!!» 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Αχ, δεν αντέχω σκηνές, σας παρακ....» 

	  [ΟΛΟΙ	   ΜΑΖΙ]:	   (Ο	   ΚΑΘΕΝΑΣ	   ΑΡΧΙΖΕΙ	   ΝΑ	   ΣΥΖΗΤΑ	  ΜΕ	   ΤΟ	   ΔΙΠΛΑΝΟ	   ΤΟΥ	   ΚΑΤΙ	   ΧΩΡΙΣ	   ΝΑ	   ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ	   ΤΙ	  

ΑΚΡΙΒΩΣ	   ΛΕΝΕ)	   συνεχίζονται	   οι	   ψιθυριστές	   κουβέντες	   και	   αφού	   έχει	   ξεκινήσει	   να	   μιλά	   ο	  

αφηγητής.	   Ανά	   δύο	   άτομα	   συζητούν	   για:	   ποντικοπαγίδες,	   το	   γεγονός	   ότι	   η	   Μ.	   δεν	   ξέρει	  

Ιστορία,	  το	  ότι	  η	  Μ.	  είναι	  πολύ	  θυμωμένη..... 

[1ος	   αφηγητής]: Μέσα σε χρόνο µηδέν, οι µεγάλοι άρχισαν να µιλάνε όλοι µαζί, 

και η Μαργκερίτ, πικραµένη, τους είδε να πελαγοδροµούν σε µια παθιασµένη 

συζήτηση και να µην της δίνουν πια σηµασία.... 

Μέσα σ’ αυτή τη γενική αδιαφορία, ξεγλίστρησε αθόρυβα κι έτρεξε στη σοφίτα. 
Οι δικοί της ούτε έµειναν έκθαµβοι µπροστά στην ιδιοφυΐα της ούτε αγανάκτησαν 
όταν τους είπε πως οι άνθρωποι την είχαν αγνοήσει τελείως! 
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Γιατί λοιπόν να περιµένει απ’ τους ανθρώπους να εκτιµήσουν το έργο της; 

Θυµωµένη, βάλθηκε να κόβει βόλτες ανάµεσα στις παλιατσαρίες της σοφίτας, 

ώσπου κατάφερε να ηρεµήσει λιγάκι. 

[ΜΑΡΓΚ.]: (αποφασισμένη) Είναι φανερό ΤΙ πρέπει να κάνω. Πρέπει να 

προκαλέσω την προσοχή του κοινού.  

[1ος	   αφηγητής]: Και, ξαναφέρνοντας στο νου της την οικογενειακή σκηνή, 

κατάλαβε πως έπρεπε επίσης να προλάβει τις αντιδράσεις. Διότι, αν ήξερε 

Ιστορία, ο θείος Ροζέ δεν θα είχε θυµίσει την πανωλεθρία που είχε προκαλέσει 

η ανακάλυψη του ποντικοφάρµακου, ο πατέρας της δεν θα του είχε απαντήσει, η 

µητέρα της δεν θα είχε µπει στη µέση και η συζήτηση που είχε προσπαθήσει να 

κάνει η Μαργκερίτ δεν θα είχε καταλήξει σε χάβρα. 

Στο εξής λοιπόν, θα έπρεπε να ζυγίζει από πριν την κάθε της λέξη. Έτσι 

κανείς δεν θα έµπαινε στον πειρασµό να της κάνει αντίλογο, και όλοι θα 

κρέµονταν από τα χείλη της. Κι αµέσως η Μαργκερίτ σκάρωσε τον πρώτο της 

λόγο: 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Φίλοι, γονείς, θείες και θείοι και ξαδέλφες και ξάδελφοι, τα 

πράγµατα είναι πολύ σοβαρά: Η περιφρόνηση των ανθρώπων για το βιβλίο µου, 

προσβάλλει όλη µας την οικογένεια. Μέσα από µένα οι άνθρωποι αγνοούν εσάς, 

µπαµπά και µαµά, που µου µάθατε να καλλιεργώ το µυαλό µου. Αγνοούν το θείο 

Ροζέ, που µου έµαθε τα πάντα για την Ιστορία των ποντικιών...» 

[2ος	   αφηγητής]: Η Μαργκερίτ σταµάτησε να γράφει. Ο Ροζέ δεν της είχε µάθει 

και πολλά πράγµατα, ίσα ίσα που δεν έχανε ευκαιρία να της χτυπάει πόσο 

φτωχές ήταν οι γνώσεις της. Ήταν όµως της γνώµης ότι, παρουσιάζοντας την 

κατάσταση κατ΄αυτόν τον τρόπο, ο θείος της θα κολακευόταν και θα τον 

έπαιρνε µε το µέρος της. Συνέχισε λοιπόν:  

	  [ΜΑΡΓΚ.]: «Οι άνθρωποι αγνοούν (χμμμμμ,	  με	   την	   επανάληψη	  δίνω	   έμφαση) κι εσάς, 

θείες µου, που τόσο µε υποστηρίξατε στο έργο µου. Οι άνθρωποι αγνοούν κι 

εσάς ξαδέλφια και ξαδέλφες µου, που έχετε, όπως κι εγώ, τη φιλοδοξία να 

τους αποδείξετε ότι δεν είµαστε ζώα. Ελάτε, λοιπόν, πάµε να βρούµε τους 

ανθρώπους και να τους αναγκάσουµε να µας ακούσουν! Και να είστε σίγουροι ότι 

πολύ γρήγορα θα κατεβαίνουν από µόνοι τους στα λαγούµια µας, να ζητάνε τη 

συµβουλή µας».  
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[2ος	   αφηγητής]: Ήταν, βέβαια, λίγο δύσκολο να φανταστεί κανείς τον χοντρό 

µπαρµπα-Μισού, που είχε το αγρόκτηµα, να χώνεται στο λαγούµι που ξεκινούσε 

από τη µια γωνιά της κουζίνας, αλλά τέλος πάντων! 

Η ανυποµονησία της Μαργκερίτ να εκφωνήσει το λόγο της ήταν τόση, που 

αποφάσισε να καλέσει σε συγκέντρωση όλους τους ποντικούς, το ίδιο κιόλας 

βράδυ. Με ποιο τρόπο; Μα µε το ΙΝΤΕΡΖΟΥΛ! Αρκούσε να στείλε ένα e-mail σε 

κάθε λαγούµι, και µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πληροφορία θα έφτανε παντού. 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: «Τι θέλεις να γράψεις στο µήνυµά σου;»  

[αφηγήτρια] τη ρώτησε ο ξάδελφός της, ο Γκαστόν, ειδικός στις επικοινωνίες 

και δηµιουργός του ΙΝΤΕΡΖΟΥΛ.  Η Μαργκερίτ ήξερε ότι, για να ξεκουνήσει τους 

ποντικούς από το βραδινό ραχάτι τους, έπρεπε να βρει κάτι πολύ εντυπωσιακό. 

Είπε λοιπόν: 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Γενικός συναγερµός! Οι ώρες είναι κρίσιµες! Τρέξτε να ακούσετε τι 

έχει να σας αποκαλύψει η Μαργκερίτ. Όλοι στην αίθουσα χορού, µόλις δύσει ο 

ήλιος». 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: «Αποφάσισες να ασχοληθείς µε την πολιτική;»  

	  [ΜΑΡΓΚ.]: «Με την πολιτική;»  

[αφηγήτρια]: έκανε σαστισµένη η Μαργκερίτ, που µόνο την πληγωµένη της 

υπερηφάνια είχε σκεφτεί µέχρι εκείνη τη στιγµή. 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: «Ε... Απ΄ ότι φαίνεται, ετοιµάζεσαι να µας βγάλεις λόγο!». 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Αααχχχ, καηµένε µου Γκαστόν!»  

[αφηγήτρια]: έκανε η ποντικίνα µας µ’ αυτό το ύφος ανωτερότητας που συνήθιζε 

να παίρνει τον τελευταίο καιρό.  

[ΜΑΡΓΚ.]: «Η πολιτική δεν περιορίζεται στο να βγάζεις λόγους!» 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: «Αλήθεια; Εγώ έτσι νόµιζα». 

[2ος	   αφηγητής]: Η Μαργκερίτ δεν του απάντησε. Π ο λ ι τ ι κ ή, είχε πει ο 

Γκαστόν. Να λοιπόν µια καινούργια άποψη για το πρόβληµά της. Το οποίο, 

µάλιστα, δεν ήταν µόνο δικό της ή, πιο σωστά, δεν ήταν προσωπικό της 

πρόβληµα. Διότι η περιφρόνηση των ανθρώπων για τη Μαργκερίτ δεν έθιγε 

µόνο εκείνη, έθιγε όλη την κοινωνία των ποντικιών. Μέχρι πότε θα ανέχονταν 

οι ποντικοί να ζουν σαν τους κλέφτες µέσα σε τρύπες, όταν αυτοί οι δίποδοι 

κρεµανταλάδες άπλωναν την αρίδα τους στα ωραία τους σπίτια; Μέχρι πότε θα 
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συνέχιζαν οι άνθρωποι να αγνοούν το έργο των ποντικιών και να τους πολεµάνε 

στήνοντας τους εξευτελιστικές παγίδες; 

	  [ΜΑΡΓΚ.]: Να, λοιπόν, ποια είναι η λύση!  

[2ος	  αφηγητής]: Πρώτα να πείσει τους συγγενείς της να ταχθούν στο πλευρό της 

και στη συνέχεια να απευθυνθεί σε όλους τους ποντικούς και να τους δείξει το 

δρόµο. Θα γινόταν ο ιστορικός ηγέτης τους. Χάρη σ΄αυτήν, οι άνθρωποι θα 

αναγκάζονταν, επιτέλους, να υποκληθούν µπροστά στην ποντικίσια ευφυϊα! 

Η Μαρκερίτ έβλεπε κιόλας τον εαυτό της επικεφαλής µιας ποµπής, να διασχίζει 

την αυλή της αγροικίας και να µπαίνει στην κουζίνα.  

Εκεί, θα έβρισκε τον µπαρµπα-Μισού καθισµένο στο τραπέζι, και µε τον 

τηλεβόα που θα είχε µαζί της, θα του φώναζε µε όλη της τη δύναµη:  

[ΜΑΡΓΚ.]: (κάνει	  χωνί	  τα	  χέρια	  της	  και	  τα	  φέρνει	  στο	  στόμα)	  «Εεεεεε!! Μπαρµπα-Μισού!»  

[2ος	  αφηγητής]: Τότε αυτός θα σήκωνε το κεφάλι και θα αντίκριζε τη Μαργκερίτ 

να ορθώνει όλο της το µικρό ανάστηµα, κρατώντας στο µπροστινό ποδαράκι της 

τον τηλεβόα, ενώ εκατοντάδες ποντίκια πίσω της θα τη χειροκροτούσαν. 

[ΟΛΟΙ	  ΜΑΖΙ]:	  (ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ	  ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	  &	  «ΜΠΡΑΒΟ	  ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ) 

[2ος	  αφηγητής]: Τέτοια ονειρευόταν η Μαργκερίτ κι ένιωθε να τη διαπερνούν ρίγη 

ευτυχίας. 

[1ος	   αφηγητής]:	   (περίληψη προηγουµένου).	   είχαµε την τιµή να γνωρίσουµε µια 

Μαργκερίτ αγανακτισµένη, επειδή το συγγραφικό της έργο δεν έτυχε καµιάς 

αναγνώρισης από τους ανθρώπους. Η ποντικίνα µας γρήγορα καταλαβαίνει πως, αφού 

ούτε και οι δικοί της δεν µπορούν να αντιληφθούν την κατάφωρη αδικία εις βάρος της, 

θα πρέπει το προσωπικό της πρόβληµα να το µετατρέψει σε συλλογικό. Με τη βοήθεια 

της τεχνολογίας καλεί σε Γενική Συνέλευση όλα τα ποντίκια του αγροκτήµατος, 

εγκαινιάζοντας µε τον τρόπο αυτό την είσοδό της στον άγνωστο χώρο της Πολιτικής. 

 

	  
* 

 

[αφηγήτρια]:	  Κεφάλαιο 2ο: «Αλήθεια είναι ό,τι συµφέρει το λαό»	  
	  

	  

[1ος	   αφηγητής]:	  Μερικά ζευγάρια στρογγυλά αυτάκια κουνιόνταν µέσα στο µισοσκόταδο. 

Πρέπει να ήταν ...καµιά δωδεκαριά ποντίκια, όχι περισσότερα. 
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[ΜΑΡΓΚ.]: (με	  απορία) «Οι µεγάλοι πού είναι;» 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: «Δεν τους ξέρεις τώρα; Έχει µια πολιτική συζήτηση στην τηλεόραση. Ο 

µπαµπάς σου και ο Ροζέ δεν τη χάνουν για τίποτα στον κόσµο». 

[1ος	   αφηγητής]:	   Της Μαργκερίτ της ήρθε λιποθυµία απ΄το κακό της. Όχι µόνο οι δικοί 

της δεν µπήκαν στον κόπο να ξεβολευτούν αλλά θα περνούσαν και τη βραδιά τους 

παρακολουθώντας δίποδους πολιτικούς! 

[ΜΑΡΓΚ.]: (φωνάζει	   με	   θυμό) «Είναι πραγµατικά ΗΛΙΘΙΟΙ! Δίκιο έχουν οι άνθρωποι και 

περιφρονούν τα ποντίκια!». 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: (ειρωνικά	  ,	  κάνοντας	  γκριμάτσα	  αηδίας) «Εδώ που τα λέµε, η πολιτική...»  

[1ος	  αφηγητής]:	  άρχισε να λέει µέσα από τα δόντια του ο Γκαστόν.  

Η υποµονή της Μαργκερίτ είχε εξαντληθεί από ώρα. Τώρα, µ΄αυτό το µουρµουρητό του 

Γκαστόν, που το συνόδευε µια γκριµάτσα αηδίας, ξέσπασε ασυγκράτητη: 

[ΜΑΡΓΚ.]: (έντονα)	   «Τι θα πει εδώ που τα λέµε η πολιτική; (χτυπά	   το	   χέρι	   της	   στο	  

τραπέζι) Οι άνθρωποι σε περιφρονούν, σου στήνουν παγίδες, και σένα ΔΕΝ σε 

νοιάζει;»  

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: (ύφος	   σίγουρο	   και	   αποφασιστικό,	   χωρίς	   ένταση) «Καθόλου. Μου είναι 

αδιάφορο το τι σκέφτονται για µένα. Οι παγίδες τους είναι χαζές, οι ίδιοι όµως είναι 

πιο ενδιαφέροντες. Έχουν καλή τηλεόραση, καλό δίκτυο επικοινωνίας... Πρέπει να 

βλέπουµε τις θετικές πλευρές της ζωής». 

