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Πρόλογος  

  Η ομάδα μας, οι «Ανώνυμοι», αποτελείται από τέσσερα μέλη 

(Εβίτα Τσάμη, Αντώνης Δρόσος, Κυριακή Σφαιροπούλου, Κατερίνα 

Κεδίκογλου) τα οποία και καλούμαστε να παρουσιάσουμε τις 

τεχνολογίες εξουσίας που χρησιμοποίησε το Κόμμα ώστε να 

επιβληθεί στο λαό της Ωκεανίας. Αρχικά, θα μιλήσουμε γενικά για τις 

άμεσες (π.χ. τηλεοθόνες) και τις έμμεσες τεχνολογίες εξουσίας (π.χ. 

Εβδομάδα Μίσους). Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να εμβαθύνουμε στο 

σημαντικό ρόλο της Αστυνομίας της Σκέψης και τις συνέπειες της 

Νέας Ομιλίας στη νοημοσύνη των κατοίκων της περιοχής που 

βρίσκεται υπό την εξουσία του Μεγάλου Αδερφού. Σε αυτό το πρώτο 

μέρος της εργασίας μας  θα θέλαμε να αναλύσουμε όλους τους 

προαναφερθέντες μηχανισμούς εξουσίας.  

 Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με: 
 Το ομαδικό μας σενάριο, δηλαδή την ένωση των ατομικών μας 

sεναρίων σε ένα εννιαίο κείμενο. 

 Την κριτική για μια σκηνή της ταινίας Brazil και την 

αντικαταστασή της με μία σκηνή από το έργο μας που 

πιστεύουμε ταιριάζει καλύτερα. 

  Η εργασία μας έχει χωριστεί σε 2 ομάδες για την καλύτερη 

δυνατή παρουσίαση. Η πρώτη ομάδα (Αντώνης και Εβίτα) θα 

παρουσιάσει τις άμεσες και έμμεσες τεχνολογίες της εξουσίας -ο 

καθένας έχει ένα από τα δύο μέρη αντίστοιχα- με τις οποίες το 

Κόμμα του Μεγάλου Αδερφού κατάφερε να επιβληθεί στην χώρα της 

Ωκεανίας. Η δεύτερη ομάδα (Κατερίνα και Κυριακή) θα παρουσιάσει 

την Αστυνομία της Σκέψης και τον σημαντικό ρόλο που κατέχει η 

Νέα Ομιλία για την εύκολη και έμμεση χειραγώγιση του πλήθους.  

 Για να μην μακρυγορούμε, θα ήταν καλύτερο να ξεκινούσαμε 

αμέσως την παρουσιασή μας. 
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Εισαγωγή 

 Με σκοπό να τοποθετήσουμε τους αναγνώστες στο 

χωροχρόνο της εργασίας μας, θα θέλαμε να κάνουμε μια εισαγωγή 

στην οποία παρουσιάζουμε  Καταρχάς, το βιβλίο τουΤζορτζ 

Όργουελ-1984 στο οποίο και βασιστήκαμε περιγράφει την ιστορία 

του Γουίνστον Σμιθ στον εφιαλτικό κόσμο της Ωκεανίας, μίας χώρας 

που βρίσκεται κάτω απο ένα δυστοπικό απολυταρχικό καθεστώς 

στο οποίο όλοι οι κάτοικοι βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση. 

Όμως, ο Γουίνστον δεν είναι σαν όλους τους άλλους πολίτες. Είναι 

διαφορετικός και αυτό το καταλαβαίνουμε καθώς τον βλέπουε να 

παρατηρεί, να αναρωτιέται και να δημιουργεί άποψη για πολλές 

ενέργειες του Κόμματος σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ανθρώπους 

της Ωκεανίας, που το καταπιεστικό καθεστός δεν τους  επέτρεπε να 

φερθούν αναλόγως. 

  Όσον αφορά την ταινία Brazil, επικεντρώνεται στο Sam Lowry, 

ο οποίος προσπαθεί να βρεί την γυναίκα που εμφανίζεται στα ονειρά 

του, ενώ εργάζεται σε μία δουλεία παρόμοια με αυτή του Γουίνστον 

(δουλεύει σε Υπουργείο) και ζει σε ένα μικρό διαμέρισμα, σε έναν 

δυστοπικό κόσμο στον οποίο υπάρχει μία υπερ-εξάρτηση από 

κακοσυντηρημένα και «παιχνιδιάρικα» μηχανήματα. 
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Κύριο μέρος 

Άμεσες τεχνολογίες εξουσίας: 

 

  Είναι οι μηχανισμοί για τους οποίους ήταν εύκολο να 

εντοπιστεί ο σκοπός ύπαρξής τους. Φυσικά, οι «υπνωτισμένοι» 

κάτοικοι της Ωκεανίας δεν είχαν αναρωτηθεί την αιτία που είχαν 

δημιουργηθεί αυτοί οι μηχανισμοί.  Αντίθετα, οι πιο επαναστατικοί –

όπως ο Γουίνστον- είχαν αντιληφθεί το λόγο και τον τρόπο 

λειτουργίας τους καθώς και τη χρησιμότητά τους στο Κόμμα.  

  Μία από αυτές τις τεχνολογίες εξουσίας, στην οποία και θα 

θέλαμε να επικεντρωθούμε, είναι οι τηλεοθόνες: 

• Τηλεοθόνες ήταν μεταλλικές μακρόστενες πλάκες που ήταν 

σαν θαμπός καθρέφτης και αποτελούσαν μέρος της επιφάνειας όλων 

των κτηρίων της Ωκεανίας. Βρίσκονταν ακόμη και, σε όλα τα 

δωμάτια,  στα σπίτια των κατοίκων. Οι τηλεοθόνες ήταν 

διαδραστικές και μέσω αυτών το Κόμμα είχε τη δυνατότητα να 

παρακολουθεί, να ακούει, να επικοινωνεί και να καλύπτει όλο το 

χρόνο των ανθρώπων με διάφορα προγράμματα (παράδειγμα του 

βιβλίου: πρόγραμμα γυμναστικής με διόρθωση από την γυμνάστρια). 

Οι πολίτες μπορούσαν μεν να τη σκοτεινιάσουν, δεν υπήρχε όμως 

τρόπος να την κλείσουν εντελώς. Τέλος, δεν ήξεραν πόσο  συχνά ή με 

ποιο σύστημα συνδέονταν η Αστυνομία της Σκέψης με κάθε 

συσκευή, μόνο να το μαντέψει μπορούσε κανείς. 

Συμπέρασμα: Απώτερος σκοπός του Κόμματος, τον οποίο και 

πετύχαινε με τη χρήση τηλεοθόνων, ήταν ο συνεχής έλεγχος των 

πολιτών και η διαρκής απασχόλησή τους.  

  Άλλες άμεσες τεχνολογίες είναι η ύπαρξη των Υπουργείων και 

ιδιαίτερα της Αστυνομίας της σκέψης ( το οποίο και θα αναλύσει το 

επόμενο μέλος της ομάδας μας, Κατερίνα Κεδίκογλου). Ακόμη, 

υπήρχαν οι «τρύπες της μνήμης» - ένας τομέας που θα θέλαμε επίσης 

να αναλύσουμε:  
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• Οι «τρύπες της μνήμης» ήταν αεροσωλήνες εκτόν οποίων  

μεταφέρονταν χιλιάδες γραπτές εντολές που υπήρχαν στο κτήριο 

εργασίας του Γουίνστον, δηλαδή το Υπουργείο Αγάπης. Τα μέλη του 

Κόμματος  με τις «τρύπες της μνήμης» κατέστρεφαν τα άχρηστα 

αρχεία με ένα ρεύμα αέρα που στροβιλιζόταν μέσα στον σωλήνα για 

να οδηγήσει, στο τέλος, το χαρτί στους πελώριους φούρνους στα 

άδυτα του κτηρίου. 

   Με αυτόν τον τρόπο διαγράφονταν όλα τα «άχρηστα» για 

τους πολίτες έγγραφα, τα οποία καταστρέφονταν και δεν ήταν 

δυνατόν να επαναφερθούν.  Έτσι, οι κάτοικοι ξεχνούσαν σταδιακά 

το παρελθόν τους. 

Αστυνομία της σκέψης : 

  Είναι τμήμα του Υπουργείου Αγάπης που αποτελούνταν απο 

πράκτορες, οι οποίοι βρίσκονταν ανάμεσα σ’όλους του άλλους 

ανθρώπους, υποδυόμενοι και φερόμενοι σαν απλοί κάτοικοι της 

Ωκεανίας. Πίσω, όμως, από την ψεύτικη και αδιάφορη μάσκα τους 

παρατηρούσαν όλους τους ανθρώπους με σκοπό να εντοπίσουν 

εκείνος που κατέστη επικίνδυνοι για την εξουσία του Κόμματος.  

Επιπλέον, σημείωναν και εξοστράκιζαν τα λίγα άτομα  που έκριναν  

ότι μπορούσαν να  πάνε κόντρα στο τότε κυρίαρχο καθεστός. 

