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Η θεραπεία μέσω της τέχνης  

 

  Τέρλε είλαη ε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ηδεώλ ηνπ θαιιηηέρλε. Η ηέρλε έρεη 

ςπρνζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο ηόζν γηα ηνλ δεκηνπξγό, δειαδή ηνλ 

θαιιηηέρλε, όζν θαη γηα ηνλ απνδέθηε. 

 Η ηέρλε σθειεί ηνλ άλζξσπν πνιύπιεπξα θαη πνιπεπίπεδα. Ο θάζε 

άλζξσπνο «βιέπεη» κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θάζε κνξθή ηέρλεο. Τν θνηλό 

ζηνηρείν πνπ έρνπκε, σζηόζν, όινη νη άλζξσπνη, όηαλ εξρόκαζηε ζε 

επαθή κε απηή, είλαη ε πξόθιεζε πνηθίισλ ζπλαηζζεκάησλ ηα νπνία 

νδεγνύλ ζηελ απηνβειηίσζε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν δηακνξθώλεηαη κηα 

πην πγηήο θνηλσλία . 



Η φάρμα των ζώων  

 Η θάξκα ησλ δώσλ απνηειεί έλα από ηα 

πην γλσζηά έξγα ηνπ 20νπ αηώλα. 

Αλαθέξεηαη κε αιιεγνξηθό ηξόπν ζηε 

γεκάηε δπζθνιίεο ηζηνξία ησλ δώσλ κηαο 

θάξκαο θαηά ηελ νπνία ηα δώα 

αγαλαθηηζκέλα πιένλ από ηνλ ζθιεξό 

ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ αθέληε ηνπο 

επαλαζηαηνύλ. Σην βηβιίν γίλεηαη θπξίσο 

αλαθνξά ζηε δηακόξθσζε ηεο θνηλσλίαο 

ησλ δώσλ κεηά ηελ επαλάζηαζε. 
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 Η πινθή ηνπ βηβιίνπ εμειίζζεηαη ζε έλα αγξόθηεκα. Τα δώα πνπ κέλνπλ εθεί 

απνθαζίδνπλ λα απαιιαγνύλ από ηελ θαηαπηεζηηθή εμνπζία ηνπ αλζξώπνπ θαη 

επαλαζηαηνύλ. Απνθηνύλ έηζη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη είλαη όια επηηέινπο ίζα 

θαη ειεύζεξα. Ωζηόζν, απηέο νη ζπλζήθεο δελ επηθξαηνύλ γηα πνιύ, θαζώο ηα 

γνπξνύληα αλαιακβάλνπλ ηε δηνίθεζε ηεο θάξκαο, δηόηη έρνπλ πείζεη ηα ππόινηπα 

δώα όηη, αλ θαη είλαη όια ηνπο ίζα, απηά έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα 

θαζηζηνύλ θαηάιιεια λα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ηεο θάξκαο. Γεληθόηεξα πείζνπλ 

ηα δώα πσο κε ην λα έρνπλ  απηά ηνλ έιεγρν ηεο θάξκαο ζα επσθειεζνύλ όια ηα 

δώα.  



 Βέβαια η εξουσία και το αίσθημα της 

ανωτερότητας δεν αργεί να διαφθείρει 

με τον ίδιο τρόπο που διέφθειρε τον 

άνθρωπο και τα γουρούνια. Τότε 

αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται 

περίπλοκα, καθώς τα ζώα δεν ξέρουν 

πώς να αντιδράσουν. Τα γουρούνια 

υπήρξαν συναγωνιστές τους και 

τώρα τους συμπεριφέρονται σαν 

δικτάτορες.     



 Στο τέλος, τα γουρούνια  εξανθρωπιίστηκαν πλήρως 

υιοθετώντας όλες τις παλιές ανθρώπινες συνήθειες. Κι όταν 

υποδέχονται τους ανθρώπους της σύμμαχης φάρμας στον 

πόλεμο, οι τελευταίοι θαυμάζουν το κάτεργο και την 

υποδειγματική εκμετάλλευση των ζώων της, ενώ τα γουρούνια 
αποκτούν ανθρώπινα προγούλια και γίνονται πανομοιότυπα 

με τους ανθρώπους-εκμεταλλευτές. Ο Τζ. Όργουελ, 

χρησιμοποιεί τη δύναμη της εικόνας για να αποδείξει πως η 
σοβιετική ηγεσία έχει εξομοιωθεί στην πραγματικότητα με τα 

καπιταλιστικά γουρούνια. Αλλά δεν φαίνεται να μισεί τόσο 

έντονα τους τελευταίους, όταν αφήνει π.χ. να εννοηθεί πως αν 
ο ανθρώπινος ιδιοκτήτης της φάρμας ήταν πιο προσεκτικός 

και τάιζε τακτικά τα ζώα του, αυτά μπορεί να μην 

αγανακτούσαν φτάνοντας στην εξέγερση εναντίον του. 

 



Τν βηβιίν «Η θάξκα ησλ δσώλ» αγγίδεη 

έκκεζα πνιιά θνηλσληθά δεηήκαηα, ηα 

νπνία ζηελ νπζία αθνξνύλ ηνλ 

άλζξσπν νινθιεξσηηθά.  Κάζε κνξθή 

κηθξήο ή κεγάιεο θνηλσλία εμειίζζεηαη 

κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν θαη απηό 

είλαη έλα γεγνλόο πνπ  απνδεηθλύεη ην 

βηβιίν κε έλαλ μεθάζαξν ηξόπν. 

  



 Οη άλζξσπνη είκαζηε άπιεζηνη θαη γη’ απηό όηαλ απνθηνύκε ρξήκαηα 

γηλόκαζηε αιαδόλεο. Τα ρξήκαηα είλαη θνηλόο απνδεθηό πσο δηαθξίλνπλ ηνπο 

αλζξώπνπο ζε αλώηεξνπο θαη θαηώηεξνπο, ζε ηζρπξνύο θαη αδύλακνπο, κε 

απνηέιεζκα λα αξξσζηαίλνπλ ηελ ςπρή θαη ην κπαιό ηνπ αλζξώπνπ πνπ 

ζεσξείηαη πινύζηνο. Επηπιένλ, νη πεξηζζόηεξνη -αλ όρη όινη νη άλζξσπνη- 

ζέηνπλ σο ζηόρν δσήο ηα ρξήκαηα, θαζώο πηζηεύνπλ πσο είλαη ν κόλνο ηξόπνο 

γηα κηα επηπρηζκέλε δσή. Μέζα από ην βηβιίν ζπλεηδεηνπνηεί  θαλείο πσο ε 

εμνπζία δηαθζείξεη ηνλ άλζξσπν θαη  ηνπ αθαηξεί ηελ αλζξώπηλε ηδηόηεηα, 

θαζώο δελ δηζηάδεη λα παηήζεη επί πησκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη θαη 

λα δηαηεξήζεη ηελ εμνπζία. 

 