[1ος	   αφηγητής]: Αυτή η άποψη για τους ανθρώπους, η οποία µάλιστα εκφράστηκε και µε 

µεγάλο σεβασµό, άφησε τη Μαργκερίτ µε ανοιχτό το στόµα. Ενώ η ίδια ακόµα δεν 

µπορεί να βρει τη µιλιά της, η ξαδέλφη της, η Ζωή, ρωτάει µε ανυποµονησία: 

[ΖΩΗ]: «Λοιπόν, τι θα γίνει; Έχω διαγώνισµα αύριο, πρέπει να πάω νωρίς για ύπνο». 

	  [ΜΕΛΙΣΣΑ]: (ψιθυριστά) «Είχες να µας κάνεις κάτι αποκαλύψεις...» 

[1ος	   αφηγητής]:	   της ψιθυρίζει στο αυτί η άλλη της ξαδέλφη, η Μελίσσα, που 

στενοχωριέται βλέποντας τη Μαργκερίτ να στέκεται έτσι αµίλητη και κατακόκκινη. 

[ΜΑΡΓΚ.]: (ήρεμα	   και	   κάπως	   συγκαταβατικά)	   «Αποκαλύψεις... Ας µην υπερβάλλουµε.... 

Να, ήθελα να σας πω ότι οι άνθρωποι µας βλέπουν σαν ζώα. Πιστεύουν ότι είµαστε το 

ίδιο ηλίθιοι µε τις χήνες». 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: (ειρωνικά) «Μωρέ, για φαντάσου!» 

[ΡΑΦΑΗΛ]: «Κι όµως η δική µας µοίρα είναι πολύ καλύτερη από τη µοίρα µιας χήνας. 

Εµείς, τουλάχιστον, δεν κινδυνεύουµε να βρεθούµε ψητοί στο φούρνο τους».  

[αφηγήτρια]:	   σχολίασε ο ξάδελφος Ραφαήλ για να προσθέσει αµέσως µετά ο 

απαισιόδοξος Τεό: 

[ΤΕΟ]: (με	  απογοήτευση) «Μόνο αποκεφαλισµένοι στις ποντικοπαγίδες τους...»  
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[1ος	  αφηγητής]:	  Ξάφνου η Μαργκερίτ ένιωσε µεγάλη ανακούφιση, γιατί της ήρθε µια άλλη 

ιδέα: αυτό που έπαιρνε κατάκαρδα σαν µια αδικία η οποία την έθιγε προσωπικά, είχε 

µια πιο γενική εξήγηση. Τινάχτηκε όρθια, σκαρφάλωσε στην καρέκλα της, πήρε βαθιά 

αναπνοή και αυτοσχεδιάζοντας έβγαλε τον πιο κάτω λόγο. 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Αγαπητές ξαδέλφες κι αγαπητοί µου ξάδελφοι, ακούστε µε! Εµείς τα ποντίκια 

υποφέρουµε από το µίσος των ανθρώπων. Οι δε χήνες, γίνονται θύµατα της λαιµαργίας 

τους. Τα δυο αυτά αναµφισβήτητα γεγονότα συνδέονται µεταξύ τους και µπορούµε να 

βρούµε και άλλα παρόµοια παραδείγµατα: οι αγελάδες καταλήγουν στα σφαγεία. Τα 

άλογα ζεύονται σε βαριά αµάξια, πριν καταλήξουν κι αυτά στη σφαγή. Τις κότες τις 

ταϊζουν µέχρι να παχύνουν, και µετά τους στρίβουν το λαρύγγι και τις 

ξεπουπουλιάζουν...   

Όλες αυτές οι συµφορές έχουν µια και µοναδική αιτία: τους ανθρώπους, οι οποίοι 

πιστεύουν ότι όλα τα άλλα πλάσµατα της γης πρέπει ή να τους υπηρετούν ή να 

εξολοθρεύονται. Τις χήνες, τις κότες και τα άλογα που τους είναι χρήσιµα, τα 

χρησιµοποιούν και τα δολοφονούν κατά πώς ταιριάζει στις ανάγκες τους. Εµείς τα 

τρωκτικά, δεν τους είµαστε χρήσιµα σε τίποτα. Γι΄αυτό και το µόνο που προσπαθούν 

είναι να  µας εξολοθρεύσουν. Αυτή η βαρβαρότητα πρέπει να σταµατήσει!». 

[ΟΛΟΙ	  ΜΑΖΙ]: «Μπράβο! Τα είπες πολύ ωραία!» / «Ναιιιιι» / «Τέλειααααα» 

[ΖΩΗ	  &	  ΜΕΛΙΣΣΑ]:	  (μιλάνε	  μεταξύ	  τους) «’Εχει δίκιο!» 

[ΟΥΓΚΟ]: «Αναρωτιέµαι µήπως αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον σου για τις χήνες είναι 

λιγάκι ύποπτο» 

[αφηγήτρια]:	  είπε ο Ουγκό, που δεν είχε µιλήσει µέχρι εκείνη τη στιγµή.  

[ΟΥΓΚΟ]: «Δεν πάνε τρεις µήνες που µου εξηγούσες ότι οι άνθρωποι θυσιάζουν τις 

χήνες τα Χριστούγεννα για να προστατευτούν από την παγκόσµια ηλιθιότητα. Και στο 

βιβλίο σου, χαρακτηρίζεις τα ψάρια σαν ηλίθια πλάσµατα που κατάγονται απ΄τις 

καµπάνες. Τώρα, ξαφνικά, αυτά τα ζώα που τα είχες για τελείως παρακατιανά, 

γίνονται δυστυχισµένα θύµατα κι εσύ θέλεις να τα υπερασπιστείς. Ξέρεις πώς λέγεται 

αυτό που κάνεις; ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ». 

[ΟΛΟΙ	  ΜΑΖΙ]: «Δηµα... Πώς το ‘πες;»  

[ΟΥΓΚΟ]: (με	   δασκαλίστικο	   ύφος) «Δη-µα-γω-γός. Δηµαγωγός είναι αυτός που 

κολακεύει τα πλήθη προκειµένου να ανέβει στην εξουσία». 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: (αποφασιστικά) «Ακριβώς. Η Μαργκερίτ είναι δηµαγωγός. Και επιπλέον 

ρατσίστρια. Εγώ είµαι πολύ καχύποπτος µε τους πολιτικούς που παριστάνουν τους 

αφιερωµένους σε µια κοινή υπόθεση, ενώ στην πραγµατικότητα σκέφτονται µόνο το πώς 

θα αποκτήσουν περισσότερη δύναµη». 
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[ΜΑΡΓΚ.]: (με	  αγωνία) «Μα, τι είναι αυτά που λέτε....»  

[1ος	   αφηγητής]:	   ψελλίζει η Μαργκερίτ, κατάπληκτη που ξαναβρέθηκε στο ειδώλιο της 

κατηγορουµένης, τη στιγµή που αισθανόταν τόσο περήφανη για την ιδέα της και για τον 

αυτοσχέδιο λόγο της. 

[ΖΩΗ]: (οργισμένη) «Είστε και οι δυο σας φαλλοκράτες! Αυτό που σας ενοχλεί, είναι το 

ότι µια γυναίκα ασχολείται µε την πολιτική».  

[ΟΛΑ	  ΤΑ	  ΑΓΟΡΙΑ]: «Φαλλοκράτες εµείς; Μην τολµήσεις και το ξαναπείς!». 

[ΖΩΗ]: (οργισμένη) «Το λέω και το ξαναλέω! Για κοιτάξτε λίγο τα µούτρα σας! Όποτε τα 

βρίσκετε σκούρα, το µόνο που ξέρετε να κάνετε είναι να κουνάτε τις γροθιές σας στον 

αέρα!». 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Πολύ σωστά!»  

[1ος	   αφηγητής]:	   ξέσπασε η Μαργκερίτ. Την άλλη στιγµή, τα στρατόπεδα των ξαδελφιών 

ήταν έτοιµα για πόλεµο. Η Μαργκερίτ έξω φρενών, χίµηξε στον Τεό, ο οποίος ήταν ο 

µόνος που δεν είχε µιλήσει ο καηµένος, και ....... 

......του άστραψε ένα χαστούκι. 

Λες κι αυτό ήταν το σύνθηµα, όρµηξαν ο ένας πάνω στο άλλο και ακολούθησε 

απερίγραπτη συµπλοκή, όπου ο καθένας έτρεχε να βοηθήσει το σύµµαχό του.  

Άκουγες πατούσες να σκάνε πάνω στα κεφάλια, φωνές και τσιρίδες πόνου. Ξαφνικά, 

µέσα σ’ εκείνο το χαλασµό, ξεχώρισε η ψιλή, αλλά δυνατή φωνή της ξαδέλφης Ματίλντ, 

που στεκόταν µε τις σφιγµένες γροθίτσες της στη µέση, ενώ τα µαύρα µατάκια της 

έβγαζαν σπίθες. 

[ΜΑΤΙΛΝΤ]: «Είσαστε όλοι σας απαράδεκτοι. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι που σας θεωρούν 

ζώα» 

[ΟΛΟΙ	  ΜΑΖΙ]: «Μα... και οι άνθρωποι πολεµάνε µεταξύ τους!»  

[ΜΑΤΙΛΝΤ]: «Ε, τότε είναι κι αυτοί ζώα. Όποιες κι αν είναι οι προθέσεις της, η 

Μαργκερίτ έχει δίκιο σ’ αυτά που είπε: τα ζώα ζουν κάτω από την απειλή των 

ανθρώπων. Αντί να αλληλοσπαραζόµαστε, ας ψηφίσουµε για να δούµε πόσοι 

εµπιστευόµαστε τη Μαργκερίτ. Είµαστε εννιά. Πρέπει να πάρει τουλάχιστον πέντε 

ψήφους, για να έχει το δικαίωµα να µας εκπροσωπεί. Σύµφωνοι;». 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: «Όχι. Εγώ κάνω αποχή. Έτσι και τολµήσει η Μαργκερίτ να πάει να κάνει 

διάλογο µε τους ανθρώπους, θα της δώσουν µια µε το χέρι και θα τη λιώσουν» 

[αφηγήτρια]:	   δήλωσε ο Γκαστόν και βγήκε από την αίθουσα χτυπώντας πίσω του την 

πόρτα. 

[ΟΥΓΚΟ]: «Δεν έχει άδικο. Αξίζει στ΄αλήθεια τον κόπο να διακινδυνεύσει κανείς το 

τοµάρι του;» 



 

 10 

[αφηγήτρια]:	   Οι άλλοι κούνησαν τα κεφάλια. Πράγµατι, αν το έβλεπες απ’ αυτή την 

πλευρά... Η Μελίσσα, όµως, δεν συµφωνεί µε την πλειονότητα: 

[ΜΕΛΙΣΣΑ]: «Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ πάντως δεν µπορώ να ξεχάσω τις κότες και 

τις χήνες...»  

[ΡΑΦΑΗΛ]: «Κι αν το πιστεύουµε στ’ αλήθεια, ότι οι άνθρωποι φέρονται σαν τύραννοι, 

τότε ας έχουµε το κουράγιο να υποστηρίξουµε µέχρι τέλους αυτή µας την πεποίθηση». 

[αφηγήτρια]:	   πετάχτηκε ο Ραφαήλ, ενώ ο Ναθαναήλ ξετρύπωσε από κάπου ένα κουτί 

κονσέρβας. Το µετέτρεψε σε κάλπη και µετά έφτιαξε και τα ψηφοδέλτια. Έµενε να 

ρυθµιστεί το πρόβληµα του παραβάν. Με την ιδέα διαφώνησε αµέσως ο Τεό, που είχε 

νυστάξει και βιαζόταν να πάει για ύπνο: 

[ΤΕΟ]: «Τι το θέλουµε, καλέ, το παραβάν;»  

	  [ΜΕΛΙΣΣΑ]: (εκνευρισμένη) «Το θέλουµε γιατί, εάν δεν ψηφίσεις υπέρ της Μαργκερίτ, 

εκείνη θα το δει». 

	  [ΤΕΟ]: (αναστατωμένος) «Ωχ! Σοβαρά; Εµπρός, γρήγορα, φέρτε κάτι για παραβάν! Μια 

κουρτίνα, ό,τι να ‘ναι!». 

[2ος	   αφηγητής]:	  Με έξι ψήφους υπέρ, δύο κατά και µία αποχή, η Μαργκερίτ εκλέχτηκε 

νόµιµος εκπρόσωπος των ποντικιών. 

[ΖΩΗ	   &	   ΜΑΤΙΛΝΤ]: «Και τώρα, θα πας να εξηγήσεις στους ανθρώπους ότι πρέπει να 

αναγνωρίσουν την ευφυϊα των ποντικιών / και να µας αφήσουν να ζούµε ήσυχα και 

ειρηνικά». 

[ΜΕΛΙΣΣΑ]: «Και µε τις χήνες, τις κότες και τις αγελάδες τι θα γίνει; Κανονικά, πρέπει 

να οργανώσουµε Γενικές Εκλογές, για να βγει εκπρόσωπος όλων των ζώων!» 

	  [2ος	  αφηγητής]:	  Η Μαργκερίτ αµέσως συµφώνησε µε τη Μελίσσα, που έβλεπε κιόλας τον 

εαυτό της να βαδίζει στην κεφαλή της ποµπής όλων των ζώων της φάρµας, µε 

κατεύθυνση την κουζίνα του µπαρµπα-Μισού.  

[ΖΩΗ]:	  	  (απογοητευμένη) «Τι; απόψε θα το κάνουµε κι αυτό;»  

[2ος	   αφηγητής]:	  ρώτησε µε σβησµένη φωνή η Ζωή που είχε να γράψει το διαγώνισµα την 

επόµενη µέρα. Ευτυχώς η απάντηση της Μαργκερίτ την καθησύχασε: 

[ΜΑΡΓΚ.]: (με	  αυταρχικό	  ύφος) «Όχι! Αύριο θα γίνει. Οπωσδήποτε, όµως. Και πρέπει να 

τους καλέσουµε όλους. Το αναλαµβάνω εγώ». 

[2ος	  αφηγητής]:	  Μόλις η πολιτικός ποντικίνα µας έµεινε µόνη, την έπιασε µεγάλη αγωνία. 

Η ανάµνηση του καβγά την έκανε να ντρέπεται, και η χυδαία κατηγορία για δηµαγωγία 

τής ανέβαζε το αίµα στο κεφάλι. Κι απ’ την άλλη µεριά, οι δικές της προσβολές για τα 

ψάρια, και γενικότερα για τα ζώα που πολλαπλασιάζονταν µε αβγά, τη βασάνιζαν κι 

αυτές πολύ. Αποκλείεται µα µε ψηφίσουν, έλεγε µέσα της και δάγκωνε τα µπροστινά της 
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πόδια. Με τόσα που τους έσουρα στο βιβλίο µου, είναι φυσικό να µ΄έχουν µεγάλο άχτι. 

Κι αν δεν εκλεγώ εγώ, συνέχιζε το µονόλογο κόβοντας βόλτες µέσα στο δωµατιάκι της, 

τότε ο κόσµος δεν θα αλλάξει ποτέ! 