Παρόλα αυτά, δεν έκαναν καμιά προσπάθεια να τους μυήσουν στην 

ιδεολογία του Κόμματος.   Όσον αφορά αυτούς που «εντοπίζονταν» 

από την Αστυνομία της Σκέψης -οι άνθρωποι αυτοί που ήταν 

παράνομοι, εχθροί, απόβλητοι και καταδικασμένοι να αφανισθούν 

σ’ένα δυό χρόνια. Κανείς απο όσους  έπεσαν μια φορά στα χέρια της 

Αστυνομίας της σκέψης δεν γλύτωνε ποτέ στο τέλος. Ήταν πτώματα 

που περίμεναν να τα ξαναστείλουν στον τάφο. 

  Μεγάλης σημασίας ήταν το γεγονός ότι, άπο την μέρα που 

γεννιόταν ένας άνθρωπος ως το θανατό του, ακόμη κι αν αυτός ήταν 

ένα μέλος του Κόμματος, βρισκόταν υπό την παρακολούθηση της 

Αστυνομίας της σκέψης και, μάλιστα ο καθένας αντιστοιχούσε σε 

ένα μέλος του τμήματος αυτού. Ακόμα και όταν ήταν μόνος, δεν 

μπορούσε ποτέ να είναι σίγουρος πως ήταν πραγματικά μόνος. Όπου 

και να βρίσκόταν, στον ύπνο η στον ξύπνιο, στη δουλειά ή στην 

ανάπαυση, στο λουτρό ή στο κρεβάτι, παρακολουθούνταν χωρίς 
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προειδοποίηση και χωρίς να ξέρει πως παρακολουθείται . Καθετί 

που έκανε ενδιέφερε τον «παρατηρητή» του- πολλές φορές η 

παρακολούθηση αυτή γινόταν μέσα από τις τηλεοθόνες. Οι φιλίες 

του, η διασκεδασή του, η συμπεριφορά του απέναντι στη γυναίκα 

και τα παιδιά του, η έκφραση του προσώπου του όταν είναι μόνος, οι 

λέξεις που μουρμουρίζει στον ύπνο του, ακόμα και οι 

χαρακτηριστικές κινήσεις του σώματός του,  όλα εξετάζονται 

εξονυχιστικά. Όχι μόνο κάθε πραγματικό παράπτωμα, αλλα κάθε 

ιδιοτροπία, οπωσδήποτε ανώδυνη, κάθε αλλαγή συνήθειας, κάθε 

ιδιαίτερη νευρική κίνηση που θα μπορούσε να είναι σύμπτωμα μιάς 

εσωτερικής πάλης, ανακαλύπτεται οπωσδήποτε. Δεν έχει την 

παραμικρή ευχέρεια εκλογής σε τίποτε. Απο την άλλη, οι πράξεις  του 

δεν ρυθμίζονται  από νόμους ή από κάποιον σαφώς διαμορφωμένο 

κώδικα συμπεριφοράς. Στην ωκεανία δεν υπάρχει νόμος. Οι σκέψεις 

και οι πράξεις, που, όταν ανακαλύπτονται, συνεπάγονται σίγουρο 

θάνατο, δεν είναι επίσημα απαγορευμένες και οι ατελείωτες 

εκκαθαρίσεις, οι συλλήψεις, τα βασανιστήρια, οι φυλακίσεις και οι 

<<εξατμίσεις>>, δεν επιβάλλονται σαν τιμωρία για εγκλήματα που 

έχουν τελεστεί πραγματικα. Είναι απλώς μέσα εξόντωσης των 

ανθρώπων που δυνητικά θα διέπρατταν ένα έγκλημα κάποτε στο 

μέλλον. 

  Διαφορετικό κώδικα συμπεριφοράς αποκτούσαν όταν 

βρίσκονταν ανάμεσα στους προλετάριους. Εκεί, δουλειά τους ήταν 

το να διαδίδουν ψεύτικες φήμες. Με αυτό τον τρόπο κρατούσαν 

αυτήν την μειωνότητα υπνωτισμένη. Η τεχνολογία εξουσίας που 

ακολουθούσαν σ’αυτήν την περίπτωση ήταν το να «πηγαίνουν με τα 

νερά» των προλεταρίων. Η χαλαρώτητά τους στα θέματα που τους 

αφορούσαν βασιζόταν στην αδυναμία αυτής της τάξης ατόμων και η 

σιγουριά του Μεγάλου Αδερφού για το ότι δε θα μπορούσε να 

νικηθεί από αυτούς. 

Έμμεσες τεχνολογίες εξουσίας: 

Αποτελούνται από μηχανισμούς που χειραγωγούσαν το 

πλήθος υποσυνείδητα, με αποτέλεσμα κανένας άνθρωπος να 

μπορέσει να καταλάβει το λόγο που υπήρχαν.  

  Κάποιοι από αυτούς τους μηχανισμούς έιναι οι κρεμάλες, η 
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Εβδομάδα του Μίσους, το δίλεπτο του Μίσους, τα «κυρήγματα» που 

γινόντουσαν στο σχολείο και η «πόρωση» που δημιουργούσε το 

Κόμμα στα παιδιά μέσω της γενικής μόρφωσης και παιδείας που 

τους μετέδιδε, οι αφίσες, η Νέα Ομιλία. 

  Ανάλυση:  

 Κρεμάλες: Οι αντίπαλοι του Κόμματος και αυτοί που 

διαφωνούσαν με τις ενέργειές του τιμωρούνταν με αυτόν τον 

τρόπο, δημοσίως μυώντας τους ανθρώπους σε αυτό το θέαμα. 

Ουσιαστικά, μέσω αυτού του θεσμού, ο Μεγάλος Αδερφός  

τους «προειδοποιούσε» για το τι θα μπορούσε να συμβεί και 

στους ίδιους αν δεν υπάκουαν στο Κόμμα και τους νόμους του.  

 Δίλεπτο του Μίσους:  Κατά τη διάρκεια του δίλεπτου του 

Μίσους οι πολίτες μαζεύονταν σε μια αίθουσα μπροστά από 

μια τηλεοθόνη η οποία έδειχνε την εικόνα του Γκόλτσταϊν. 

Εκεί, η υπερβολική οργή των κατοίκων κορυφώνεται με τα 

ουρλιαχτά και την εκσφενδόνιση πραγμάτων μέσα στην 

αίθουσα. Αυτός ο μηχανισμός εξυπηρετούσε το Κόμμα γιατί: 

α) Μαζοποιούσε τον κόσμο και ανάγκαζε τον καθένα να γίνει 

ένα με τον όχλο. Δεν επέτρεπε τη διαφορετικότητα.  

β) Κατά τη διάρκεια αυτού του θεσμού επικρατούσε η οργή 

και η αναστάτωση των παρευρισκόμενων. Αυτό σημαίνει ότι ο 

λαός σπαταλούσε εκεί υπερβολικά πολλή ενέργεια. Έτσι, δεν 

είχε διάθεσει να επαναστατήσει εναντίον του Κόμματος ή 

ακόμα και να σκεφτεί την αιτία των πράξεών του, αποκτώντας 

αυτόματα το σκεπτικό «αφού το κάνουν οι υπόλοιποι, είναι 

σωστό». 

 Η Εβδομάδα Μίσους: ένα μεγαλειώδες θέαμα, προς τιμήν του 

Μεγάλου Αδελφού, το οποίο λειτουργούσε ως θεσμός και το 

παρακολουθούσαν, πάντα, όλοι οι κάτοικοι της Ωκεανίας. 

Λίγες μέρες πριν γίνει αυτή η τελετή, η κάτοικοι αφιερώνονταν 

στις προετοιμασίες του, χωρίς να κάνουν τίποτα άλλο όλη την 

ημέρα. Ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, το «μυστικό όπλο» του 

Κόμματος για να κάνει τους πολίτες να θαυμάζουν και να 

πιστεύουν στον Μεγάλο Αδελφό όλο και περισσότερο. Αυτό, 

επίσης, εξυπηρετούσε στο να κουράζονται τόσο πολύ στις 
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προετοιμασίες, ώστε να μην ξοδεύουν ενέργεια στη σκέψη του 

να επαναστατήσουν. 

 Το «Πορνοτμήμα»: ήταν παράρτημα του Τμήματος Φαντασίας, 

που έβγαζε φτηνά πορνογραφήματα προορισμένα για τους 

προλετάριους. Οι εργαζόμενοι σε αυτό του  είχαν δώσει  το 

παρατσούκλι «Παλιόσπιτο». Το Κόμμα επιφανειακά 

απαγόρευε οτιδήποτε είχε σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Σιωπηρά όμως, μάλλον ενθάρρυνε την πορνεία, θεωρώντας τη 

διέξοδο των ενστίκτων που ο Μεγάλος Αδερφός δεν μπορούσε 

να καταπιέσει εντελώς. Η σκέτη επαφή δεν είχε μεγάλη 

σημασία, όσο ήταν μυστική και χωρίς ηδονή και αφορούσε 

μόνο γυναίκες μιας απόκληρης και περιφρονημένης τάξης. 

Συμπέρασμα: Ο σκοπός του Κόμματος δεν ήταν μόνο να 

εμποδίζει να δημιουργηθούν ανάμεσα στους άντρες και τις 

γυναίκες αισθήματα που δε θα μπορούσε να ελέγξει. 