Τονωµένη λιγάκι από τη σκέψη ότι ήταν αναντικατάστατη, η Μαργκερίτ συνέχιζε να 

πηγαινοέρχεται, υπογραµµίζοντας την κάθε φράση της µε κοφτές χειρονοµίες, λες και το 

δωµάτιο ήταν γεµάτο µε πολυπληθές ακροατήριο. 

Και µέσα στον ενθουσιασµό αυτού του οράµατος, έφτιαξε τον τρίτο της λόγο. Με το που 

χάραξε ο ήλιος, έτρεξε να βρει τον Γκαστόν. 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Μπορείς να στείλεις ένα e-mail σ’ όλα τα ζώα;»  

[2ος	  αφηγητής]:	  Ο Γκαστόν αγουροξυπνηµένος ακόµα, έξυσε νευριασµένος τις κοκκινωπές 

τρίχες του κεφαλιού του. 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: (ειρωνικά) «Πάλι βλέπεις τον εαυτό σου σαν κανένα προφήτη;»  

[2ος	   αφηγητής]: Η Μαργκερίτ, χωρίς να δώσει σηµασία σε αυτή τη χυδαιότητα, άρχισε 

να ρητορεύει. 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Ποντικίνες και ποντικοί, αγελάδες, άλογα, κότες, χήνες και ψάρια. Δεν 

περνάει µέρα που οι άνθρωποι να µη σκοτώσουν κάποιον από µας. Ως εδώ, λοιπόν, και 

µη παρέκει! Ας ενωθούµε για να γλυτώσουµε απ’ τους τυράννους! Απόψε, σε µια µεγάλη 

συγκέντρωσε που θα γίνει στον αχυρώνα, θα εκλεγεί ένας εκπρόσωπος όλων των 

ζώων. Ελάτε να ψηφίσετε αυτόν που θα σας υπερασπιστεί απέναντι στην ανθρώπινη 

απειλή!» 

Γι΄αυτή τη θαρραλέα αποστολή, προτείνω τον εαυτό µου!  

Υπογραφή: Μαργκερίτ.» 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: (δυσφορώντας) «Δουλειά δεν είχαµε, δουλειά βρήκαµε» 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Δεν µου λες, σε τι θα σου χρησιµεύσει το Ιντερζούλ σου, αν αποµείνεις 

ολοµόναχος;» 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: «Ε;...» 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Σε τίποτα. Αν τα ζώα εξαφανιστούν εξαιτίας των ανθρώπων, πολύ σύντοµα 

δεν θα υπάρχει πια Ιντερζούλ». 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: (νευριασμένος) «Μου φαίνεται πως δεν ξέρεις τι λες. Πάντοτε θα υπάρχουν 

ζώα». 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Δεν είναι καθόλου σίγουρο. Και δεν µου λες, σε παρακαλώ, εσύ γιατί 

παίρνεις συνέχεια το µέρος των ανθρώπων; Επειδή είναι οι πιο ισχυροί;» 

[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: (με	   απότομο	   ύφος) «Δεν έχω όρεξη για συζήτηση. Έστειλα το e-mail σου, 

αλλά οι κότες και οι χήνες δεν νοµίζω να έρθουν. Σου έχουν πολλά µαζεµένα.» 

[ΜΑΡΓΚ.]: (με	  αγωνία) «Θα πάω να τις βρω, να τους εξηγήσω,,,» 
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[ΓΚΑΣΤΟΝ.]: (ειρωνικά) «Ας το καλύτερα. Οι κότες τσιµπάνε και οι χήνες δαγκώνουν». 

[1ος	   αφηγητής]:	  Η Μαργκερίτ έκανε πως δεν άκουσε. Μήπως ήταν πράγµατι προτιµότερο 

να µην εµφανιστεί µονάχη της στην αυλή; Ναι, καλύτερα να τη συνόδευε και κάποιος 

άλλος. Χωρίς να δυσκολευτεί, εξασφάλισε την υποστήριξη του Ραφαήλ και της Μελίσσα, 

και µαζί τους εγκαινίασε την ΠΡΩΤΗ της προεκλογική εκστρατεία..... 

	  
*	  

	  
	  

[1ος	   αφηγητής]:	   Βρισκόµαστε πλέον σ’ ένα οριακό σηµείο! Η Μαργκερίτ µε δυσκολία 

κατάφερε ΑΚΟΜΑ και τους συγγενείς της να συγκεντρώσει και να πείσει ν’ ακούσουν τις 

ιδέες της. Για την εκµετάλλευση, ντε, που ασκούν οι άνθρωποι στους υπόλοιπους 

κατοίκους της φάρµας. Αντιµετωπίστηκε µε επιφύλαξη. Προκάλεσε εσωτερικές 

συγκρούσεις. Κατηγορήθηκε, µάλιστα, ΚΑΙ για δηµαγωγία....  Η άτυπη συγκέντρωση 

παραλίγο να καταλήξει σε φιάσκο. ΤΟΤΕ, έπεσε η ιδέα για Γενική Συνέλευση. Η ελπίδα 

φώτισε το πρόσωπο της Μαργκερίτ.... έπρεπε όµως να επιστρατεύσει... όλη την πολιτική 

της µαεστρία, µιας και ήταν γνωστές οι αρνητικές αντιλήψεις της για ορισµένα από τα 

ζώα της φάρµας. ΠΩΣ θα τους ζητούσε τώρα να συµµαχήσουν µαζί της; 

 
 
[αφηγήτρια]:	  	  	   Κεφάλαιο 3ο: «Ο καλύτερος τρόπος για να ελέγχεις την αντιπολίτευση 
  είναι να την καθοδηγείς!» 

 
[1Η	   ΧΗΝΑ]: «Νοµίζεις πως δεν ξέρουµε να διαβάζουµε; Τι ήρθες εδώ, για να µας 

νευριάσεις;»  

[1ος	  αφηγητής]:	  κακάρισε µια χήνα, µεγάλη σαν αρκούδα, ορµώντας κατά πάνω της. 

[2Η	  ΧΗΝΑ]: (σε	  σπαστά	  ελληνικά,	  με	  αγγλική	  προφορά)	  «ΠΡΟΔΟTRΑ, Go home!”   

[1ος	  αφηγητής]:	  της πέταξε µια άλλη, µια καινουριοφερµένη µετανάστρια.  

Ήταν σκέτη πανωλεθρία! 

Μέσα σε λίγα λεπτά, µαζεύτηκαν ΟΛΕΣ οι χήνες της αυλής. Ακολούθησε πανδαιµόνιο.  

[ΟΛΟΙ	   ΜΑΖΙ]:	   (χαμηλόφωνα,	   για	   να	   ακούγονται	   ταυτόχρονα	   με	   τα	   παρακάτω	   λόγια):	   «Αν 

είναι δυνατόν... τι ακούµε!» / «Δεν είµαστε µε τα καλά µας!» / «Είναι 

σοβαρή;» 

[ΑΝΑ	  ΔΥΟ]: «Πουληµένη!»  

[ΑΝΑ	  ΔΥΟ]: «Ριζοσπάστρια της δεκάρας!» 

[ΑΝΑ	  ΔΥΟ]: «Ψευτο-συνδικαλίστρια!» 

[ΟΛΟΙ	  ΜΑΖΙ	  ]:	  «Δηµαγωγέ!»  

[ΔΥΟ	  ΚΟΡΙΤΣΙΑ]:	  «Είσαι για τους σκουπιδοντενεκέδες της Ιστορίας!» 
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[1ος	   αφηγητής]:	   Η Μαργκερίτ, η Μελίσσα και ο Ραφαήλ είχαν σηµάνει κιόλας τακτική 

υποχώρηση, όταν ο σκύλος ο Σεζάρ, έδωσε ένα πήδο ανάµεσα στις χήνες και ανέλαβε 

να αποκαταστήσει την τάξη. Μέσα σε δευτερόλεπτα, στην αυλή σηκώθηκαν σύννεφα από 

σκόνη και πούπουλα. Τα ποντίκια είχαν µείνει σαν στήλες άλατος ν’ ακούνε το κονσέρτο 

γαυγισµάτων και κρωξιµάτων. Ύστερα, από λίγο, ο Σεζάρ ξεπρόβαλε από την οµίχλη 

και, βλέποντας τα τρωκτικά, τους πέταξε πριν πάρει ξανά το δρόµο για το σπιτάκι του: 

[ΣΕΖΑΡ	  ]:	  (βαριεστημένα) «Κάθε µέρα τα ίδια έχουµε, κατάντησε ρουτίνα!» 

[1ος	   αφηγητής]:	  Σιγά-σιγά ο αέρας καθάρισε. Οι χήνες, στριµωγµένες σε µια γωνιά της 

αυλής, έκλαιγαν µε λυγµούς. Η Μαργκερίτ πήγε κοντά τους. 

[ΜΑΡΓΚ.]: (ύφος	   γλυκό	   και	   παρηγορητικό)	   «Έχετε το δικαίωµα να ζείτε ήσυχα και 

ειρηνικά! Ψηφίστε µε και θα σας υπερασπιστώ». 

[1Η	  ΧΗΝΑ]: (κλαψουρίζοντας)	  «Πότε;»  

[1ος	  αφηγητής]:	  ρώτησε η πελώρια χήνα που πρώτη είχε επιτεθεί στη Μαργκερίτ. 

[ΜΑΡΓΚ.]: (με	  αποφασιστικότητα)	  «Απόψε. Στον αχυρώνα». 

[1ος	   αφηγητής]:	   Τα τρωκτικά παρηγόρησαν όσο µπόρεσαν τις χήνες και µετά τράβηξαν 

για το σταύλο. Ο Ραφαήλ βρήκε τότε την ευκαιρία να ψιθυρίσει στη Μαργκερίτ: 

[ΡΑΦΑΗΛ]: «Αν... κατάλαβα καλά, στο διάστηµα από τη στιγµή που πήγαµε να τις 

βρούµε µέχρι που φύγαµε, οι χήνες ξέχασαν τις βλακείες που έχεις γράψει γι’ αυτές 

στο βιβλίο σου». 

[ΜΑΡΓΚ.]: (με	  στόμφο) «Έτσι είναι οι λαοί, ξεχνάνε εύκολα!» 

[1ος	  αφηγητής]:	  απάντησε µε βαρύγδουπο ύφος η Μαργκερίτ.  

[ΜΕΛΙΣΣΑ]: (χαμηλόφωνα,	  βάζοντας	  το	  χέρι	  στο	  στόμα,	  και	  γελώτας	  ελαφρά) «Πρέπει να το 

παραδεχτούµε, ότι οι χήνες είναι τελείως βόδια». 

[ΡΑΦΑΗΛ]: (επίσης	  χαμηλόφωνα)	  	  «Αυτό που λες είναι προσβλητικό για τα βόδια». 

[1ος	  αφηγητής]:	  απάντησε στη Μελίσσα ο Ραφαήλ. 

Οι αγελάδες άκουσαν τη Μαργκερίτ χωρίς να σταµατήσουν να µηρυκάζουν. 

[ΜΑΡΓΚ.]: (με	   αποφασιστικότητα	   και	   δυναμισμό)	  «Ελάτε όλες στην αποψινή συγκέντρωση! 

Θα απαιτήσω να πάψουν πια οι άνθρωποι να τρώνε κρέας, ΚΥΡΙΩΣ κρέας των µικρών 

µοσχαριών, που ξέρω ΠΟΣΟ τα αγαπάτε!» 

[ΡΑΦΑΗΛ]: (με	  ειρωνικό	  ύφος)	  «Αυτό που είπες για τα παιδιά τους ήταν λιγάκι...»  

[1ος	  αφηγητής]:	  είπε ο Ραφαήλ, µόλις βγήκε από το σταύλο. Και αµέσως µετά, η Μελίσσα 

πέταξε το σχόλιό της. 

[ΜΕΛΙΣΣΑ]: (με	   αυστηρότητα,	   σαν	   να	   τη	   μαλώνει)	   «Ναι, δεν είναι και πολύ σωστό να 

χρησιµοποιείς τον πόνο της µάνας προκειµένου να εκλεγείς!» 

[ΜΑΡΓΚ.]: (κυνικά)	  «Μπορεί, αλλά.... ΠΡΕΠΕΙ ή ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να εκλεγώ;»  



 

 14 

[1ος	   αφηγητής]:	   Μπροστά σε αυτό το ατράνταχτο επιχείρηµα οι άλλοι δύο έµειναν 

άφωνοι. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν το άλογο και το γουρούνι για να βεβαιωθούν ότι 

είχαν λάβει την ειδοποίηση της Μαργκερίτ. Μετά γύρισαν σπίτι τους, ξεθεωµένοι από 

την κούραση. Δεν είχαν φάει τίποτα από το πρωί, και η Μαργκερίτ είχε λιγότερη από 

µισή ώρα στη διάθεσή της για να ξεκουραστεί, πριν ανέβει στο βήµα. Καθώς βουτούσε 

τη µουσούδα της στο µπολ µε τα δηµητριακά, η υποψήφιά µας µουρµούρισε:  

[ΜΑΡΓΚ.]: (με	   βαθυστόχαστο	   ύφος)	   «Ένα πράγµα είναι σίγουρο µέχρι στιγµής. Πως η 

πολιτική είναι ΠΟΛΥ εξαντλητική δουλειά!». 

[1ος	   αφηγητής]:	   και αµέσως µετά έκανε πρόβα τον πολιτικό της λόγο µπροστά στους 

λίγους ακροατές της.  

[ΜΑΡΓΚ.]: (με	   στόμφο)	   «Αδελφοί και αδελφές! Εδώ και τριάντα ολόκληρες γενιές, οι 

άνθρωποι µας χρησιµοποιούν, µας περιφρονούν, µας κυνηγούν και µας σκοτώνουν...»  

	  [1η	   αφηγήτρια]:	   Χλιµιντρίσµατα, µουγκανίσµατα, κακαρίσµατα και τιτιβίσµατα 

επιδοκιµασίας διαπερνούν το πλήθος των ζώων που στριµώχνονται µέσα στο 

µισοσκόταδο. Η Μαργκερίτ συνέχισε υψώνοντας τον τόνο της φωνής της: 

[ΜΑΡΓΚ.]: (με	   στόμφο)	   «Πρέπει να τους αναγκάσουµε ν’ ακούσουν τις δίκαιες 

διεκδικήσεις µας και να µας φέρονται µε σεβασµό! Αν µε ψηφίσετε, το κάθε είδος από 

εσάς θα καθίσει να φτιάξει αύριο κιόλας, έναν κατάλογο µε τα αιτήµατά σας. Στο τέλος 

της εβδοµάδας, θα περάσω από κοτέτσια, σταύλους και λοιπά, για να τα µαζέψω. Την 

Κυριακή θα πάω να βρω τον µπαρµπα-Μισού, µε την ιδιότητα της ΕΚΛΕΓΜΕΝΗΣ 

αντιπροσώπου των ζώων του κτήµατος. Ψηφίστε µε, και να δείτε πως όλα θα πάνε 

καλά!». 

	  [1ος	   αφηγητής]:	   Τα παλαµάκια που χτύπησαν, σαν καλοί κλακαδόροι, τα ξαδέλφια της 

Μαργκερίτ, ήταν τα µόνα που έσπασαν την έκπληκτη σιωπή που έπεσε, µόλις τελείωσε 

ο λόγος της. 

Ύστερα, ακούστηκε ένα µουγκρητό: 

[ΚΟΚΚΟΡΑΣ]: «Αυτός ο ποντικός είναι τελείως βλαµµένος». 

[ΜΑΡΓΚ.]: (πειραγμένη)	  «Κόκκορα, δεν είµαι ποντικός, είµαι ποντικίνα!» 

[ΚΟΚΟΡΑΣ]: «Το ίδιο κάνει. Οι άνθρωποι θα νοµίζουν πως τρελαθήκαµε οµαδικώς και, 

στο τέλος, δεν θα βγάλουµε τίποτα». 

[ΚΟΤΑ	  1]: «Συµφωνώ! ‘Οσο λιγότερο τους µπαίνουµε στο ρουθούνι, τόσο το καλύτερο. Αν 

θέλουµε να ‘χουµε την ησυχία µας, δεν πρέπει να τραβάµε την προσοχή τους». 

[ΚΟΤΑ	   2]: «Με τα µυαλά που έχεις, θα καταλήξεις στην κατσαρόλα! Εσύ ειδικά, που 

είσαι και κότα τετράπαχη, δεν θα προλάβεις να ξεχειµωνιάσεις, στο υπογράφω!» 

[ΚΟΚΟΡΑΣ]: «Πώς τολµάς να µιλάς έτσι;»  
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[1ος	  αφηγητής]:	  πετάχτηκε ο κόκορας. 

Ήταν έτοιµοι ν’ αρπαχτούν, όταν η Ματίλντ, που συντόνιζε τη συζήτηση, χτύπησε το 

τραπέζι µ’ ένα µικρό σφυράκι. 

[ΜΑΡΓΚ.]: (φωνάζοντας	   για	   να	   καλύψει	   τη	   φασαρία)	   «Ηρεµήστε! Ήρθαµε εδώ για να 

εκλέξουµε αντιπρόσωπο. Ας περάσουµε στην ψηφοφορία».  

[ΟΥΓΚΟ]: «Όχι ακόµη! Δεν θα ψηφίσουµε τη Μαργκερίτ χωρίς να ξέρουµε τι σκοπεύει να 

πει και να κάνει. Πρώτα θα συζητήσουµε, και µετά θ’ αποφασίσουµε αν θα εκλέξουµε 

αυτήν για αντιπρόσωπο. Αν οι άνθρωποι ήταν έξυπνοι...»  

[1ος	   αφηγητής]:	   άρχισε να λέει ο Ουγκό. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει και τον έκοψε 

νευριασµένος ο Ραφαήλ λέγοντας: 

[ΡΑΦΑΗΛ]: «ΔΕΝ είναι όµως έξυπνοι!»  

[ΟΥΓΚΟ]: «Μπορεί, αλλά αν εµείς τους κάνουµε έξυπνους, θα µπορούµε µετά να τους 

εξηγήσουµε ότι τους συµφέρει κι αυτούς ν’ αλλάξουν τα πράγµατα. Γιατί, µε την τωρινή 

συµπεριφορά τους, αποθαρρύνουν τα καηµένα τα ζώα και τα κάνουν να σέρνονται, αντί 

να δουλεύουν µε όρεξη. Και µε τις δικές τους κακές συνήθειες, βλάπτουν το 

περιβάλλον. Δεν πρέπει όµως να ξεχνάµε πως και οι άνθρωποι είναι θύµατα...» 

[ΓΟΥΡΟΥΝΙ]: «Στην κρεµάλα οι διανοούµενοι!»  

[1ος	   αφηγητής]:	   Έριξε το σύνθηµα το γέρικο γουρούνι. Η συγκέντρωση κινδύνευε να 

εξελιχθεί σε οχλαγωγία.... 

[ΜΑΡΓΚ.]: (φωνάζοντας	  σπαρακτικά)	  «Αδέλφια µου!»  

[1ος	  αφηγητής]:	  είπε η Μαργκερίτ, εκτός κειµένου αυτή τη φορά.  

[ΜΑΡΓΚ.]: «Ας δείξουµε ότι είµαστε λιγότερο ζώα από τους ανθρώπους! Ας βάλουµε όλοι 

µαζί το µυαλό µας να δουλέψει, για ν’ απαντήσουµε στο ερώτηµα: πώς θα κάνουµε 

έξυπνους τους ανθρώπους;» 

[1η	  αφηγήτρια]:	  Το άλογο προθυµοποιήθηκε να βοηθήσει!	  

[ΑΛΟΓΟ]: «Έχω µια ιδέα! Να ζέψουµε τον µπαρµπα-Μισού στο κάρο, να αρµέξουµε τη 

γυναίκα του και να τους µαγειρέψουµε ποντίκια γεµιστά µε κάστανα για τα 

Χριστούγεννα. Έτσι, θα καταλάβουν τι τραβάµε, κι αυτό θα τους κάνει πιο έξυ...». 

	  [2ος	   αφηγητής]:	   Δεν πρόλαβε να τελειώσει. Τα ξαδέλφια της Μαργκερίτ, έξαλλα στην 

ιδέα πως θα κατέληγαν στο τραπέζι του χριστουγεννιάτικου ρεβεγιόν, βάλθηκαν να 

τσιρίζουν όλα µαζί, χοροπηδώντας πάνω στις καρέκλες τους. 

Ο θείος Αντουάν έδωσε πήδο στη χαίτη του αλόγου και του έµπηξε τα µυτερά δοντάκια 

του στο λαιµό.  

Το άλογο σηκώθηκε στα πίσω πόδια, αναποδογύρισε τις καρέκλες και, τυφλωµένο από 

τον πόνο, χίµηξε ίσα στον τοίχο, νοµίζοντας πως εκεί ήταν η πόρτα του αχυρώνα.  
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Κουτούλησε µε δύναµη και σωριάστηκε πάνω στον πάγκο, όπου είχαν σκαρφαλώσει οι 

κότες. Αµέσως, αυτές άρχισαν να κακαρίζουν σαν τρελές, προσπαθώντας απελπισµένα 

να ελευθερωθούν από το βάρος που τις πλάκωνε.  

Οι χήνες δάγκωναν κάθε τι που έβρισκαν µπροστά τους και που δεν είχε πούπουλα. Με 

τη φασαρία, ο Σεζάρ τινάχτηκε απ’ τον ύπνο του και κατέφθασε γαβγίζοντας να δει τι 

συνέβαινε. Τότε, όλα τα ζώα µαζί, βλέποντας πως δεν θα ξανάβρισκαν άλλη ευκαιρία 

να του δώσουν ένα µάθηµα για τα τόσα χρόνια που τους παρίστανε το µαντρόσκυλο, 

όρµησαν πάνω του και τον τσουλοµάδησαν. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο φουκαράς ο Σεζάρ 

βγήκε κλαψουρίζοντας από τον αχυρώνα, µε την ουρά κάτω απ’ τα σκέλια και το κεφάλι 

κάτω, σίγουρος πως από σκύλος είχε γίνει αρνάκι. 

	  [ΜΑΡΓΚ.]: (με	   αναστεναγμό)	   «Άγιε Βασίλη! Ο δρόµος για την πολιτική δεν είναι 

στρωµένος µε ρόδα!». 

[2ος	  αφηγητής]:	  είπε αναστενάζοντας η Μαργκερίτ.  

Μετά το τέλος της επεισοδιακής αυτής συγκέντρωσης, η Μαργκερίτ πήγε να βρει τα 

ξαδέλφια της στην κουζίνα. Ο Γκαστόν ήταν έξω φρενών. 

[ΓΚΑΣΤΟΝ]: (θυμωμένος)	   «Εσείς είσαστε επικίνδυνοι! Τι θ΄απογίνω εγώ χωρίς τους 

ανθρώπους;» 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Τι ανάγκη τους έχεις; Αφού τα φτιάχνεις µόνος σου τα προγράµµατα του 

υπολογιστή σου. Εγωιστή!»  

[ΓΚΑΣΤΟΝ]: «Αριστεριστές!»  

[2ος	  αφηγητής]:	  της πέταξε κατάµουτρα ο Γκαστόν. 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Ε! Μην αρχίσουµε πάλι τα ίδια! Η πολιτική ΔΕΝ είναι ζωοπανήγυρη. Πρέπει 

να...» 

[ΓΚΑΣΤΟΝ]: «Σκεφτούµε» 

[2ος	   αφηγητής]:	   είπε αποφασιστικά ο Γκαστόν. Και αµέσως µπαίνουν στην κουβέντα ο 

Ραφαήλ και η Μελίσσα: 

[ΡΑΦΑΗΛ]: «Και να το αναλύσουµε». 

[ΜΕΛΙΣΣΑ]: (με	  ζωηρό	  ύφος) «Και να µην ξεχάσουµε κανέναν!». 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Για να δούµε, λοιπόοοον, πώς έχει η κατάσταση... Οι άνθρωποι κάνουν 

πόλεµο στα ζώα, τα ζώα πάλι τσακώνονται µεταξύ τους και δεν είναι ικανά να εκλέξουν 

έναν αντιπρόσωπο. Πώς θα µπορέσουµε λοιπόν να ζήσουµε ειρηνικά;» 

[2ος	   αφηγητής]:	   ο Ουγκό, παίρνοντας το δασκαλίστικο ύφος που πολύ του άρεσε, ήταν 

έτοιµος να της απαντήσει: 

[ΟΥΓΚΟ]: «Στην αρχαία Αθήνα οι πολίτες µαζεύονταν σε µια πλατεία, την Αγορά όπως 

την έλεγαν, κι έπαιρναν όλοι µαζί τις αποφάσεις που αφορούσαν την κοινή ζωή τους». 
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[ΜΕΛΙΣΣΑ]: (ενθουσιασμένη) «Καλή ιδέα! Γιατί να µη µαζευόµαστε κι εµείς κάθε πρωί 

στην αυλή;»  

[2ος	  αφηγητής]:	  Ο Ουγκό, όµως, της τον έκοψε αµέσως τον ενθουσιασµό: 

[ΟΥΓΚΟ]: «Οι πολίτες, λέµε. Όχι οι σκλάβοι». 

[ΜΕΛΙΣΣΑ]: «Είχαν σκλάβους οι Έλληνες;» 

[ΟΥΓΚΟ]: «Και βέβαια. Ποιοι νοµίζεις ότι δούλευαν την ώρα που οι πολίτες 

συζητούσαν;» 

[2ος	   αφηγητής]:	  Κάποιος χτύπησε το µπαστούνι του στο πάτωµα και διέκοψε το σύντοµο 

συτό µάθηµα ιστορίας. Ο θείος Αντουάν σηκώθηκε πάνω αγριεµένος. 

[ΘΕΙΟΣ	   ΑΝΤΟΥΑΝ]: (με	   αυστηρότητα) «Σαν να πρέπει να βάλω λίγη τάξη, εδώ µέσα! 

Ορίστε µας τώρα, µου θέλετε κι επανάσταση! Πάτε γυρεύοντας να τους εξοργίσετε τους 

ανθρώπους, για να µας εκδικηθούν µετά; Να δω τότε τι θα ΄χετε κερδίσει. Εξάλλου, 

είναι χρήσιµοι οι άνθρωποι, καλά δε λέω Γκαστόν;»  

	  [2η	   αφηγήτρια]:	   είπε δίνοντας µια ξεγυρισµένη στην πλάτη του ανιψιού του.Ο Γκαστόν, 

νιώθοντας σε δύσκολη θέση, έστριβε και ξανάστριβε την ουρά του ανάµεσα στα 

µπροστινά του πόδια. 

[ΓΚΑΣΤΟΝ]: «Να σου πω, καλέ µου θείε, οι άνθρωποι δηµιουργούν πολύ καλά 

προγράµµατα στους υπολογιστές βέβαια, ....απ΄την άλλη όµως ψήνουνε τις χήνες, 

ζεύουν το άλογο...» 

[ΘΕΙΟΣ	   ΑΝΤΟΥΑΝ]: (νευριασμένος) «Δεν θέλω ν΄ακούω γι’ αυτόν!...Πήρε το µάθηµα που 

του άξιζε, κι αν οι άνθρωποι τον βάζουν να σέρνει το κάρο, είναι επειδή δεν ξέρει να 

κάνει τίποτ’ άλλο». 

[2η	   αφηγήτρια]: Και τα ξαδέλφια, αν και δεν συµφωνούσαν καθόλου, αναγκάστηκαν 

ν΄ακούσουν τον θείο Αντουάν να τους εξηγεί τη θεωρία του περί ανώτερων και 

κατώτερων πλασµάτων, και πως τα πρώτα εξουσιάζουν τα δεύτερα ανά τους αιώνες. 

Για καλή τύχη των ακροατών του, οι τόσες συγκινήσεις της ηµέρας είχαν εξαντλήσει τον 

ρήτορα. Ξάφνου, έπεσε κάτω, ξεθεωµένος από την κούραση.  

[ΡΑΦΑΗΛ]: (σκεπτικός) «Χµµµ, θα είναι δύσκολο να συζητήσει κανείς µε κάτι τύπους σαν 

αυτόν...» 

[2η	  αφηγήτρια]:	  παρατήρησε ο Ραφαήλ.  

Του απάντησε µόνο µια κουρασµένη σιωπή... Η Μαργκερίτ είχε καθίσει παράµερα σε µια 

γωνιά, κρατώντας το κεφαλάκι της ανάµεσα στα µπροστινά της πόδια, και σκεφτόταν. 

Με ποιο τρόπο θα µπορούσε να θεσπίσει κάποιους κανόνες, αποδεκτούς από όλους, 

ώστε ζώα και άνθρωποι να ζουν ειρηνικά κι όπως ταιριάζει καλύτερα στον καθένα; 

Μήπως θα έπρεπε να ζητήσει από το κάθε είδος να εκλέξει τον δικό του αντιπρόσωπο, 
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και αυτοί οι αντιπρόσωποι να κυβερνούσαν µετά µαζί; Μπαααααα, θα ξεπουπουλιάζονταν 

στην κορυφή, όπως ξεπουλουλιάζονταν οι όµοιοί τους στη βάση. 

Μήπως έπρεπε να εκλέξουν κάποιον, υπεράνω ειδών, ο οποίος θα έκανε τον πρόεδρο 

στις συζητήσεις και θα υποχρέωνε τους αντιπροσώπους να συννενοηθούν; Ποιος όµως 

θα ήταν αυτός που θα µπορούσε να µπει πάνω απ΄όλους, αφού αναγκαστικά από κάποιο 

είδος θα προερχόταν κι αυτός; 

Να ζητούσε η Μαργκερίτ απ’ τον Άι-Βασίλη να κάνει µια εξαίρεση και να τους 

επισκεφτεί εκτός εποχής, για να επιβάλλει την ειρήνη; Ήταν µια λύση, αν και δεν 

φαινόταν πολύ πιθανό να µπει σε τέτοια φασαρία ο Άγιος Βασίλης πριν της ώρας του. 