 Η παιδεία – Τα κηρύγματα – Η εκπαίδευση: Μέσω των 

συζητήσεων του Γουίνστον με τους οικογενειάρχες 

συναδέλφους του διαφαίνονται τα παρακάτω στοιχεία 

σχετικά με τη μύηση των παιδιών στο Κόμμα μέσω του 

σχολείου τους: 

i. Εκπαιδεύονταν αποκλειστικά και μόνο για να γίνουν 

κατάσκοποι του Κόμματος 

ii. Μάθαιναν να τους αρέσουν όσα προέβαλλε ως 

αρεσκόμενα το Κόμμα. (π.χ.: απαγχονισμός αιχμαλώτων) 

 Οι αφίσες: η εικόνα του «Μεγάλου Αδερφού», το πρόσωπο με 

το μεγάλο μουστάκι δέσποζε στα κεντρικά σημεία κάθε 

δρόμου. Η αφίσα με το γιγάντιο πρόσωπο παρατηρούσε τους 

πολίτες από τον τοίχο. Ήταν από αυτές τις φωτογραφίες που 

είναι έτσι φτιαγμένες, ώστε τα μάτια να δίνουν την εντύπωση 

πως σε παρακολουθούν όπου κι αν βρίσκεσαι. Από κάτω μια 

λεζάντα έγραφε «Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΣΕ ΒΛΕΠΕΙ».  

  Σύμφωνα με τον Γουίνστον, ο Μεγάλος Αδερφός είχε τα 

μάτια που υπνώτιζαν όταν κοίταζαν βαθιά μες στα δικά του. 

Ήταν σαν να σε πίεζε μια τεράστια δύναμη, σα να διαπερνούσε 

κάτι το κρανίο σου, τρυπούσε το μυαλό σου, σε 

τρομοκρατούσε ως το σημείο ν’ απαρνιέσαι τις πεποιθήσεις 
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σου κάνοντάς σε σχεδόν να αρνηθείς τη μαρτυρία των ίδιων 

σου των αισθήσεων – άλλωστε αυτός ήταν και ο τελικός 

στόχος του Κόμματος. Στο τέλος, θα καταντούσε το Κόμμα να 

ανακοινώνει ότι δύο και δύο κάνουν πέντε και θα έπρεπε να το 

πιστέψεις.   

Ο περιορισμός της σκέψης μέσω της Νέας Ομιλίας: 
 

*ΑΓΓΣΟΣ: αγγλικός σοσιαλισμός 

       Αρχικά, η διαμόρφωση της Νέας Ομιλίας ήταν ιδέα και 

δημιουργία του Κόμματος του Μεγάλου Αδερφού. Προσπαθούσαν να 

αντικαταστήσουν την Παλαιά Ομιλία με την Νέα και με αυτόν τον 

τρόπο θα γινόταν καλύτερη και ευκολότερη η χειραγώγηση του 

πλήθους. 

     Ο σκοπός της Νέας Ομιλίας είναι η σμίκρυνση του ορίου της 

σκέψης όπου σιγά σιγά θα άρχιζε να ελαττώνεται το λεξιλόγιο του 

κάθε ανθρώπου με αποτέλεσμα στο τέλος να μην μπορεί κανείς να 

εκφράσει το έγκλημα της σκέψης. Η πρόθεση που υπήρχε ήταν, όταν 

η Νέα Ομιλία υιοθετηθεί διά παντός -και η Παλαιά Ομιλία ξεχαστεί, 

να καταστεί αδύνατη η αιρετική σκέψη(=η σκέψη που βρίσκεται σε 

διάσταση προς τις αρχές του ΑΓΓΣΟΣ) σε βαθμό που η σκέψη 

εξαρτάται από λέξεις. Κάθε γενική έννοια που μπορεί ποτέ να 

χρειαστεί θα καλύπτεται με μία μόνο λέξη, το νόημα της οποίας θα 

είναι αυστηρά καθορισμένο και όλες οι παραπλήσιές της έννοιες θα 

έχουν ξεχαστεί. Κάθε χρόνο ολοένα και λιγότερες λέξεις θα 

εισάγονται στο λεξικό. Έτσι, οι ορίζοντες της συνείδησης ολοένα και 

θα στενεύουν. Επίσης, στο βιβλίο «1984» ο συγγραφέας αναφέρει 

ότι η επανάσταση θα ολοκληρωθεί μόνο όταν η γλώσσα 

τελειοποιηθεί. 

    Μελετώντας βαθύτερα την Νέα Ομιλία, μπορούμε να 

επικεντρωθούμε σε κάποια πολύ βασικά παραδείγματα-λέξεις που 

όχι μόνο δείχνουν την απόλυτη αντίφαση από το πραγματικό νόημα 

της λέξης, αλλά και τα αποτελέσματα και την επιρροή που ασκούν τα 

νοήματα των λέξεων της Νέας Ομιλίας στις διαπροσωπικές σχέσεις: 
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1. Παπιομιλιά: κυριολεκτικά σημαίνει ότι κρώζεις σαν 

πάπια. Είναι μία από τις λέξεις που έχουν δύο αντίθετες 

σημασίες, όπως και πολλές άλλες έννοιες στην Νέα Ομιλία. 

Όταν χρησιμοποιείται για εχθρό είναι υποτιμητικό σχόλιο, ενώ 

όταν χρησιμοποιείται για κάποιον με τον οποίο συμφωνείς ή 

θαυμάζεις είναι έπαινος. Έτσι ποτέ δεν ήξερες αν κάποιος σε 

υποτιμά ή αν σε επαινεί. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι σχέσεις 

μεταξύ ανθρώπων γίνονταν ψυχρότερες.  

2. Έγκλημα Έκφρασης: όταν κάποιος δεν έχει την 

πρέπουσα έκφραση σε οποιαδήποτε περίπτωση στην Νέα 

Ομιλία το ονόμαζαν «έγκλημα έκφρασης». Συνήθως 

τιμωρούνταν γι' αυτή του την κακή πράξη από την Αστυνομία 

της σκέψης, την οποία έχουμε ήδη αναλύσει. 

3. Μαυρόασπρο: Η λέξη αυτή έχει δύο αντιφατικές 

σημασίες. Όταν πρόκειται για εχθρό εννοεί την συνήθεια να 

υποστηρίζει με αναίδεια ότι το μαύρο είναι άσπρο αντίθετα 

από τα προφανή γεγονότα. Όταν όμως, πρόκειται για μέλος 

του Κόμματος σημαίνει την υπερβολική επιθυμία να πει ότι το 

μαύρο είναι άσπρο, όταν το απαιτεί η πειθαρχία του Κόμματος. 

Ακόμη, σημαίνει την ικανότητα να πιστεύει ότι το μαύρο είναι 

άσπρο και να ξεχάσει ότι παλιότερα πίστευε κάτι άλλο. Αυτή η 

ικανότητα απαιτεί μία συνεχή αλλαγή του παρελθόντος χάρη 

σε ένα σύστημα σκέψης που περικλείει όλα τα υπόλοιπα, 

γνωστό στη Ν.Ο ως «Διπλή Σκέψη», την οποία και εξασκούσαν 

μέσω αυτής της μεθόδου χειραγώγησης. 

4. Ελεύθερος: η λέξη αυτή διατηρήθηκε στη Νέα Ομιλία 

αλλά δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εκφράσεις 

παρά μόνο εκφράσεις όπως: “ο δρόμος είναι ελεύθερος”. Δεν 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με την παλαιά έννοια της 

“διανοητικής ελευθερίας”.  

Η Διπλή Σκέψη στη Παλαιά Ομιλία ονομαζόταν «έλεγχος της 

πραγματικότητας» αλλά στη Νέα Ομιλία λέγεται «διπλή 

σκέψη» και συμπυκνώνει πολλά άλλα στοιχεία μέσα σε 

αυτόν της τον όρο. Παρόλα αυτά θα θέλαμε να κάνουμε 

κάποιες παραπάνω παρατηρήσεις πάνω σε αυτή την έννοια, 
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οι οποίες αφορούν την αιτία για την οποία έγινε η αλλαγή 

του όρου από το τότε, μέχρι και την εποχή που μας 

παρουσιάζει το βιβλίο. Όπως παρατηρούμε, η έκφραση 

"έλεγχος της πραγματικότητας" κάνει τον ακροατή/ 

αναγνώστη να αισθάνεται κάποια τόσο αρνητικά 

συναισθήματα -κάτι το οποίο απέφευγε πάσει θυσία το 

Κόμμα- τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

επανάσταση. Ας αναλύσουμε όμως τις λέξεις της φράσης:  

 Έλεγχος: άσκηση εξουσίας πάνω σε κάτι ή κάποιον. Αυτή η 

λέξη, όταν χρησιμοποιείται από κάποιον ανώτερο -και 

ιδιαίτερα από ένα καθεστώς- γεννά το συναίσθημα της 

καταπίεσης, καθώς έμμεσα δέχεσαι το να ορίσεις κάποιον ως 

ανώτερό σου, χωρίς να έχεις δικαίωμα να τον ελέγξεις κι εσύ. 

 Έλεγχος της πραγματικότητας: Αρχικά, δημιουργεί το 

συναίσθημα της πίεσης. Λόγω του ότι η λέξη 

"πραγματικότητα" έχει μεγάλη ισχύ καθώς συγκρίνεται με την 

καθημερινή ζωή, γεννάται το συναίσθημα της απελπισίας 

στους πολίτες καθώς ο όρος-φράση τους περιορίζει. Η μόνη 

τους διέξοδος θα μπορούσε να είναι το μυαλό τους, όμως 

ακόμη και εκεί τους έχει απαγορευθεί η δημιουργία της δικής 

τους ουτοπίας.  

    

   Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το λεξιλόγιο της 

Νέας Ομιλίας ήταν φτιαγμένο έτσι ώστε να δίνει ακριβή και συχνά με 

πολλές αποχρώσεις έκφραση σε κάθε έννοια που ένα μέλος του 

Κόμματος θα ήθελε να διατυπώσει με τον κατάλληλο τρόπο, 

αποκλείοντας ταυτόχρονα όλες τις άλλες έννοιες και ακόμα τη 

δυνατότητα να τις πλησιάσει κανείς με έμμεσες μεθόδους. 

      Ένας άλλος τομέας ως προς τον οποίο θα θέλαμε να 

αναλύσουμε το κομμάτι του περιορισμού της σκέψης με την Ν.Ο. 

είναι το γεγονός ότι πολλές λέξεις έπαψαν να υπάρχουν όπως η τιμή, 

δικαιοσύνη, ηθική, διεθνισμός, δημοκρατία, επιστήμη, θρησκεία. Είτε 

τις επικάλυψαν άλλες λέξεις είτε εξαφανίστηκαν. Όλες εκείνες που 

περιστρέφονταν γύρω από τις ιδέες της ελευθερίας και της ισότητας 
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περιλαμβάνονται σε μία μόνο λέξη, το έγκλημα σκέψης, ενώ όλες οι 

λέξεις που είχαν σχέση με την αντικειμενικότητα και τον 

ορθολογισμό περιλαμβάνονταν στη λέξη παλιόσκεψη. Αυτό 

συνέβαινε γιατί ,εξαφανίζοντας τις λέξεις αυτές και, σύμφωνα με την 

λογική που ακολουθούσε το Κόμμα, υποστηρίζοντας πως δεν 

υπήρξαν ποτέ, θα μπορούσαν να καταπνίξουν κάθε είδος 

επανάστασης όπου τα μέλη της θα διεκδικούσαν αυτές τις αξίες. Ας 

το δούμε όμως με δύο πολύ απλά παραδείγματα: 

 Πρώτο παράδειγμα: Ας υποθέσουμε πως ένας άνθρωπος με 

επαναστατικές αντιλήψεις και ο οποίος γνώριζε ή θυμόταν την 

Παλαιά Ομιλία διεκδικούσε την ύπαρξη "τιμής, δικαιοσύνης, 

ηθικής, διεθνισμού, δημοκρατίας, επιστήμης και θρησκείας", 

μιλώντας σε ένα μέλος του Κόμματος. Νομικά δεν υπήρχε κάτι 

που να τον εμποδίσει να το κάνει, εκτός του ότι θα 

θεωρούνταν "έγκλημα σκέψης" και θα επέφερε κάποιες 

συνέπειες. Λοιπόν, ακόμη κι αν κατάφερνε να πει τις 

προαναφερθέντες λέξεις που προσδιορίζουν αξίες, χωρίς να 

θεωρηθεί "έγκλημα σκέψης", τα ανώτερα μέλη θα 

αδυνατούσαν να αντιληφθούν τα λεγόμενά του, αφού θα 

ισχυρίζονταν ότι δεν υπήρχαν αυτές οι λέξεις στα λεξικά της 

Νέας Ομιλίας το οποίο ευθυνόταν τον λόγο που δεν τις 

γνώριζαν. 

 Παράδειγμα δεύτερο: Μιλώντας δυνητικά, ένας άνθρωπος που 

ακολουθούσε το Κόμμα και πίστευε στα λεγόμενά του, ο 

οποίος άρα είχε αφομοιωθεί στην Νέα Ομιλία, δε θα μπορούσε 

να εκφράσει τις αξίες που ήθελε να διεκδικήσει, επειδή δεν 

υπήρχαν ως λέξεις στα λεξικά της εποχής. Συνεπώς, κανένας 

δεν θα ασχολούνταν σοβαρά με κάποιον ο οποίος θα 

αδυνατούσε να εκφράσει αυτά που ήθελε με λέξεις. 

   Συμπεράσματα: 

Η Νέα Ομιλία έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στην χειραγώγηση του 

πλήθους διότι υπήρχε πολύ μικρή επιλογή σε λέξεις. Το λεξιλόγιο της 

Ν.Ο, σε σύγκριση με το δικό μας, ήταν πολύ μικρό και αναζητούσαν 

καινούργιους τρόπους για να το περιορίσουν ακόμη περισσότερο. 
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Κάθε αφαίρεση που της έκαναν ήταν κέρδος, γιατί, όσο λιγότερη 

ευχέρεια έχει κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε λέξεις, τόσο μικρότερος 

ήταν ο πειρασμός του να σκεφτεί. Επίσης, διέγραφαν λέξεις της 

Παλαιάς Ομιλίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 

επιτυχημένα "αντεπιχειρήματα" στις ενέργειες του Κόμματος. 

Τελικά, ήλπιζαν να δημιουργήσουν μία ομιλία που θα έβγαινε από το 

λαρύγγι χωρίς καμία συμμετοχή του εγκεφάλου. 
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Παράρτημα 

Το παράρτημα καλύπτει το δεύτερο μέρος της εργασίας μας και 

περιέχει:  

1. Τις ατομικές εργασίες μας 

2. Το ομαδικό μας σενάριο 

3. Την αντικατάσταση της σκηνής του 1984 

Οι ατομικές μας εργασίες: 
 

Εβίτα Τσάμη:  

α) 2122 - επιτελους οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ένα χάπι 

αιωνιότητας! Όσοι το πήραν βέβαια καταχράστηκαν την δύναμη που 

τους έδωσε και θεώρησαν την ανθρώπινη «τελειότητα» αρχή των 

πάντων. Επιπροσθέτως, σταμάτησαν να πιστεύουν σε θρησκίες.  

β) 2137 - ένας κομμίτης καταστρέφει τον πλανήτη Γη/ εξαφάνιση του 

μισού πληθυσμού 

γ) 2222 - δημιουργία της "ΚΑ.Τ.ΠΑ" : ΚΑλό Των ΠΑντων (ονομάστηκε 

από μερικούς αντίθετους και ως "ΚΑταστρέφω Τα ΠΑντα" ) μια εταιρία 

η οποία δημιουργήθηκε από λίγους "ηγέτες" που επιβίωσαν μετά την 

καταστροφή του κόσμου και είχαν πάρει το χάπι της αιωνιότητας. Κατά 

την καταστροφή, αντί να πεθάνουν, λόγω της δύναμης που του έδωσε 

το χάπι εκτοξέυτηκαν στο διάστημα (οι περισσότεροι έφτασαν ως τη 

σελήνη και επιβίωσαν!) . Εκεί έκαναν συμφωνία με τους εξωγήινους ότι 

αφού ο πληθυσμός της Γης είχε μειωθεί θα μπορούσαν να χειριστούν 

τους ανθρώπους καλύτερα τώρα. Το χάπι της αιωνιότητας που δεν 

μπορούσαν να την χειριστούν. Την χρησιμοποιούσαν μόνο για 

καταστροφή, παρά τις προειδοποιήσεις των οικολόγων. Όμως τι 

χειρότερο μπορεί να συμβεί από την καταστροφή του κόσμου; Με αυτό 

το σκεπτικό φτάσαμε στο σήμερα...   

δ) 2398: δημιουργείται η «ΔΙΑ.ΚΟ» -διάσωση κόσμου. Μια οργάνωση 

της οποίας απώτερος σκοπός ήταν στο πέρασμα των χρόνων να μην 

ξεχαστεί η ιστορία του κόσμου. Εκεί δούλευαν και οι γονείς μου, οι 

οποίοι τώρα λείπουν σε ένα ταξίδι στο σύμπαν. Εγώ είμαι υπευθυνη 
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τώρα για τον αδελφό μου και το σπίτι. Οι γονείς μου για να με 

διευκολύνουν έφτιαξαν πριν φύγουν μηχανικά εργαλεία που θα μας 

ετοίμαζαν, εμένα και τον αδερφό μου, κάθε πρωί και θα τακτοποιούσαν 

και «φυλούσαν» το σπίτι όσο θα λείπαμε. 

ε) 3009: Ανοίγω τα μάτια μου, κοιτάζω το ημερολόγιο, 7 το πρωί, 4 

Νοεμβρίου. Έπειτα πιέζω το κόκκινο κουμπί στο κομοδίνο. Εκείνο 

ενεργοποιεί το μηχανικό χέρι που μου σερβίρει το πρωινό, μού διαλέγει 

τα ρούχα και ανοίγει τις κουρτίνες. Πιο παλιά όλα ήταν πιο 

φυσιολογικά. Η μαμά με ξυπνούσε και ετοίμαζε το πρωινό. Μετά 

τρώγαμε όλοι μαζί. Αλλά αυτόι ηταν παλιά... Κοίταζω για λίγο έξω τον 

μοβ ουρανό νοσταλγικά. Φαντάζει ονειρικός -σαν ζωγραφικός πίνακας- 

καθώς τα μαύρα δέντρα σε συνδυασμό με το ροζ χορτάρι αποτελούν 

όλα μαζί ένα αρμονικό σύνολο. Ούτε αυτά ήταν έτσι παλιά. Η "ΚΑΤΠΑ" 

τα έκανε έτσι.  