Εξάλλου, πώς θα κατάφερνε να µείνουν ευχαριστηµένοι και οι άνθρωποι που τρώνε τις 

χήνες, και οι χήνες που δεν τους αρέσεις καθόλου να καταλήγουν στο φούρνο; Πώς να 

τα βολέψει όλα; Οι επιθυµίες του ενός είδους ήταν τόσο διαφορετικές από τις επιθυµίες 

του άλλου! 

[ΓΚΑΣΤΟΝ]: «Θέλεις µια ασπιρίνη; Είσαι κατάχλοµη». 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Αυτό που θέλω πάνω απ΄όλα, είναι µια λύση στο πρόβληµά µου» 

[2ος	   αφηγητής]:	   του απάντησε η Μαργκερίτ και άρχισε να του εξηγεί πώς είχαν τα 

πράγµατα. Όση ώρα εκείνη µιλούσε, τα µάτια του Γκαστόν άστραφταν. Στο τέλος, δεν 

κρατήθηκε και φώναξε: 

[ΓΚΑΣΤΟΝ]: (ενθουσιασμένος)	   «Σου την έχω εγώ τη λύση! Θα φτιάξω ένα καινούριο 

πρόγραµµα στον υπολογιστή!  

[ΜΑΡΓΚ.]: (ενθουσιασμένη	   και	   απορημένη) «Ένα πρόγραµµα για να ικανοποιηθούν οι 

επιθυµίες όλου του κόσµου;»  

[2ος	   αφηγητής]:	   Και χωρίς να χάσουν στιγµή, τα δύο φιλαράκια ξέχασαν την κούρασή 

τους και στρώθηκαν στη δουλειά.  

Το πρωί µε µάτια κατακόκκινα από την αϋπνία, έστειλαν µέσω του ιντερζούλ το πιο 

κάτω µήνυµα: 

«Προς όλους όσους κατοικούν στο αγρόκτηµα! Παρακαλούνται τα ζώα του κάθε είδους 

να συγκεντρωθούν και να φτιάξουν ένα κατάλογο µε αυτά που επιθυµούν για να γίνει η 

ζωή τους πιο ευχάριστη. Όλοι οι κατάλογοι θα περαστούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

και το πρόγραµµα που έφτιαξε ο Γκαστόν θα βρει τον τρόπο να ικανοποιεί τις επιθυµίες 

του καθενός, χωρίς να θιγεί το γενικό συµφέρον.» 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Και οι άνθρωποι;»  

[ΓΚΑΣΤΟΝ]: «Μπορούµε να στείλουµε και σ΄αυτούς µήνυµα µε το ίντερνετ!». 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Μα... νοµίζεις πως ο µπαρµπα-Μισού ξέρει να σερφάρει στο ίντερνετ;» 
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[ΓΚΑΣΤΟΝ]: «Αυτός όχι, ξέρουν όµως τα παιδιά του. Τώρα όµως θα µου επιτρέψεις να 

πάρω έναν υπνάκο. Μόλις τα ζώα τελειώσουν τις συνελεύσεις τους, οι κατάλογοι θ’ 

αρχίσουν να έρχονται ο ένας πίσω απ’ τον άλλο». 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Κι εγώ πάω να οργανώσω τη συγκέντρωση των ποντικιών. Θέλεις τίποτε 

άλλο;» 

[ΓΚΑΣΤΟΝ]: «Ναι. Θέλω δύο πράγµατα. Πρώτον, την ησυχία µου. Και δεύτερον, να µη 

σκοτώσουµε τους ανθρώπους. Για τα υπόλοιπα, δεν δίνω φράγκο». 

[2ος	   αφηγητής]:	   είπε ο Γκαστόν, χώνοντας τη ροζ µουσουδίτσα του στο πουπουλένιο 

µαξιλάρι του.  

Να και κάποιος ολιγαρκής, σκέφτηκε από µέσα της η Μαργκερίτ. Πολύ φοβάµαι ότι δεν 

ισχύει το ίδιο και για τους άλλους...... 

* 

	  [1ος	   αφηγητής]:	   (περίληψη προηγουµένου).	  Η Γενική Συνέλευση των ζώων της φάρµας 

ολοκληρώθηκε µετά από µεγάλη προσπάθεια. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το εγχείρηµα 

κόντεψε να τιναχτεί στον αέρα, µιας και τα συµφέροντα της µιας οµάδας συγκρούονταν µε 

αυτά µιας άλλης. Αποτέλεσµα µηδέν, αφού εκλογή ενός κοινού αντιπροσώπου στάθηκε 

αδύνατη.... Τελικά, έπεσε η ιδέα να καταθέσει κάθε οµάδα τα αιτήµατά της ώστε να 

βρεθεί µια κοινή βάση και να σχεδιαστούν τα επόµενα βήµατα, µε γνώµονα πάντοτε το 

γενικό συµφέρον.  

	  
	  [αφηγήτρια]:	  	  	   Κεφάλαιο 4ο: «El pueblo unido jamás será vencido. Με άλλα 
λόγια: Λαός ενωµένος ποτέ νικηµένος!» 
	  

[1ος	  αφηγητής]:	   	   	  Οι φόβοι της Μαργκερίτ βγήκαν σωστοί. Ο θείος Αντουάν απαιτούσε να 

εξολοθρευτούν τα άλογα. Η µαµά της ήθελε να υποχρεωθούν οι άνθρωποι να 

καθαρίσουν τα ψυγεία τους από τα ληγµένα τρόφιµα. Ο πατέρας της να καταργηθούν οι 

βαρετές εκποµπές της τηλεόρασης και να προβάλλονται µόνο ταινίες. Τα ξαδέλφια 

ζητούσαν να µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο φως της ηµέρας και να πάψουν 

άνθρωποι και άλογα να χλιµιντρίζουν µε το που έβλεπαν να ξεπροβάλλει ποντικίσια 

ουρά. Η θεία Ίρµα, φηµισµένη χηµικός, ήθελε να στραφούν οι άνθρωποι χωρίς 

καθυστέρηση στις βιολογικές καλλιέργειες. Τελευταία µίλησε η Μαργκερίτ προσθέτοντας 

και τη δική της επιθυµία στον κατάλογο: 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Θέλω να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι την ευφυϊα µας και να διαβάζουν τα 

βιβλία µας.Τώρα, θα ψηφίσουµε για να δούµε, από αυτές τις ξεχωριστές επιθυµίες του 

καθενός, ποιες θα γίνουν επιθυµίες ΟΛΩΝ των ποντικιών συνολικά». 
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	  [1ος	  αφηγητής]:	   	   	  Ακολούθησε µια συζήτηση που κράτησε ώρες. Στο τέλος, κατάκοπα τα 

ποντίκια από την πνευµατική προσπάθεια που είχαν κάνει, συµφώνησαν ότι αυτό που 

ήθελαν ΟΛΑ τους ήταν να ζούνε ειρηνικά, να κυκλοφορούν στο φως της ηµέρας και να 

δίνουν οι άνθρωποι µεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα των προϊόντων που 

κατανάλωναν. 

Η Μαργκερίτ συνέταξε προσεκτικά τον κατάλογο µε αυτές τις επιθυµίες του είδους των 

ποντικών, και πήγε να ξυπνήσει τον Γκαστόν. 

[αφηγήτρια]:	   	   Του Γκαστόν του πήρε  µια ολόκληρη βδοµάδα να επεξεργαστεί στον 

υπολογιστή του όλα τα δεδοµένα. Αφού τελείωσε, παρουσίασε στη Μαργκερίτ τους 

διάφορους καταλόγους µε τις επιθυµίες των ζώων. Εκείνη τους διάβασε προσεκτικά και 

διαπίστωσε ότι οι συµπατριώτες της ήταν όλοι τους µυαλωµένοι και.... δεν ζητούσαν τον 

ουρανό µε τ΄ άστρα.  Τότε, ο Γκαστόν έβγαλε από την τσέπη του ένα τελευταίο 

κατάλογο, γραµµένο σε δύο στήλες: µία µε τις επιθυµίες των ζώων και µία µε των 

ανθρώπων. Με το που έριξε µια µατιά, η Μαργκερίτ κατάλαβε αµέσως το µέγεθος του 

προβλήµατος: οι δίκαιες διεκδικήσεις των ζώων έρχονταν σε ΑΠΟΛΥΤΗ αντίθεση µε τις 

συνήθειες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων!	  

[1ος	   αφηγητής]:	   	   	   Πρώτον: χήνες, κότες, αγελάδες και βόδια, γουρούνια και άλογα 

αρνούνταν να χρησιµοποιούνται για τροφή. Αλλά... οι άνθρωποι, µε τον µπαρµπα-Μισού 

πρώτο και καλύτερο, δεν ήταν διατεθειµένοι να χάσουν µε κανένα τρόπο το καθηµερινό 

τους πιάτο µε κρέας. 

[2η	   αφηγήτρια]:	   	   	   Δεύτερον: οι άνθρωποι απαιτούσαν την ενθουσιώδη συµµετοχή των 

ζώων στις δουλειές, και τα ζώα την κατάργηση των ποινών (καµτσικιές..., 

µπαστουνιές..., κλοτσιές... και όλα τα σχετικά). 

[2ος	   αφηγητής]:	   	   	   Τρίτον: οι κότες ζητούσαν να θανατωθεί ο σκύλος και ο Σεζάρ 

διεκδικούσε το άγραφο δικαίωµα να τις κυνηγάει. 

[3η	  αφηγήτρια]:	   	   	  Τέταρτον: οι άνθρωποι απαιτούσαν να µην πειράζει κανένας τα τρόφιµά 

τους και τα ποντίκια ζητούσαν να τους παρέχεται τροφή αρίστης ποιότητας. 

[1ος	  αφηγητής]:	   	   	  Με τέτοια αντικρουόµενα συµφέροντα, η Μαργκερίτ καταλάβαινε πως θα 

ήταν πολύ δύσκολο να φέρει τα δύο στρατόπεδα σε κοινή συνάντηση. Από τους 

καβγάδες που είχαν ξεσπάσει παλιότερα στο αγρόκτηµα, ήξερε πολύ καλά πού θα 

κατέληγαν οι προσπάθειες για διαπραγµατεύσεις!  

Η µόνη λύση ήταν να χρησιµοποιήσει κάποιο πονηρό τέχνασµα και να οργανώσει µία 

συνάντηση που θα επέτρεπε στα ζώα να συµµαχήσουν µεταξύ τους και εναντίον των 

ανθρώπων. Με άλλα λόγια, ΕΠΡΕΠΕ να φτιαχτεί ένα Γενικό Επιτελείο. Πώς όµως θα 
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έπειθε τους ανθρώπους να πάνε στο Γενικό Επιτελείο για να διαπραγµατευτούν µε τα 

ζώα; 

Ως καλή πολιτικός, η ποντικίνα µας είχε σκεφτεί ένα τρόπο, έπρεπε όµως να 

εξασφαλίσει πρώτα τη συναίνεση όλων των ζώων. 

Καινούριο µήνυµα µέσω ίντερζουλ, µάζεψε για µια ακόµη φορά όλον τον πληθυσµό του 

αγροκτήµατος (εκτός από τους ανθρώπους βέβαια) στον αχυρώνα. 

Η Μαργκερίτ, µε τον αέρα της πείρας πια, άρχισε το λόγο της µε σιγουριά και 

πειστικότητα: 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Αδελφοί και αδελφές! Οι διαδικασίες της περασµένης βδοµάδας, µας 

οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι ορισµένες από τις διεκδικήσεις σας είναι.... στην 

παρούσα φάση, απαράδεκτες για τους ανθρώπους. Θα αναφέρω ένα µόνο παράδειγµα: 

τα ζώα που είναι φαγώσιµα για τους ανθρώπους, απαιτούν οµόφωνα να πάψουν να 

είναι. ‘Οµως, ακόµα και οι πιο ενηµερωµένοι από την οικογένεια του µπαρµπα-Μισού, 

δεν είναι χορτοφάγοι. Πώς λοιπόν να τους αναγκάσουµε να εγκαταλείψουν την ελεεινή 

µανία της κρεατοφαγίας; Πρέπει να κάνουµε µαζί τις δια-πρα-γµα-τεύ-σεις!» 

[1ος	   αφηγητής]:	   Η ιδέα έγινε δεκτή µε ζωηρά χειροκροτήµατα που για µια στιγµή 

σκέπασαν τα λόγια της Μαργκερίτ. Μόλις ο ενθουσιασµός κόπασε, η πολιτικός µας 

συνέχισε: 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Εδώ, όµως, µπαίνει ένα δεύτερο ερώτηµα: πώς θα υποχρεώσεις κάποιον 

που δεν τον συµφέρει καµία αλλαγή, να διαπραγµατευτεί; Θα σας πω τι σκέφτηκα 

γι΄αυτό. Είναι µια πρόταση που βασίζεται σ΄ένα.... λογικό συλλογισµό. Για να δεχτούν 

οι άνθρωποι ν’ αλλάξουν, πρέπει να τους δείξουµε ότι η κατάσταση που υπάρχει σήµερα 

ΔΕΝ µπορεί να συνεχιστεί άλλο. Πώς θα τους το δείξουµε; Με το να πάψουµε πρώτοι 

ΕΜΕΙΣ να δεχόµαστε αυτήν την κατάσταση.  

Αύριο, ΕΣΥ, άλογο, δεν θα σύρεις το κάρο!  

Αύριο, ΕΣΥ, αγελάδα, δεν θα αφήσεις να σε αρµέξουν, κι αν το κάνουν θα δώσεις µια 

κλωτσιά και θα χύσεις τον κάδο µε το γάλα σου!  

Αύριο, ΕΣΥ, κότα, θα κρύψεις το αβγό σου και θα πας να περάσεις τη µέρα σου κάπου 

στο δάσος! 

Αύριο, ΕΣΕΙΣ χήνες, θα βγείτε (χωρίς να κάνετε φασαρία, αν µπορείτε) από την αυλή  

µέσα από µια τρύπα στα συρµατοπλέγµατα που θα ανοίξουν για σας απόψε τη νύχτα τα 

ποντίκια. Θα ανεβείτε στην κορυφή του λόφου κι εκεί θα περιµένετε το σινιάλο µου. 

Αύριο, ΟΛΑ τα ζώα θα δείξουµε στους ανθρώπους ότι δεν ανεχόµαστε πια την τυραννία 

τους. Αύριο, αδελφοί και αδελφές, θα κάνουµε... ΑΠΕΡΓΙΑ!» 