 Καθώς επεξεργαζόμουν όλα αυτά έτρωγα για το πρωί. 

Αντιλαμβάνομαι ότι μασούλαγα την τσίχλα με γεύση γάλακτος τόσην 

ώρα. Κρίμα γιατί είχα αποφασίσει να την κάνω δώρο στον αδερφό μου. 

Του έχουν τελειώσει οι δικιές του και θα πάρει αρκετό χρόνο να φέρουν 

την παραγγελία απο τον Ήλιο. Έχει πλέον πάει 8 η ώρα και ετοιμάζομαι 

για το σχολείο. Το αγαπώ το σχολείο μου, μαθαίνουμε πράγματα που 

κανείς άλλος στον γαλαξία δε μαθαίνει -και δεν πρόκειται να μάθει 

ποτέ. Το απαγορεύει ο Κυβερνήτης. Ευτυχώς η "ΔΙΑ.ΚΟ" όπου και 

δούλευαν και οι γονείς μου απέτρεψε τη κατάργηση ενός τέτοιου 

σχολείου. Μου είχαν πει ότι τα είχαν ονομάσει "ιστορικά" γιατί 

μαθαίνουμε την ιστορία του GALAXa –ολόκληρος ο γαλαξίας αποτελεί 

την μια πολιτεία- πριν βέβαια μάθουν οι Αρχαίοι την ύπαρξή του.  

  Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μέσα στο Space-School-Bus μαζί με τον 

αδερφό μου. Κοιτάζω έξω. Σήμερα θα μας παρουσιαστεί ο κόσμος πριν 

από 1000 χρόνια μέσα από έναν χρονοταξιδευτή. Ξέρω πως θα είναι 

πολύ περίεργο. Φοβάμαι λίγο. Είμαι μόλις 100 ετών και ο αδερφός μου 

είναι75. Πόσο τρομακτικό άραγε θα είναι να αντικρίσεις έναν κόσμο 

πριν την καταστροφή του? Πόσο μελαγχολικό να ξέρεις ότι ποτέ δεν θα 

ξαναγίνει έτσι; Ή ακόμα και να γίνει θα χρειαστούν αιώνες πολλών 

προσπαθειών. Στο σχολείο μάς λένε ότι θα αποτελέσουμε την γενιά που 

θα σώσει τον κόσμο. Ότι τελικά εμείς θα είμαστε αυτοί που θα  
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καταπολεμήσουμε την «ΚΑ.Τ.ΠΑ». Προς το παρών αυτό το έχουν 

αναλάβει οι γονείς μας. Το θετικό στοιχείο της αναδρομής αυτής είναι 

ότι, όπως θα δούμε τα αίτια της σημερινής κατάστασης, ίσως βρούμε 

και το πώς θα τη διορθώσουμε.  

  Μόλις τελείωσε η παρουσίαση. Και μόλις αντιληφθήκαμε ότι 

μάλλον η καταστροφή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αλλά πόσο 

χειρότερα μπορεί να γίνουν τα πράγματα; 

Κυριακή Σφαιροπούλου: 

14 Οκτωβρίου 2048 

 Το παρελθόν έχει περάσει. Το παρόν είναι το τώρα ή, μήπως, το μέλλον 

; Αυτό είναι μια απορία που δεν θα βρει ποτέ λύση. ΄Oχι, ακόμα, 

τουλάχιστον. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει στον κόσμο. Ούτε ο 

κόσμος έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Αυτό που μπορώ να πω ξεκάθαρα, 

όμως, είναι ότι όλα άρχισαν έτσι : 

 

Κόσμος 2011 

 

   Μεγάλη     καταστροφή 

  του 2025. 

2034 

Αλλαγή του κόσμου. 

Αρχική κυριαρχία των διαστημανθρώπων.  
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                        2040 

Αλλοίωση των χωρών – κρατών  και η ένωσή τους σε ένα  ΤΕΡΑΣΤΙΟ 

νησί και γύρω μόνο η θάλασσα. 

 

       2045 

Οι άνθρωποι άρχισαν να χάνουν τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που 

διέκριναν το ανθρώπινο είδος, τα συναισθήματα, τα ενδιαφέροντα, 

τα συνήθειές τους. 

Όλοι έγιναν μια μάζα. 

 

2047 

Μέσα σε δύο μόνο χρόνια τα όντα του διαστήματος κατάφεραν να 

αλλάξουν τη γλώσσα όλων των ανθρώπων, από όλες τις χώρες /ηπείρους. 

Όλοι πλέον, μιλάμε μία γλώσσα, τα ΑΣΤΕΡΙΚΑ, τα οποία έχουν επηρεαστεί 

από όλες τις υπαρκτές γλώσσες του κόσμου/πλανήτη μας.  
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ΕΤΟΣ 2048 

   Και από εδώ ξεκίνησαν όλες οι αμφιβολίες. Ξαφνικά, μετά από 

ένα γερό σαμποτάζ που έγινε στους «΄Ηρωες» (έτσι ονομάζονταν οι 

ανώτεροι διαστημάνθρωποι) ο λαός ή, μάλλον, όλο το πλήθος των 

ανθρώπων άρχισε να θυμάται – πολύ αμυδρά όμως. Πολλές απορίες, 

όμως, περιτριγύριζαν και όλους εμάς, οι οποίοι μπλεχτήκαμε άδικα – ή 

μήπως όχι ; Τι έγινε ; Ποιος μας οδήγησε σε όλο αυτό ; Πώς μας 

κατέλαβαν οι ήρωες και πότε άρχισαν να μας κυβερνούν ; Ποιο είναι το 

όφελός τους ; Η αλλαγή της γλώσσας άλλαξε και όλους τους 

ανθρώπους; Είμαστε στο 2048, είναι παρόν ή μέλλον; Τι θα γίνει μετά; 

 Βλέπω αυτές τις σημειώσεις μία μέρα μετά. Απλά τις έγραψα, 

διότι θυμόμουν, και μετά ξανακοιμήθηκα. Σήμερα, όμως, ανοίγω τα 

μάτια μου και διαπιστώνω πού ήμουν όλο αυτό τον καιρό. Πού είναι 

όλοι οι άνθρωποι. Είμαστε σε ένα πελώριο κτήριο – μάλλον θα είναι 

ιατρείο – και εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται πάνω σε κρεβάτια. 

Κάποιοι ξύπνιοι, άλλοι ακόμα σε λήθαργο. Είμαι μία από αυτούς οι 

οποίοι ξύπνησαν. Αλλά για πόσο ακόμα ; Θυμάμαι το πρώτο πράγμα 

που μας είπαν : «Ετοιμαστείτε, όταν ξυπνήσετε, θα δείτε μια 

ολοκαίνουργη, αλλαγμένη κοινωνία». Άρα αύριο είναι η μέρα που θα το 

ανακαλύψουμε – εγώ και οι άλλοι άνθρωποι που ξυπνήσαμε σήμερα. 

Μέχρι αύριο … 

  Ξημέρωσε. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω βγει με το που ξημέρωμα 

έξω, αλλά τώρα δεν  έχω άλλη επιλογή. έπρεπε να βγω σ’ αυτόν τον 

«νέο κόσμο», όπως μας τον παρουσίασαν και σήμερα και τώρα ήταν 

αυτή η στιγμή ! Νομίζω είμαι ανήσυχη – αλλά πώς γίνεται να 

αισθάνομαι ; - Τώρα, όμως, είναι η στιγμή. Μας έβαλαν μπροστά σε μια 

πελώρια ατσάλινη πόρτα, οχτώ άτομα σε μια οριζόντια σειρά και 
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άρχισαν να μετρούν αντίστροφα από το έξι. Όταν έφτασαν στο ένα … 

πάτησαν ένα γαλάζιο κουμπί που αυτό με τη σειρά του ανύψωσε την 

ατσάλινη πόρτα. Εμείς μείναμε με το στόμα ανοιχτό μπροστά στο θέαμα 

που αντικρίσαμε. Μπροστά στα μάτια μας εμφανίστηκε ένας τελείως 

διαφορετικός κόσμος από εκείνον που ζούσαμε ! Δεν υπήρχαν 

ουρανοξύστες, ποτάμια, πράσινο, καταστήματα ούτε ακόμα και τα 

σπίτια μας. Όλα ήταν διαφορετικά !  

   Όταν μας άφησαν να περιηγηθούμε στην πόλη, την ονόμασαν 

Αστέρια, συνειδητοποίησα ότι παντού υπήρχαν μικρά σπιτάκια – 

πουθενά πολυκατοικίες – που μάλλον θα προορίζονταν για την μόνιμη 

εγκατάστασή μας. Υπήρχε μονοχρωμία – όλα δηλαδή ήταν το ίδιο 

χρώμα : Μπεζ. 

 Όταν μπήκα σε ένα απ’ αυτά, ήταν μισογεμάτο από έπιπλα, είχε 

ελεύθερο χώρο αλλά μόνο τέσσερα δωμάτια : ένα μπάνιο, μία κουζίνα, 

ένα σαλόνι και στο βάθος μία κρεβατοκάμαρα. Στην κουζίνα υπήρχε μια 

παράξενη πόρτα, την οποία δεν κατάφερα να ανοίξω. Από τα παράθυρα 

είδα ότι κανένα απ’ αυτό το πλήθος σπιτιών δεν είχε αυλή. 

  Βγαίνοντας από την κεντρική είσοδο του σπιτιού, είδα τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας να περιμένουν ένα νεαρό που είχε μπει και 

αυτός σε ένα από τα σπίτια. Θέλοντας να προχωρήσω, απλά τους έκανα 

ένα νεύμα, διότι ακόμα δεν είχα αποκτήσει τη δύναμη ώστε να μιλήσω – 

ούτε και αυτοί. Πάλι καλά, μπορώ και να σκέφτομαι και να γράφω 

ακόμη. Έτσι, έβγαλα από την τσέπη μου το μπλοκάκι που πάντα κράταγα 

μαζί μου και ένα μισοτελειωμένο στυλό και έγραψα : 

 Ομάδα ανθρώπων (8 μέλη) – 4 άνδρες, 4 γυναίκες. 

 Μπήκα σε ένα σπίτι : Ελάχιστα δωμάτια – κάτι έχει η πόρτα της 

κουζίνας … 
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 Συνέχιση της περιπλάνησης. 

 Μάλλον πρέπει να βρω το σπίτι που θα μένω. 

 Όλες οι σημειώσεις με έχουν βοηθήσει στο να θυμάμαι πολλά 

γεγονότα. Αν δεν είχα κάνει το αρχικό σχεδιάγραμμα, δεν θα ήξερα καν 

πώς κατέληξα εδώ. 

  Όταν έχωσα το μπλοκάκι μέσα στην τσέπη μου ξανά, έπεσε ένα 

μαύρο, παλιό κλειδί, όπου στο δεύτερο στρογγυλό σημείο έγραφε 306. 

Σκέφτηκα ότι μάλλον αυτός θα ήταν ο αριθμός του σπιτιού μου και έτσι  

περιπλανώμενη μέσα στο πλήθος των μπεζ σπιτιών κατάφερα να βρω 

το σπίτι 306. Απλά, άνοιξα την πόρτα, αφού είχα δει τι περιείχε το 

προηγούμενο σπίτι, κατευθύνθηκα προς την πόρτα που μου είχε 

τραβήξει το ενδιαφέρον προηγουμένως. Αφού βεβαιώθηκα ότι ήταν και 

αυτή, δυστυχώς, κλειδωμένη, στράφηκα προς τη βιβλιοθήκη. Σκέφτηκα 

: «…για να βρω απαντήσεις, πρέπει να αρχίσω από κάπου και αφού δεν 

μπορώ ακόμα να μιλήσω, ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσω την 

αίσθηση της όρασης και να αρχίσω να διαβάζω …».  Και το βρήκα ! 

΄Ενα σκούρο μπλε βιβλίο στο πάνω ράφι της βιβλιοθήκης που έγραφε 

«Αστεροπολίτες». ΄Αρχισα να το διαβάζω προσεχτικά, ψάχνοντας να 

βρω απεγνωσμένα να βρω μια απάντηση σε όλα τα ερωτήματα που με 

βασάνιζαν. Διάβασα «...Βρίσκεστε στο έτος 2048. Μην σας νοιάζει εάν 

είναι παρόν ή μέλλον – να χαίρεστε που είστε ζωντανοί !». Και 

αναφορικά με τα σπίτια : «…Στα σπίτια αυτά που βρήκατε το βιβλίο 

αυτό, είναι δικά σας. Αν έχετε οικογένειες δεν μπορεί να μείνετε πάνω 

από δύο άτομα, γι’ αυτό σας χωρίσαμε. ΄Ετσι είναι οι κανονισμοί και 

κανένας δεν πρέπει να τους παραβαίνει». Μελετώντας τη σελίδα που 

βρήκα τις σχετικές πληροφορίες για τα σπίτια, διαπίστωσα στο κάτω 

μέρος μία μικρή σειρά γραμμάτων που έγραφε : «…Δεν θέλετε να 
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μάθετε τι βρίσκεται πίσω από την πόρτα της κουζίνας. Είναι κλειδωμένη 

για την ασφάλειά σας». 

   Αυτό ήταν ! Δεν αντέχω άλλο αυτή την περίεργη πόλη. Δεν 

αντέχω στην ιδέα ότι αυτός ο κόσμος θα είναι ο μελλοντικός. Δεν θέλω, 

αν τύχει να κάνω οικογένεια, να μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά μου. Δεν 

μπορώ να έχω τόσα αναπάντητα ερωτήματα. Και φυσικά ΔΕΝ γίνεται να 

με ελέγχουν σαν ανθρώπινο ρομπότ και να μην μπορώ να αισθάνομαι, 

κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωσή μου.  

  Θυμήθηκα τι αισθάνθηκα όταν άνοιξε η ατσάλινη πόρτα. 

Αισθάνθηκα ανησυχία, φόβο, τρόμο αλλά και περιέργεια για το νέο 

κόσμο που απλωνόταν μπροστά στα μάτια μου. Επίσης, θυμάμαι τη 

σοφότερη κουβέντα που έχω ακούσει ποτέ : «Η σκέψη και η φαντασία 

μπορούν να ελέγξουν τα πάντα !». 

 Αυτή τη φράση την είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο στο παλιό μου 

σπίτι. Χμμμ…να το κάνω ή όχι ; Μπορεί πίσω απ’ αυτή την πόρτα της 

κουζίνας - που είναι ξύλινη και απεικονίζει μια τεράστια σκαλιστή ρίζα 

δέντρου - να βρω τις απαντήσεις στα ερωτήματά μου. Να μάθω τι έγινε 

στον κόσμο, στην οικογένειά μου, στην «πρώην» χώρα μου και στη 

γλώσσα μου. Τώρα είναι η πιο δύσκολη και η πιο σημαντική απόφασή 

μου. Το σκέφτηκα πολλές φορές και τελικά αναφώνησα (!) : ΘΑ ΠΑΩ ! 

΄Εβγαλα ξανά το κλειδί από την τσέπη μου για να κλειδώσω την 

εξώπορτα του «νέου» σπιτιού μου και να δω αν με το ίδιο θα μπορούσα 

να έχω πρόσβαση σ’ αυτή την παράξενη αλλά σημαντική πόρτα. 

 Όπως το φανταζόμουν. Το κλειδί ταιριάζει τέλεια στην πόρτα. Αφού 

βεβαιώθηκα ότι όλα ήταν ασφαλισμένα, προχώρησα και ξεκλείδωσα 

την «δεντρόπορτα». ΄Οταν έκανα δύο βήματα μπροστά, άθελά μου, με 

την άκρη του παπουτσιού μου, πάτησα ένα κουμπί που ενεργοποίησε 
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μία σχετικά μεγάλη οθόνη και έκλεισε την πόρτα από την οποία είχα 

περάσει. 

  Μπροστά στην οθόνη βρισκόταν μία καρέκλα που είχε τον 

αριθμό μου «306». Κάθισα και ενεργοποιήθηκε η οθόνη. Αρχικά έδειχνε 

φωτογραφίες από την παιδική μου ηλικία με τους φίλους μου και την 

οικογένειά μου. Μετά, ξαφνικά, εμφανίστηκε ένα γαλάζιο φως σε μια 

φωτογραφία που είχαμε τραβήξει με τον αδερφό μου λίγο πριν γίνει η 

καταστροφή του 2025. Από αυτήν την εικόνα και μετά έβλεπα το σπίτι 

μου, σαν να είναι κομμάτια πάζλ, να διαλύεται σιγά – σιγά. Η οικογένειά 

μου χωρίστηκε, ο καθένας μας, όμως, βρισκόταν σε ένα κρεβάτι στο 

τεράστιο κτήριο που είδα όταν ξύπνησα. Δεν ήταν ιατρείο – όπως ήταν η 

αρχική μου εντύπωση – αλλά επιστημονικό εργαστήριο. Προσπαθούσαν 

να μας κάνουν ξένους μεταξύ μας για να αυξηθεί ο πληθυσμός Τους. Να 

μην θυμόμαστε αν είμαστε αδέρφια, συγγενείς ή φίλοι. Να ξεκινήσουν 

όλα από την αρχή για εμάς. Μετά το βίντεο έδειξε τα πειράματα που 

γίνονταν στον καθένα από εμάς, σε όλους τους ανθρώπους που 

βρίσκονταν στο επιστημονικό εργαστήριο. Οι εξηγήσεις ήρθαν μετά, με 

ένα βίντεο από γράμματα. ΄Εδειχνε ότι οι διαστημικοί άνθρωποι ήρθαν, 

αρχικά, ειρηνικά για να μας βοηθήσουν, ώστε να μην καταστραφούμε 

αλλά ο κόσμος της Γης αρνήθηκε τη βοήθειά τους. Τότε οι «Ήρωες» 

καταλαβαίνοντας ότι το 2025 θα ερχόταν η τελική καταστροφή του 

ανθρώπινου είδους της Γης, άπλωσαν μια απεριόριστη γαλάζια ακτίνα, 

με την οποία μάζεψαν όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη τους. 