	  [ΟΛΟΙ	  ΜΑΖΙ]:	  	  συνθήµατα για την απεργία 
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	  [1ος	   αφηγητής]:	   Η θύελλα χειροκροτηµάτων και ζητωκραυγών που ξέσπασε στο 

ακροατήριο κράτησε κάµποσα λεπτά. Η Μαργκερίτ κορδωνόταν επάνω στο βήµα, τρελή 

από υπερηφάνεια.  

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, είχε ενώσει σε µία κοινή δράση όλα τα ζώα! 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, η επανάσταση είχε αρχίσει! Και το δικό της όνοµα θα έµενε στην Ιστορία! 

Μετά την Επανάσταση, σκεφτόταν µέσα της την ώρα που οι επευφηµίες τής χάιδευαν τα 

αφτιά, ο χρόνος θα µετριόταν σε αιώνες «προ Μαργκερίτ» και «µετά Μαργκερίτ». 

Μόλις είδε πως.... ε, είχε κάποια ελπίδα να ακουστεί η φωνή της, στις πρώτες σειρές 

τουλάχιστον, τσίριξε µε όλη της τη δύναµη: 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Αύριο θα εγκαινιάσουµε την ιστορική απεργία, το πρώτο βήµα προς την 

απελευθέρωσή µας!» 

[ΧΗΝΑ]: «You are completely deblocking darling” (παραλογίζεσαι τελείως, αγαπητή 

µου). Αν κάνετε απεργία, οι άνθρωποι θα µας σκοτώσουν σαν τα σκυλιά και θα 

αγοράσουν άλλα ζώα από τις χώρες του Τρίτου Κόσµου. Οι κότες είναι τόσο αδύνατες 

σ΄εκείνα τα µέρη, που είναι πρόθυµες να κάνουν τα πάντα προκειµένου να εξασφαλίσουν 

µια χούφτα καλαµπόκι». 

[1ος	   αφηγητής]:	   πρόβαλε την αντίρρησή της µια χήνα φερµένη από το εξωτερικό ενώ το 

γέρικο γουρούνι είπε απειλητικά: 

[ΓΕΡΙΚΟ	  ΓΟΥΡΟΥΝΙ]: «Έννοια σας, και οι ξενόφερτοι δεν θα µπορέσουν να µπουν, αν εµείς 

τα γουρούνια φυλάµε τα περάσµατα!». 

[ΝΕΑΡΟ	  ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ]: «Πόσο ντρέποµαι για την οικογένειά µου!» 

[1ος	   αφηγητής]:	   ψιθύρισε ένα µικρό γουρουνάκι στη Ζωή, η οποία προσπάθησε να το 

παρηγορήσει: 

[ΖΩΗ]: «Μην το παίρνεις κατάκαρδα... Έχουµε κι εµείς τα ποντίκια κάτι βλάκες 

ανάµεσά µας...»  

[ΝΑΘΑΛΑΗΛ]: «Μην πελαγοδροµούµε σε συζητήσεις! Όποιος έχει να κάνει άλλη πρόταση, 

να σηκώσει το ποδάρι του». 

[αφηγήτρια]:	    φώναξε ο Ναθαναήλ που εκτελούσε χρέη προέδρου και που τον διέκοψε ο 

θείος Αντουάν ουρλιάζοντας:	  

[ΘΕΙΟΣ	   ΑΝΤΟΥΑΝ]: «Να κολλήσουµε στους ανθρώπους χολέρα!» Θα πεθάνουν όλοι τους, 

κι έτσι θα µείνει δικό µας το αγρόκτηµα!» 

[ΖΩΗ]: «Τα βλέπεις που στα ‘λεγα;» 

[1ος	   αφηγητής]:	   σφύριξε η Ζωή στο διπλανό γουρουνάκι. Αγανακτισµένος ο Γκαστόν 

φώναξε στο θείο Αντουάν: 
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[ΓΚΑΣΤΟΝ]: «Τρελάθηκες, µου φαίνεται! Πού θα βρίσκω τα προγράµµατα για τον 

υπολογιστή µου, άµα σκοτώσουµε τους ανθρώπους;» 

[ΜΑΜΑ	  ΤΗΣ	  ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ]: «Και ποιος θα γεµίζει κάθε τόσο το ψυγείο;»	  

[1ος	   αφηγητής]: πρόσθεσε η µαµά της Μαργκερίτ. Η Μαργκερίτ αποφάσισε πως ήταν 

ώρα να βάλει τα πράγµατα στη θέση τους.  

[ΜΑΡΓΚ.]: «Ούτε να το διανοηθείτε πως θα σκοτώσουµε τους ανθρώπους, ακόµη κι αν 

αυτό µας συνέφερε όλους µας. Σκοπός µας είναι να τους φέρουµε στο τραπέζι των 

διαπραγµατεύσεων και να τους αναγκάσουµε να δεχτούν τις διεκδικήσεις µας. Για να 

έχουµε καλά αποτελέσµατα, πρέπει να µείνουµε ενωµένοι και αλληλέγγυοι µεταξύ µας. 

Και τώρα, ας ψηφίσουµε. Ποιο είναι υπέρ της απεργίας;» 

[1ος	   αφηγητής]: Ένα σύννεφο από πατούσες και φτερούγες σηκώθηκε πάνω από τα 

κεφάλια. Ήταν αδύνατο να µετρήσουν.... Άλλαξε η ερώτηση σε «Ποιοι είναι κατά της 

απεργίας;» και ήταν µόνο ο θείος Αντουάν, το γέρικο γουρούνι και κάποια πουλερικά 

που δεν είχαν καταλάβει την ερώτηση. 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Είστε µειοψηφία! Η πλειοψηφία αποφάσισε την έναρξη της απεργίας ΑΥΡΙΟ».	  

[1ος	   αφηγητής]: Και ήταν πράγµατι µια απεργία που έµεινε ιστορική. Το άλλο πρωί, ο 

µπαρµπα-Μισού έζεψε όπως κάθε µέρα το άλογό του και του έδωσε µια µε το καµτσίκι 

για να ξεκινήσει. Το άλογο δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Στη δεύτερη καµτσικιά, 

ξάπλωσε στο πλάι στο χώµα. Ο µπαρµπα-Μισού, ξύνοντας το κεφάλι του, ρώτησε 

δυνατά: 

	  [ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]:	  «Μωρ΄τι έπαθες σήµερις; Μπας κι είσ’ άρρουστου; Ζοζέεεεετ!»	  

[αφηγήτρια]:	   φώναξε µε αγωνία τη γυναίκα του. Εκείνη, σύρθηκε περισσότερο παρά 

βγήκε από το σταύλο, µε την ποδιά µούσκεµα και τα µποτίνια της µες στο γάλα. 

[ΖΟΖΕΤ]:	  «Οι γελάδες δεν κάθουνται να τσι αρµέξω...»	  

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]:	  «Κάτ’ στραβά θα κάν’ς, φαίνιτι»	  	  

[αφηγήτρια]: της απάντησε ο άντρας της. Και αρπάζοντας το καµτσίκι του, µπήκε µε 

φούρια στο σταύλο,,, για να ξαναβγεί µε ακόµη µεγαλύτερη φούρια, και µε δύο ωραία 

σηµάδια από κέρατα στον πισινό του.	  

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Ζοζέτ, κάτι παράξενο γίνιτι σήµερις»	  

[ΖΟΖΕΤ]: «Αµ’ τι σι λέω ‘γώ;»	  

[1ος	   αφηγητής]: Κοιτάζοντας γύρω τους (το κτήµα δεν ήταν δα και πολύ µεγάλο), είδαν 

ότι τα πουλερικά το είχαν σκάσει απ’ το κοτέτσι. Τέντωσαν το αφτί... Δεν ακουγόταν 

τίποτα. Τα γουρούνια δεν έκαναν τον παραµικρό θόρυβο. Ακόµη και οι µύγες έµοιαζαν 

να βουίζουν πιο σιγά από άλλες φορές. 

[ΖΟΖΕΤ]: «Τα πιδιάαααααααα!». 
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[1ος	   αφηγητής]: Έµπηξε τη φωνή η Ζοζέτ και όρµησε προς το σπίτι. Σε λίγο, ο 

µπαρµπα-Μισού την είδε να βγαίνει στο παράθυρο του πάνω ορόφου και να τον 

καθησυχάζει:	  

[ΖΟΖΕΤ]: «Ιδώ είνιιιιιι!»	  

[1ος	   αφηγητής]: Και πριν προλάβει εκείνος να ξεστοµίσει το «Δόξα τω Θεώ», που του 

‘ρχόταν στα χείλη, ο µικρότερος γιος του, που γι΄αυτό τον είχαν βγάλει και Βενιαµίν, 

πρόβαλε τα φουντωτά µαλλιά του απ΄το παράθυρο.	  

[ΒΕΝΙΑΜΙΝ]: «Κάνουν απεργία, µπαµπά! Πήρα ένα µέιλ από τον Γκαστόν»	  

[ΖΟΖΕΤ]: «Ποιος είνι πάλι ιτούτος ο Γκαστόνς;»	  

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Τι πήριις, λέει; Μέλι;»	  

[αφηγήτρια]:	   φώναξε από την αυλή ο µπαρµπα-Μισού. Ο Βενιαµίν προσπάθησε να 

εξηγήσει στη µαµά του που τον αγριοκοίταζε.	  

[ΒΕΝΙΑΜΙΝ]: «Ο Γκαστόν... να... είναι ένας φίλος µου....» 

[ΖΟΖΕΤ]: «Πού τον γνώρσες; Στου σχολείου;»	  

[ΒΕΝΙΑΜΙΝ]: «Όοοοοχι... Στη γωνιά της... κουζίνας...»	  

[αφηγήτρια]: «Πολλή φαντασία έχει αυτό το παιδί. Θα µε τρελάνει καµιά ώρα!» 

ξεφύσηξε η κυρά-Ζοζέτ και γύρισε στις δουλειές της.	  

Κάτω στην αυλή, ο µπαρµπα-Μισού είχε καταλάβει επιτέλους τι του έλεγε ο γιος του, 

και είχε κοκαλώσει στη θέση του. ΑΠΕΡΓΙΑ! Τσιµπήθηκε για να βεβαιωθεί πως ήταν 

όρθιος κι όχι κοιµισµένος στο κρεβάτι του, να βλέπει εφιάλτη. Δεν υπήρχε αµφιβολία: 

ήταν ξύπνιος!!!!! 

Και τότε άρχισε γι’ αυτόν η χειρότερη µέρα της ζωής του. Μόλις έδωσε σινιάλο η 

Μαργκερίτ, οι χήνες άρχισαν να σκούζουν όλες µαζί από την κορυφή του λόφου, οι 

κότες βγήκαν από το δάσος, τα ποντίκια ξεπρόβαλαν από τις τρύπες στους τοίχους.... 

Μέσα σε λίγα λεπτά, όλα εκείνα τα ζώα που οι άνθρωποι τα περνούσαν για ηλίθια, 

συγκεντρώθηκαν στην αυλή µε απόλυτη τάξη και ηρεµία. Η Μαργκερίτ σκαρφάλωσε στο 

κεφάλι του αλόγου, και από αυτή την αυτοσχέδια εξέδρα, έκανε την αγόρευσή της: 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Αδελφοί και Αδελφές! Σήµερα εγκαινιάζεται µια νέα ιστορική εποχή! 

Καταφέραµε να ενωθούµε µεταξύ µας, για να δείξουµε στον µπαρµπα-Μισού, που είναι 

εδώ παρών και µας ακούει µ’ ανοιχτό το στόµα, ότι δεν είµαστε ζώα!»	  

	  [ΟΛΟΙ	  ΜΑΖΙ]: «Γιούπι! Γιούπι! Ζήτω η Μαργκερίτ!»	  

[ΜΑΡΓΚ.]: «‘Οµως... αυτή δεν είναι παρά µόνο η αρχή της Ιστορίας. Σήµερα, σταµατάµε 

τη δουλειά για να κάτσουµε να σκεφτούµε. Μαζί, θα βρούµε τους κανόνες που θα µας 

επιτρέψουν επιτέλους να ζούµε όλοι, µα ΟΛΟΙ µας, αρµονικά. (βάζει	   το	   χέρι	   της	   και	   κάνει	  
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χωνί)	   Μπαρµπα-Μισού! Δέχεσαι να καθίσεις στο τραπέζι της κουζίνας σου για να 

διαπραγµατευτούµε;». 

	  [2ος	   αφηγητής]:	  Ο µπαρµπα-Μισού έβγαλε την τραγιάσκα του, τράβηξε από την τσέπη 

του ένα µεγάλο µαντίλι και σκούπισε τη φαλάκρα του, σα να ‘θελε να τη γυαλίσει.  

Να καθίσει στο τραπέζι; Η αλήθεια είναι πως... είχε αρχίσει να πεινάει.  

Τα ζώα περίµεναν υποµονετικά την απάντησή του. Ο µπαρµπα-Μισού συνέχισε να 

στέκεται µε το στόµα ανοιχτό και να τρίβει την κεφάλα του... Κάτι του έλεγε ότι αυτή η 

πρόταση, να καθίσει στο τραπέζι, δεν ήταν ακριβώς µια πρόσκληση για φαγητό. Και η 

σιωπή παρατεινόταν. 

[ΜΑΡΓΚ.]:	  (εκνευρισμένη) «Λοιπόν, µπαρµπα-Μισού;»	  

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Τι πα να πει να διαπραγµατιφτούµι;»	  

	  [2ος	   αφηγητής]: ρώτησε µε αβέβαιη φωνή ο Μισού αφού ξαναφόρεσε την τραγιάσκα του. 

Ενώ οι απεργοί είχαν ξεσπάσει σε δυνατά γέλια, ο Ουγκό ανέλαβε να του εξηγήσει:  

	  [ΟΥΓΚΟ]: «Πάει να πει να συζητήσουµε για να λύσουµε τη µεταξύ µας σύγκρουση»	  

[ΜΑΡΓΚ.]: «Δέχεσαι, µπαρµπα-Μισού, να συζητήσεις τα θέµατα που φέρνουν σε 

αντίθεση τους ανθρώπους µε τα ζώα;»	  

[2ος	   αφηγητής]: Ο Μισού έδειξε να το σκέφτεται. Οι απεργοί άρχισαν να ανυποµονούν. 

Τελικά, ο αγρότης ξερόβηξε, για να καθαρίσει το λαιµό του και είπε: 

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Ιντάξ’, ποντικέ, ας ξεκινήσουµι». 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Δεν είµαι ποντικός, είµαι ποντικίνα. Με λένε Μαργκερίτ και εκπροσωπώ όλα 

τα ζώα».	  

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Σι ικλέξανε;» 

[αφηγήτρια]: τη ρώτησε ο µπαρµπα-Μισού µ΄ένα πονηρό χαµόγελο. Η Μαργκερίτ 

κοκκίνησε. 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Κατά κάποιο τρόπο...» 