΄Επειτα, το 2034 οι διαστημικοί άνθρωποι, που ήταν περίεργα 

ανθρώπινα πλάσματα, χωρίς χαρακτηριστικά – όλοι ψηλοί που 

φορούσαν πάντα μάσκες αστροναυτών – άρχισαν να επεξεργάζονται τη 

Γη και να κάνουν έργα, διαλύοντας τα πάντα. Το 2040 με αυτή την ίδια 
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γαλάζια ακτίνα ένωσαν όλες τις ηπείρους σε ένα τεράστιο νησί και γύρω 

– γύρω υπήρχε μόνο ένας πελώριος ωκεανός – ένωση των θαλασσών. 

 ΄Επειτα, το 2045 οι άνθρωποι που βρίσκονταν στον πλανήτη 

«Losch» μέσα από πολλές επιστημονικές εργασίες, έρευνες και 

πειράματα νόμιζαν ότι άρχισαν να χάνουν τα αισθήματά τους αλλά στην 

πραγματικότητα οι διαστημικοί άνθρωποι τους έσβησαν τη μνήμη : Στο 

εξής δεν θα θυμόντουσαν τους συγγενείς, τους φίλους, τους 

αγαπημένους τους ούτε ποια δραστηριότητα τους χαρακτήριζε και τους 

διέκρινε. Αυτό το έκαναν – όπως το εξηγεί το βίντεο – για να τους 

δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία να αλλάξουν. Να τους κάνουν 

καλύτερους ανθρώπους. Και φτάσαμε στο 2047. Τα διαστημικά αυτά 

όντα, για να μην αισθάνονται οι άνθρωποι τον ρατσισμό που 

δημιουργούν οι διαφορετικές γλώσσες τους, επινόησαν μία γλώσσα τα 

«Αστερικά» για να μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν μεταξύ τους. 

΄Ετσι, αφού αισθάνθηκαν οι «Ήρωες» ότι τα πειράματά τους ήταν 

έτοιμα, αποφάσισαν να τους πάνε πίσω στον ολοκαίνουργιο πλανήτη 

τους που αντί για Γη, τον ονόμασαν «Αστερία». 

  Εκεί, ο καθένας θα ξυπνούσε με άλλους επτά και θα πήγαινε στα 

νέα τους σπίτια όπου θα άρχιζαν τη νέα τους ζωή. Με νέες γνωριμίες 

και νέα ενδιαφέροντα. Η κάμερα του βίντεο έδειξε τόπους με πράσινους 

κήπους και φυτά πέρα από τα μπεζ σπίτια χωρίς αυλές, πλην όμως το 

βίντεο δεν έδειξε αξιοθέατα του πλανήτη αλλά ασχολήθηκε με τις ζωές 

των ανθρώπων και την ποιότητά της στο μέλλον. Τέλος εμφανίστηκε το 

μήνυμα : «ΘΕΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΗΡΩΑΣ ;». 

 Συνειδητοποιώντας, μετά από όσα είδα στο βίντεο ότι ξημέρωνε 

ένας καλύτερος κόσμος για το ανθρώπινο είδος και ότι όλα τα 

ερωτήματά μου είχαν απαντηθεί, δεν το σκέφτηκα περισσότερο. 
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   Αποφάσισα από σήμερα κιόλας να  γίνω ένας «΄Ηρωας» 

[χαρακτηρισμό που προηγούμενα θεωρούσα απόλυτα ειρωνικό για τους 

διαστημάνθρωπους] και τούτο γιατί ο ρόλος αυτός μαζί με τον ίδιο ρόλο 

που θα αποφάσιζαν και άλλοι άνθρωποι ήταν ο πλέον κατάλληλος και 

αποτελεσματικός για τη σωτηρία του ανθρώπινου είδους. 

 

Αντώνης Δρόσος:   

  Ήταν μια όμορφη χειμερινή και ψυχρή μέρα .Μόλις τελείωσε το 

σχολείο φύγαμε με τον αστροδιαστημικοπολικό πύραυλο χαμηλής 

βαρύτητας με σκοπό να επιστρέψουμε σπίτι .Οι καθηγητές μας είχαν 

αναθέσει να ταξιδέψουμε έως το Τιμπουκτού για να μελετήσουμε την 

αστροδιαπσπαστική μορφή κατασκευής σουβλακίων μέσα σε ένα 

απόγευμα .Κατευθείαν άρχισα το ταξίδι ,στην πορεία του ταξιδιού 

έπεσα πάνω σε ένα κοπάδι φιλικών αλλά εγωιστικών εξωγήινων και 

πιάσαμε την κουβέντα για περίπου μια αστρική ώρα .Μόλις τελείωσα τη 

συζήτηση έπιασε μια συνεχής απρόσμενη και καταρρακτώδης βροχή. 

Ξαφνικά δέχθηκα μία απρόσμενη επίθεση από βατραχανθρώπους .Οι 

βατραχάνθρωποι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι και αιμοβόροι. Μόλις με 

είδαν όρμησαν μανιωδώς κατά πάνω μου .Εγώ για μια στιγμή 

τρομοκρατήθηκα αλλά όταν ξαφνικά είδα μια μαύρη τρύπα εξόδου 

κινδύνου για λίγο καθησυχάστηκα ..σταμάτησα με έναν φίλο να πιούμε 

έναν παγωμένο άτροπο και βίαιο απανθρακωμένο στρουθοκάμηλο . 

Τέλος, μόλις έφτασα στον προορισμό οι τιμπουκτιανοί με καλωσόρισαν 

και με βοήθησαν ιδιαίτερα σε μια κατασκοπευτική και οραματιστική 

εκτέλεση της εργασίας μου .Ο γυρισμός μου στο σπίτι άργησε να 

πραγματοποιηθεί διότι η διεργασία των πληροφοριών 

πραγματοποιήθηκε στις 455μκ  οι υπολογιστές στο 3000mb έχουν 

μέγεθος σαν μια γόμα συνεπώς έχεις την δυνατότητα να τους κουβαλάς 

μαζί σου .Είναι αδιάβροχοι και δεν έχουν πληκτρολόγιο. Λειτουργούν 

μόνο με διασπαστικά ηχητικά μικροπολλιδιασπόμενα κινούμενα 

ηχητικά κείμενα .Η οθόνη είναι η ατμόσφαιρα (δεν μπορείς να την 

ακουμπήσεις). Αυτοί οι υπολογιστές έχουν πολλές ικανότητες όπως να 
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σου καθαρίζουν το σπίτι να σε ταξιδεύουν σε διάφορα ηλιακά 

συστήματα, να σου ετοιμάζουν φαί, να σε κάνουν αόρατο και άλλα 

.....είναι πολύπλοκα μηχανήματα και πολλές φορές άμα τσαντιστούν 

κάνουν μία πυρηνικά ομαλά μεταβαλλόμενη έκρηξη για αυτό τον λόγο 

χρειάζονται προσοχή και ησυχία ....Ωστόσο αντέχουν κάτω από 

δύσκολες συνθήκες όπως τα χιόνια ,είναι αλεξίσφαιροι με συνοπτικά 

διατρεχούμενο κέντρο ελέγχου. 

            Σήμερα τα χαράματα έχουμε κανονίσει με τους φίλους μου να 

πάμε σε μια παρθένα καφετέρια για να πιούμε έναν  ανώριμο καφέ.  

Αργότερα κατά το μαύρο μεσημεράκι λέμε να πάμε μια βόλτα στο 

δυτικό βόρειο και ανατριχιαστικό ηλιακό σύστημα. Τελικά, μόλις 

αρχίσαμε, συνειδητοποιήσαμε πως οι υπολογιστές μας δεν είχαν αρκετή 

μπαταρία με αποτέλεσμα να μείνουμε εγκλωβισμένοι μέσα στο 

εσωτερικό του πλανήτη Πλούτωνα. Κάτι φιλικοί εξωγήινοι μας έδωσαν 

μια χείρα βοήθειας, μας κέρασαν και μια αηδιαστική 

σοκολατουπεντανόστιμη σοκολατόπιτα,  και μας έδωσαν την ευκαιρία 

να φορτίσουμε τους υπολογιστές μας ώστε να γυρίσουμε πίσω με 

ασφάλεια . Οι φορτιστές είναι και αυτοί ιδιαίτερα πολύπλοκα 

ατρομηχανήματα .Το αρνητικό είναι ότι δεν έχουν κέντρο ελέγχου. 

Τέλος πάντων, μόλις φορτίσαμε τους υπολογιστές μας πήγαμε 

κατευθείαν  στο σπίτι. Εκεί αντικρίσαμε τους γονείς μας εκνευρισμένους 

διότι είχαμε καθυστερήσει.... 