[ΜΠΑΡΜΠΑ	   ΜΙΣΟΥ]: «Τι πα να πει κατά κάποιου τρόπου; Ή σι ικλέξανε ή δεν σι 

ικλέξανε. Αν είσι ικλεγµένη, συζητάω µαζί σ’, αν όχι, δε συζητάω» 

[αφηγήτρια]: Η Μαργκερίτ ένιωσε να της ανεβαίνει το αίµα στο κεφάλι. Μήπως ο 

µπαρµπα-Μισού παρίστανε επίτηδες το βλάκα για να καθυστερήσει τις 

διαπραγµατεύσεις; Αµ δεν θα τον άφηνε να την πιάσει κορόιδο.	  

[ΜΑΡΓΚ.]: «Ούτε κι εσύ είσαι εκλεγµένος, φαντάζοµαι!»	  

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Ουόχι, αλλά ιγώ είµι ο αρχηγός. Ο αρχηγός τσι ‘κογένειας.»	  

[ΜΑΡΓΚ.]: «Και εγώ είµαι η εκλεγµένη αντιπρόσωπος των ποντικιών, τα οποία πρότειναν 

την απεργία που στη συνέχεια έγινε δεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία των 

υπόλοιπων ζώων».	  
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[2ος	   αφηγητής]: Ο µπαρµπα-Μισού στάθηκε πάλι αναποφάσιστος, κι ύστερα έσυρε βαριά 

τα βήµατά του κατά την κουζίνα. Κάθισε στη συνηθισµένη του θέση και κάλεσε µε µια 

χειρονοµία τη Μαργκερίτ να καθίσει απέναντί του. 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Ας αρχίσουµε από το πιο σηµαντικό θέµα. Τα ζώα θέλουν να σταµατήσετε 

εσείς οι άνθρωποι να τα τρώτε. Μπορείτε λοιπόν να γίνετε χορτοφάγοι;» 

[2ος	  αφηγητής]: Ο µπαρµπα-Μισού άνοιξε τα µάτια σαν πιατάκια του καφέ. 

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Δηλαδής µι ζητάς ν΄αρχίσω να βουσκάω σαν τα γιλάδια;»	  

[ΜΑΡΓΚ.]: «Γιατί, η τροφή που δίνεις στα γελάδια σου είναι τόσο κακή;»	  

[2ος	   αφηγητής]: ρώτησε πονηρά η Μαργκερίτ προκαλώντας τον Μισού που άναψε και 

κόρωσε.	  

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Είνι µια χαρά για τα βόδια, αλλά ιγώ δεν είµι βόδ’»	  

[ΜΑΡΓΚ.]: «Ας µην ξεφεύγουµε από το θέµα µας. Θα επανέλθουµε αργότερα στο ζήτηµα 

των ζωοτροφών. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγµατα που µπορείς να τρως. Ο κήπος 

σου είναι γεµάτος λαχανικά. Οι αγελάδες, σού δίνουν το γάλα τους για να φτιάχνεις 

τυριά, και οι κότες τα αβγά τους. Μου φαίνεται ότι αυτά σου φτάνουν και σου 

περισσεύουν, ή µήπως όχι;»	  

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Κι αν αρνηθώ;» 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Αν αρνηθείς, οι αγελάδες δεν θα σου ξαναδώσουν γάλα, οι κότες θα σπάνε 

µόνες τους τα αβγά τους, κι εµείς τα ποντίκια θα σου αφανίσουµε όλες σου τις 

προµήθειες». 

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Αυτό διν κάνιτι έτσι κι αλλιώς, όλου του χρόνου; Δεν βλέπου σε τι 

θ’ αλλάξ’ η κατάστασ’». 

[ΜΑΡΓΚ.]:	  (νευριασμένη) «Στο γάλα και στ’ αβγά, να πού θα αλλάξει η κατάσταση!» 

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Ιγώ τ΄αβγά δεν τα τρώου, ουπότε σκασίλα µ’»,	  

[αφηγήτρια]: έκανε ο µπαρµπα-Μισού. Γέµισε το ποτήρι του µε κόκκινο κρασί και το 

κατέβασε µονορούφι, κοιτάζοντας το ταβάνι, σαν να τη βαριόταν τη συζήτηση.	  

[ΜΑΡΓΚ.]:	   (απειλητικά) «Αν δεν θες να συζητήσεις, µπαρµπα-Μισού, τα ζώα θα το 

σκάσουν από το αγρόκτηµα και θα χάσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις!»	  

[2ος	   αφηγητής]: Ο Μισού ξαναγέµισε το ποτήρι µε κρασί. Τα ζώα που περίµεναν έξω 

από την πόρτα της κουζίνας, είχαν αρχίσει να εκνευρίζονται από την αναµονή. Από το 

πάνω πάτωµα κατέβηκε η κυρά-Μισού µαζί µε τα τρία της παιδιά, πληµένα και ντυµένα. 

Κάθισαν να φάνε.	  

[ΜΑΡΓΚ.]:	   (θυμωμένη) «Έεεϊ !! Τι κάνετε εκεί; Αυτό εδώ είναι ένα τραπέζι 

διαπραγµατεύσεων, δεν µπορείτε να κάτσετε κι εσείς»	  
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[ΜΠΑΡΜΠΑ	   ΜΙΣΟΥ]:	   (βάζοντας	   τις	   φωνές) «Μωρέ θα κάτσουν κι θα παρακάτσουν! Στου 

κάτου κάτου, τούτο ‘δώ είνι του σπίτι µ’ κι του κτήµα µ’!». 

[ΑΛΟΓΟ]: «Χωρίς εµάς, το κτήµα σου θα ΡΗΜΑΞΕΙ. Σταµάτα λοιπόν να σαµποτάρεις τη 

συζήτηση και µην προσπαθείς να βρεις δικαιολογίες, γιατί δεν µπορείς να µας 

ξεγελάσεις»	  

[αφηγήτρια]: χλιµίντρισε το άλογο βάζοντας το κεφάλι του στο άνοιγµα της πόρτας. Η 

Μαργκερίτ, που είχε αρχίσει να κουράζεται, σκέφτηκε ότι µπορούσε να επωφεληθεί από 

αυτή την ανέλπιστη παρέµβαση, και είπε στον µπαρµπα-Μισού: 

[ΜΑΡΓΚ.]: «Αν θέλεις να µείνουν η γυναίκα σου και τα παιδιά σου, τότε θα έρθουν και 

τέσσερα ακόµη ζώα να καθίσουν µαζί µου και να πάρουν µέρος στη συζήτηση. 

Συµφωνείς;» 

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Η θκή µ’ ψήφος µιτράει διπλά (χτυπά	   τη	   γροθιά	   του	   στο	   τραπέζι) Γιατί 

του σπίτ’ είνι θκό µ’, το ‘χτισα µι τα χέρια µ’». 

	  [ΒΕΝΙΑΜΙΝ]: «Αλήθεια; Εσύ µας έλεγες πως το ΄χε φτιάξει ο προπάππους µας...» 

[αφηγήτρια]: έκανε έκπληκτος ο Βενιαµίν. Ο πατέρας του, το πρόσωπο του οποίου είχε 

αρχίσει να γίνεται µπλε από το κακό του, τον αγριοκοίταξε και µούγκρισε: 

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Ποιος σου έδωσε την άδεια να µιλήσεις;»	  

[ΒΕΝΙΑΜΙΝ]: «Απ’ τη στιγµή που θέλεις να καθίσω στο τραπέζι των δια....»	  

[ΜΑΡΓΚ]: «Και γι’ αυτό, γι΄αυτό λοιπόν πρέπει να εκλέξουν τα ζώα τέσσερις ακόµη 

αντιπροσώπους. Διακόπτεται η συνεδρίαση!»   

[ΑΛΟΓΟ]: «Ιουιουιουιιιιιίου!» 

[αφηγήτρια]: έκανε το άλογο µιµούµενο τη σειρήνα ενός εργοστασίου εκεί κοντά. Ο 

Βενιαµίν το κοίταξε µε θαυµασµό.  

[ΒΕΝΙΑΜΙΝ]: «Το ξέρεις πως θα γινόσουν σπουδαίος µίµος; Θα µπορούσες να 

παρουσιάσεις ένα ουάν-χορς-σόου». 

[ΜΠΑΡΜΠΑ	   ΜΙΣΟΥ]: «Ως ιδώ και µη παρέκει! Δεν θα αφήσου ιγώ του άλογό µ’ να γίν’ 

νούµιρο στου τσίρκου, ούτι του γιο µ’ να µλάει αλαµπουρνέζκα. Σύµφουνοι, πάντους, για 

τς αντιπρουσώπς»  

[αφηγήτρια]: ξέσπασε ο µπαρµπα-Μισού και τινάχτηκε όρθιος. Μετά ξανάπεσε βαρύς 

στην καρέκλα του. Η Μαργκερίτ βγήκε κορδωτή από την κουζίνα. Ύστερα από σκληρή 

µάχη, είχε αποσπάσει µια πρώτη παραχώρηση από τον µπαρµπα-Μισού! Έξω, 

επικρατούσε ατµόσφαιρα γιορτής, όλα τα ζώα πανηγύριζαν. Οι κότες, κολληµένες στο 

συρµατόπλεγµα της αυλής, κακάριζαν και γουργούριζαν για να τραβήξουν την προσοχή 

του Σεζάρ, που είχε ξαπλώσει µπροστά τους ήσυχος σα νεογέννητο αρνάκι. Οι 

αγελάδες είχαν βρει, κανείς δεν ήξερε πώς, ένα µεγάλο κουτί τσάι, και µηρύκαζαν το 
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καινούριο αυτό χορταρικό που τους είχε προκαλέσει υπερδιέγερση. Το άλογο βολτάριζε 

στην αυλή µ΄ένα τσιγάρο στα χοντρά του χείλη, ένα κόκκινο κασκόλ τυλιγµένο στη χαίτη 

του, και ονειρευόταν παραστάσεις στο τσίρκο, χειροκροτήµατα, αφίσες.... 

Η Μαργκρίτ είπε µέσα της πως η ζωή ήταν πολύ ωραία και, ενώ οι συγγενείς της 

οργάνωναν την εκλογή των συµπληρωµατικών αντιπροσώπων, εκείνη πήγε στο λιβάδι να 

ξεκουραστεί λιγάκι. 

[ΜΑΡΓΚ]:	  (μιλώντας	  στον	  εαυτό	  της) Πρέπει να έχουµε τα µάτια µας δεκατέσσερα, Αυτός ο 

Μισού, πίσω απ΄το αγαθιάρικο ύφος του, είναι παµπόνηρος, αλλά κι εγώ δεν είµαι 

καµιά χαζή! Θα σπείρω τη διχόνοια στο ίδιο του το στρατόπεδο, ναι, αυτό θα κάνω! 

[2ος	   αφηγητής]: Ένα δεύτερο σφύριγµα σειρήνας σήµανε την έναρξη της δεύτερης φάσης 

των διαπραγµατεύσεων. Η Μαργκερίτ τινάχτηκε όρθια και έσφιξε τα δόντια: το µέλλον 

του ζωικού είδους στηριζόταν ολόκληρο πάνω στους δικούς της αδύνατους ώµους! 

Γυρίζοντας κοντά στους άλλους, πληροφορήθηκε ότι είχαν εκλεγεί µια χήνα, µια 

αγελάδα, µια κότα, και το άλογο. Η Μαργκερίτ έκανε κατά µέτωπο επίθεση στο 

στρατόπεδο του αντιπάλου, απευθυνόµενοι στα παιδιά του µπαρµπα-Μισού: 

[ΜΑΡΓΚ]:	   «Παιδιά, το ξέρετε βέβαια ότι οι άνθρωποι σκοτώνουν αθώα ζώα µόνο και 

µόνο για να ικανοποιούν τα κανιβαλικά τους ένστικτα»  

[ΛΟΛΟ]:	  «Εγώ δεν τρώω κρέας! Δεν το αντέχω να σας σκοτώνουν εσάς τα ζωάκια». 

[2ος	   αφηγητής]: δήλωσε κατηγορηµατικά η µικρή Λολό. Για να τα ακούσει από τη µαµά 

της που δεν το άφησε ασχολίαστο: 

[ΖΟΖΕΤ]: «Γι΄αυτό είσι αδύνατ’ σαν ακρίδα»  

[ΒΕΝΙΑΜΙΝ]: «Κι εγώ είµαι αδύνατος, κι ας τρώω κρέας» 

[αφηγήτρια]: την αποστόµωσε ο Βενιαµίν. Ο µπαρµπα-Μισού γυρίζοντας προς το µεγάλο 

του γιο, που τον υπολόγιζε για σίγουρο σύµµαχό του τον ρώτησε: 

[ΜΠΑΡΜΠΑ	   ΜΙΣΟΥ]: «Γιε µ’, ισύ που ‘σι µιγάλους κι τιτραπέρατος, δεν θ’ αφήκεις µια 

πουντικίνα να σ’ αλλάξ’ τα µυαλά, έτσ’ δεν είνι;» 

[ΜΕΓΑΛΟΣ	  ΓΙΟΣ]: «Άκου, µπαµπά, προσπάθησε να µπεις στη θέση των ζώων...»  

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: «Κι ισύ, πιδί µ’;»  

[αφηγήτρια]: τον διέκοψε ο Μισού, πιάνοντας την καρδιά του σαν να του ‘χε έρθει 

συγκοπή. 

[ΜΑΡΓΚ]:	  «Κυρά-Μισού, µήπως έτυχε να διαβάσετε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού 

Διατροφή και Υγεία, το άρθρο για τις βλαβερές συνέπειες της κρεατοφαγίας;» 

[ΖΟΖΕΤ]: (ψελλίζοντας)	  «Ναι, πως.... αλλά αν ήταν να πιστεύουµι όλα όσα γράφνε...» 

[ΜΑΡΓΚ]:	  «Δεν έχετε δίκιο, µας βοηθάνε να σκεφτόµαστε καλύτερα. Αυτό το άρθρο, για 

παράδειγµα, εξηγούσε ότι το λευκό κρέας είναι λιγότερο βλαβερό από το κόκκινο...» 
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[2ος	   αφηγητής]: Το άλογο άφησε ένα σιγανό χλιµίντρισµα ικανοποίησης. Την ίδια στιγµή 

ένα ρίγος τρόµου διαπέρασε την κότα, ενώ µια µαύρη θλίψη σκίασε τα µάτια της 

αγελάδας, που έτρεµε για τα µοσχαράκια της. Κοίταξαν και οι δύο µε απόγνωση τη 

Μαργκερίτ. Η πολιτικός µας, που διαισθάνθηκε τον πανικό τους, τους έκανε νόηµα να 

κρατήσουν την ψυχραιµία τους και µε µια γρήγορη γκριµάτσα τούς έδωσε να καταλάβουν 

ότι ακολουθούσε µια πολυµήχανη στρατηγική. Χωρίς να καθησυχάσουν απόλυτα, κότα 

και αγελάδα χαµήλωσαν τα κεφάλια. Η διάκριση ανάµεσα σε λευκά και κόκκινα κρέατα 

είχε προκαλέσει αναστάτωση. 

[ΖΟΖΕΤ]: «Ζωρζ, θα µπουρούσαµι να κάνουµε µια µικρή προυσπάθεια. Πλερικά και 

µουσχάρ, θα µας είνι αρκετά, δε νουµίζεις;» 

[2ος	   αφηγητής]: πρότεινε διστακτικά η Ζοζέτ στο σύζυγό της. Σ’ αυτά τα λόγια, δάκρυα 

ανάβλυσαν από τα µεγάλα, µελαγχολικά µάτια της αγελάδας, που κλαίγοντας µε 

αναφηλιτά, είπε: 

[ΑΓΕΛΑΔΑ]: «Κυρά-Ζοζέτ, είσαι µάνα κι εσύ, όπως κι εγώ. Θα το άντεχες να σου 

παίρναν τα παιδιά σου απ’ το βυζί, να τα έσφαζαν και να τα ‘τρωγαν µετά;» 

[2ος	   αφηγητής]: Η κυρά-Ζοζέτ µπορεί να µην είχε µυαλό ξυράφι, είχε όµως χρυσή 

καρδιά. Αυτή η έκρηξη απελπισίας της αγελάδας, την έκανε κουρέλι. 

[ΖΟΖΕΤ]: «Ζωρζ, πώς µπουρούσαµι τόσον κιρό....»  

[ΜΠΑΡΜΠΑ	   ΜΙΣΟΥ]: «Σταµάτα, σι παρακαλώ! Άσι τα δράµατα! Οι άνθρουποι τρώγαν 

µουσχάρ’ πριν ακόµα αρχίσουµι να µιτράµε τς αιώνες». 

[ΜΑΡΓΚ]:	  «Τότε που δεν µετρούσαµε ακόµα τους αιώνες, οι άνθρωποι έτρωγαν και τους 

συνανθρώπους τους. Ώσπου ήρθε µια µέρα που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη 

βαρβαρότητα». 

[ΠΑΙΔΙΑ	   ΤΟΥ	   ΜΠΑΡΜΠΑ-‐ΜΙΣΟΥ]:	    «Έχει δίκιο, µπαµπά! Γι΄αυτό κι εµείς δεν θα ξαναφάµε 

ποτέ, µα ποτέ ξανά µοσχάρι!» 

[αφηγήτρια]: Η φουκαριάρα η κότα, βλέποντας µε τη φαντασία της τα πεινασµένα 

σαγόνια εκατοµµυρίων ανθρώπων να κλείνουν γύρω από τα πουλερικά, άρχισε να τρέµει 

ολόκληρη και να παραπατάει, έτοιµη να σωριαστεί λιπόθυµη. Η Μαργκερίτ έδωσε έναν 

πήδο πάνω στο τραπέζι και φώναξε, δείχνοντας το δύστυχο ζωντανό: 

[ΜΑΡΓΚ]:	   «Κοιτάξτε, άκαρδα πλάσµατα! Κοιτάξτε πόσο πόνο προκαλεί η ιδέα και µόνο 

πως κάποια µέρα θα σε καταβροχθίσουν! Δείτε, παιδιά, τη δυστυχία που σκορπίζουν οι 

άνθρωποι στη γη!». 

[ΛΟΛΟ]:	  «Όχιιιιι! Μαµά, µπαµπά, σας ικετεύω...» 
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[2ος	   αφηγητής]: ούρλιαξε η Λολό, αρπάζοντας στην αγκαλιά της την κότα που έπεφτε 

απ’ την καρέκλα. Η Μαργκερίτ βγάζοντας ένα µελοδραµατικό αναστεναγµό σωριάστηκε 

φαρδιά πλατιά πάνω στο τραπέζι.  

[ΜΑΡΓΚ]:	  «Δεν αντέχω άλλο την αδικία που γίνεται στις κότες, τα πιο αθώα πλάσµατα 

της οικουµένης. Αφού δεν µπορείτε εσείς οι άνθρωποι να κάνετε χωρίς κρέας, φάτε 

εµάς! Προσφέρω τα ποντίκια ολοκαύτωµα στην ακόρεστη λαιµαργία σας. Μη σας πιάνει 

πανικός, θα σας δώσω ακόµα και τις συνταγές. Μπορείτε να φτιάξετε κάτι 

καταπληκτικές ποντικόσουπες....» 

[ΖΟΖΕΤ]: «Ούτε να τ΄ακούου δεν θέλου! Όσο ζω ιγώ, η Ζουζέτ, δεν θα ξαναδείτι σε 

τούτου του τραπέζ ούτι κότα ούτε µοσχάρ’ ούτι γιλάδα ούτι άλογου. Κι προυπαντός ούτι 

πουντίκ’. Μπλιάχ!». 

[ΜΑΡΓΚ]:	   (πληγωμένο	   ύφος)	   «Είστε πολύ ακατάδεκτη. Σας προσφέρω τα αδέλφια µου 

θυσία, θα µπορούσατε τουλάχιστον να εκτιµήσετε τη µεγαλοψυχία µας....»  

[ΖΟΖΕΤ]: «Σου ζητάου συγγνώµ’, Μαργκερίτ. Είσι γινναίου πιδί. Γι΄αυτό κι ιγώ δεν θα 

ξαναβάλου παγίδες κάτου από του νιρουχύτ’...» 

[2ος	  αφηγητής]: Ο µπαρµπα-Μισού είχε παρακολουθήσει όλη τη σκηνή µέσα σε µια ζάλη. 

Η γυναίκα του, τα ίδια του τα παιδιά, τον είχαν προδώσει! Είχαν αφήσει να τους τυλίξει 

σε µια κόλλα χαρτί ένα ποντίκι  πιο µικρό και από το µεγάλο του δάχτυλο! Δεν 

καταλάβαινε τίποτα πια. Ή µάλλον, ναι, καταλάβαινε ένα πράγµα, ένα και µόνο: τέρµα 

το ψητό µοσχάρι, η κοκκινιστή κότα κι εκείνα τα µπιφτέκια, µεγάλα σαν την παλάµη 

του. Έπισε το κεφάλι του µε τα δυο του χέρια και τον πήραν τα κλάµατα. 

[ΜΠΑΡΜΠΑ	  ΜΙΣΟΥ]: (αξιολύπητο	  ύφος)	  «Ούτι µια γαλουπούλα για τα Χριστούγιννα;»  

[αφηγήτρια]: Του απάντησε µια παρατεταµένη σιωπή... που τη διέκοψε η Μαργκερίτ 

λέγοντας:  

[ΜΑΡΓΚ]:	  «Ας ψηφίσουµε. Ποιοι είναι υπέρ της χορτοφαγίας;» 

[2ος	  αφηγητής]: Πέντε ζώα και τρία παιδιά είπαν ναι χωρίς να διστάσουν καθόλου. 

[ΜΑΡΓΚ]:	  «Ποιοι είναι κατά;»  

[2ος	   αφηγητής]: Ο µπαρµπα-Μισού σήκωσε το δάχτυλό του µε δυσκολία, λες και ζύγιζε 

τόνους. 

[ΖΟΖΕΤ]: «Ιγώ απέχου, δεν ξέρου πώς θα µπουρέσ’ ο Ζωρζ µ’ να συνηθίσ’...» 

[ΟΛΟΙ	  ΜΑΖΙ]:	  «Εεεεεε!», «Γιούπιιιιιι!», «Ζήτωωωωω», «Ναιαιιιιιιιι!»	  

[2ος	   αφηγητής]: Έξω, χίλιες ζητοκραυγές υψώθηκαν ταυτόχρονα προς τον ουρανό. Τα 

ζώα είχαν µάθει το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας από τη Ματίλντ που είχε τρυπώσει 

στην κουζίνα και κρυφάκουγε. 
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Η χαρά όλων τους ήταν απερίγραπτη και τα παιδιά του µπαρµπα-Μισού πετάχτηκαν κι 

αυτά στην αυλή για να πάρουν µέρος στο γλέντι. Και δώστου χορός, και δώστου 

τραγούδι! Καβάλα στο άλογο, η Μαργκερίτ έκανε το γύρο του θριάµβου ανάµεσα στο 

έξαλλο από ενθουσιασµό πλήθος. Η µικρή καρδούλα της πολιτικού µας κόντευε να 

σπάσει από ευτυχία. Είναι η ωραιότερη µέρα της ζωής µου, έλεγε από µέσα της. 

Πρέπει, βέβαια, να εξαπλώσουµε το κίνηµά µας, να καταφέρουµε όλους τους 

ανθρώπους να µην ξαναφάνε κρέας, να ζουν ειρηνικά µε τα ζώα και να αποκτήσουν όλοι 

δικαίωµα λόγου και ψήφου.... Κάποτε, τα ζώα θα εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο των 

ανθρώπων, ένα ποντίκι θα συµµετέχει στην κυβέρνηση, µπορεί να βγει και 

πρωθυπουργός, γιατί όχι... 

Στο όνειρο της Μαργκερίτ, ο πρωθυπουργός θα ήταν οπωσδήποτε γένους θηλυκού και 

θα λεγόταν .... Μαργκερίτ! Σταµάτα, µάλωσε τον εαυτό της, η βιασύνη δεν είναι αρετή 

για τους επαναστάτες! 

[αφηγήτρια]: Τα γέλια και τα τραγούδια κράτησαν µέχρι αργά τη νύχτα, κάτω από έναν 

ουρανό γεµάτο λαµπερά αστέρια. Η Μαργκερίτ παρακολούθησε, ξακαρδισµένη στα γέλια, 

το άλογο να παίζει µια πολύ αστεία σκηνή από γουέστερν. Χόρεψε µε το άλογο και µε 

τον θείο Αντουάν και κουβέντιασε λιγάκι µε τον Σεζάρ ο οποίος ήθελε να ιδρύσει ένα 

σωµατείο σκύλων για την κατάργηση του κυνηγιού. Βλέποντας τη Μαργκερίτ να 

αντιµετωπίζει µε επιφύλαξη την ιδέα του, βροντογάβγισε: 

[ΣΕΖΑΡ]: «Ας είµαστε ρεαλιστές! Ας ζητήσουµε το ανέφικτο!» 

[αφηγήτρια]: Καταθορυβηµένη από τις προοπτικές που άνοιγε ένα τέτοιο σύνθηµα, η 

ποντικίνα µας είπε πως ήταν πια ώρα να πάει για ύπνο. Στην κουζίνα, ο µπαρµπα-

Μισού δεν είχε αλλάξει θέση από το πρωί, τώρα όµως ένα χαµόγελο ευδαιµονίας φώτιζε 

το πρόσωπό του. Φορούσε στο κεφάλι ένα πράγµα σαν κράνος πυροσβέστη µε κεραίες 

και είχε µπροστά του, στο ύψος των µατιών, µια οθόνη. Κάτω από το τραπέζι, ο 

Βενιαµίν και ο Γκαστόν είχαν αφοσιωθεί µε κάτι στον υπολογιστή και έβγαζαν µουγκρητά 

ενθουσιασµού. 

[ΜΑΡΓΚ]:	  «Τι σκαρώνετε εκεί κάτω, τρελοί επιστήµονες;»  

[2ος	   αφηγητής]: τους ρώτησε η Μαργκερίτ και ο Βενιαµίν µε τον Γκαστόν ανάλαβαν να 

της εξηγήσουν: 

[ΒΕΝΙΑΜΙΝ]:	  «Ο µπαµπάς δεν θα το άντεχε. Ψάξαµε, λοιπόν, να βρούµε µια λύση». 

[ΓΚΑΣΤΟΝ]:	  «Και τη βρήκαµε, προβάλλοντας στην οθόνη του υπολογιστή την εικόνα µιας 

ψητής χήνας, τεράστιας και τραγανιστής, σερβιρισµένης µε κάστανα. 

[ΒΕΝΙΑΜΙΝ]:	   «Τον κάνουµε να βλέπει ψεύτικες εικόνες, τσιµπούσια µε πουλερικά και 

µπριτζόλες» 
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[ΜΑΡΓΚ]:	  «Και... αυτό τον παρηγορεί;»  

[ΒΕΝΙΑΜΙΝ]:	  «Δεν το βλέπεις; Κοίτα τι ευτυχισµένο ύφος που έχει». 

[ΜΑΡΓΚ]:	  «Και ελαφρώς ηλίθιο, αν δεν απατώµαι». 

[ΓΚΑΣΤΟΝ]:	  «Πιο ηλίθιο από άλλες φορές, δεν βρίσκεις;»  

[αφηγήτρια]: ρώτησε τάχα αθώα ο Γκαστόν. Η Μαργκερίτ δεν απάντησε. Τα βλέφαρά 

της βάραιναν, της φαινόταν πως είχε να κοιµηθεί µήνες. Ετοιµαζόταν να βάλει πλώρη 

για το κρεβάτι της, όταν τη φώναξε η κυρα Ζοζέτ, που στεκόταν όρθια µπροστά στο 

νεροχύτη. 

[ΖΟΖΕΤ]:	   «Δεν κάθισι να µι κάνς λίγη παρέα, Μαργκερίτ; Βαριέµι να πλένου τα πιάτα 

µόνη µ’». 

[ΜΑΡΓΚ]:	   «Ξέρετε... δεν αντέχω άλλο. Δεν µπορείτε να φανταστείτε πόσο κουραστικό 

πράγµα είναι µια προεκλογική εκστρατεία» 

[ΖΟΖΕΤ]:	   «Ουόχι κι πιο κουραστκό από του να κρατάς ουλόκληρου σπιτκό! αλλά είσι κι 

ισύ σαν τσ’ άλλ’. Ακόµι δεν σι ‘κλέξανε, κι ούτι καταδέχεσαι να πεις δυο κουβέντες µ’ 

αυτούς που σι βουήθσαν...» 

[ΜΑΡΓΚ]:	  «Τι ‘ναι αυτά που λες, κυρα-Ζοζέτ! ορίστε, δώσε µου ένα πιατόπανο». 

[2ος	   αφηγητής]: Σκαρφάλωσε στο νεροχύτη και βάλθηκε να σκουπίζει ένα τεράστιο για 

τα µέτρα της πιάτο. Το κεφάλι της έπεφτε από τη νύστα, τα ποδαράκια της έτρεµαν... 

Βλέποντάς την η κυρα-Ζορζέτ ψιθύρησε: 

[ΖΟΖΕΤ]:	  «Καηµενούλα µ’! έλα κι ξάπουσ’ ιδώ». 

[2ος	   αφηγητής]: Την άλλη στιγµή, η ποντικίνα µας κοιµόταν του καλού καιρού πάνω στο 

πιατόπανο, ενώ έξω χαλούσε ο κόσµος από τις στρακαστρούκες της πρώτης «µετά 

Μαργκερίτ» νύχτας. 

 

(τέλος) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
	  