 

 

Κατερίνα Κεδίκογλου: 

  Ήταν βράδυ, έβρεχε και δεν με έπαιρνε ο ύπνος. Έτσι 

αποφάσισα να τακτοποιήσω τα συρτάρια μου μέχρι να μου έρθει 

νύστα. Εκεί που τακτοποιούσα, ξαφνικά βρήκα ένα παλιό σκονισμένο 

χρυσό μενταγιόν. Το κοίταξα, το ξανακοίταξα και κάθισα κάτω να 

σκεφτώ από που ήταν. Σκεπτόμουν, ξανασκεφτόμουν αλλά τελικά τα 

παράτησα και έπεσα για ύπνο. Μεσ’στην μέση της νύχτας άκουσα έναν 

παράξενο θόρυβο. Είδα το παράθυρο μισάνοιχτο και μια παράξενη 

φιγούρα από πίσω σαν να μου έκανε νόημα να πάω κοντά. Είχα 
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αρχίσει ήδη να φοβάμαι και από το πρόσωπό μου έτρεχε κρύος 

ιδρώτας . Τότε σκέφτηκα να ανοίξω το φως και παρατήρησα ότι το 

μενταγιόν έλειπε από το κομοδίνο. Ξαφνικά άνοιξε το παράθυρο και η 

παράξενη φιγούρα άρχισε να μου μιλάει και να μου λέει ‘‘Αυτό 

ψάχνεις; ’’ . Άρχισα να ουρλιάζω και να τρέχω προς την σκάλα. 

Κατέβηκα βιαστικά και στο προτελευταίο σκαλί παραπάτησα και 

έπεσα. Τότε είδα για άλλη μια φορά την παράξενη φιγούρα να με 

πλησιάζει, έβαλα τα κλάματα και μετά από λίγο λιποθύμησα. Λίγη ώρα 

αργότερα ξύπνησα και συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν στην σκάλα 

όπου είχα λιποθυμήσει , αλλά σε άλλο δωμάτιο, άλλη χώρα, ίσως και 

άλλο πλανήτη. Όλα μου φαινόντουσαν περίεργα. Νόμιζα ότι 

ονειρευόμουν για άλλη μια φορά αλλά βρισκόμουν όντως σε ένα άλλο 

μέρος όπου όλα ήταν κατασκευασμένα από ΙΝΟΧ , το κρεβάτι, ο 

καναπές, οι ντουλάπες, τα πάντα. Ρώτησα αν ήταν κάποιος εκεί 

αρκετές φορές αλλά δεν πήρα καμία απάντηση. Τότε είδα για 3 φορά 

την παράξενη φιγούρα. Ήταν ένα ρομπότ  -φυσικά κι αυτό από ΙΝΟΧ-  

και με ρώτησε αν ήμουν καλά και για ποιό λόγο  είχα το μενταγιόν του. 

Τότε του απάντησα ότι το είχα βρει σε ένα πηγάδι στην προσπάθεια 

μου να βρω νερό. Τότε κι εγώ αναρωτήθηκα που βρισκόμουν και 

άρχισα να κάνω διάφορες ερωτήσεις στο ρομπότ. Τρομαγμένη, 

κοίταξα το ρολόι μου και διαπίστωσα ότι ο χρόνος είχε παγώσει. 

Σήκωσα το κεφάλι μου και έκπληκτη παρατήρησα ότι βρισκόμουν 

πάλι σε ένα –αυτή τη φορά-  άδειο δωμάτιο, λευκό, μόνο τοίχοι 

υπήρχαν. Το ρομπότ είχε εξαφανιστεί. Πανικόβλητη, άρχισα να τρέχω 

αλλά συνειδητοποίησα κάτι περίεργο, δεν υπήρχε πουθενά πόρτα. Με 

μανία, έψαχνα γύρω μου και έτρεχα και τότε καταλάθος έπεσα πάνω 

σε έναν  τοίχο και.. ξύπνησα ! Είδα την μητέρα μου πάνω από το 

κεφάλι μου να με ρωτάει τι συνέβη και φυσικά το δωμάτιο μου. 

 

Το ομαδικό μας σενάριο – ένωση:  
 

   Τέσσερα παιδιά αλλά μόνο μία ιστορία και μια μοναδική 

προσπάθεια να επαναστατήσουν ενάντια στο καταπιεστικό καθεστώς 

που υπήρχε στην κοινωνία τους. Ευτυχώς τώρα μπορούμε να το πούμε 

ελεύθερα πως αυτά τα παιδιά ήταν η αρχή της επανάστασης. Και όλα 

ξεκίνησαν με την ένωσή τους.  



27 

 

  Όλα ξεκινούν στην πόλη Αστέρια, στο νησί των ''Ηρώων", την 

πόλη όπου μεγαλώνουν τα παιδιά. Οι Διαστημάνθρωποι κυβερνούν και 

ο κόσμος στέκεται παθητικός απέναντί τους.  Είναι το έτος 2099 και ο 

κόσμος έχει πλέον συνηθίσει την κατάσταση. Όλοι ζουν δυο-δυο στα 

μονότονα και βαρετά μπεζ σπίτια τους και φυσικά κανένας δεν έχει δει 

ποτέ τι κρύβετε πίσω από την πόρτα της κουζίνας. Ο κάθε πολίτης της 

Αστέρια έχει πλέον εξασφαλίσει τη ζωή στην αιωνιότητα, αφού πλέον 

το χάπι "L.F.E" (Live for ever) δόθηκε και επισήμως και στους 

1.000.000 πολίτες του πλανήτη! Βέβαια, πολλοί αρνήθηκαν να το 

πάρουν επικαλούμενοι την πίστη τους και το ότι ο θάνατος υπάρχει 

για κάποιον σκοπό, όπως και η ζωή. Αυτοί λοιπόν οι άτυχοι 

"μικροεπαναστάτες" τιμωρήθηκαν για την θέλησή τους να 

ακολουθήσουν τον κύκλο της ζωής με τον ίδιο τον θάνατό τους. Ας 

γνωρίσουμε όμως τους νέους ήρωες του 2101!  

   Η Sunny ήταν μια από τις προνομιούχες κοπέλες που 

διαλέχτηκαν στην πρώτη εξάδα ανθρώπων και που τόλμησαν να 

ανοίξουν την πόρτα της κουζίνας και να γίνουν Ήρωες. Αν και στην 

αρχή είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα, αργότερα συνήθισε την βαρετή 

γραφειοκρατική θέση της και αποφάσισε να φτιάξει έναν 

ενημερωτικό κινηματογράφο. Εκεί οι άνθρωποι παρακολουθούσαν 

ταινίες οι οποίες ενθάρρυναν την αγάπη των ανθρώπων για την νέα 

τους ζωή και οι οποίες άρχιζαν και τελείωναν με την φράση " Όλοι 

μπορούμε να γίνουμε Ήρωες". Βέβαια όλο αυτό ήταν γραμμένο στα 

αστρικά που ήταν η επίσημη γλώσσα του νησιού. Η Sunny, γενικότερα 

ήταν περίεργη και τολμηρή, ανοιχτόμυαλη και έτοιμη να δεχθεί τις 

καινοτομίες, δημιουργική και ίσως λίγο τεμπέλα. Πάντως δεν της 

άρεσε να εμβαθύνει τις καταστάσεις. Αυτό το ιδιαίτερο χάρισμά της -

έτσι το χαρακτήριζαν οι ανώτεροί της- τη  βοηθούσε να περνάει τις 

απόψεις της κοινωνίας στον κόσμο και γι'αυτό την είχαν πολύ σε 

εκτίμηση. Και ήταν μόλις 18 χρονών (δηλαδή είχε ζήσει περίπου 104 

χρόνια με τα παλαιά δεδομένα, αλλά μετρούσαν διαφορετικά την 

νεότητα στην αιώνια ζωή. Έτσι είχε τα χαρακτηριστικά μιας 18χρονης 

κοπέλας). Χμμ.. την ακολουθούσαν και πίστευαν σε αυτήν. Ήταν 

έξυπνη και το ήξερε. Και έμαθε να τους χειρίζεται. Ήξερε τι ήθελαν και 

ήξερε, ακόμη, τι ζητούσε ο κόσμος. Μπορούσε να γίνει η ανώτερη. 

Μπορούσε να φτάσει ψηλότερα απ' όλους. Μπορούσε να 

επαναστατήσει. Θα ρίσκαρε και θα το έκανε!  
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    Η Katy ήταν ένα φιλήσυχο κορίτσι που μόνο η καρδιά του ήξερε 

τι πραγματικά ήθελε. Εκείνη ήταν 16, αλλά είχε απίστευτα δυνατό 

ένστικτο! Μπορούσε πάντα να καταλαβαίνει εάν υπήρχε ένταση, 

ενθουσιασμός ή λύπη στην ατμόσφαιρα και στο περιβάλλον της. Όλα 

αντικατοπτρίζονταν στα όνειρά της. Όπως, όμως, καταλαβαίνετε ήταν 

από τα ελάχιστα άτομα που αισθάνονταν πριν από την εξέγερση των 

"παιδιών της Αφροδίτης", ένα συγκρότημα το οποίο τραγουδούσε για 

την αγάπη, τη θλίψη την μελαγχολία, τη χαρά και γενικά τα 

συναισθήματα. Μετά από τα τραγούδια τους ο κόσμος άρχισε να 

ερωτεύεται, να αισθάνεται, να λυπάται και -επιτέλους- να μιλά! 

Φυσικά η Katy ήταν πολύ προσγειωμένη και συνειδητοποιημένη για 

να επηρεαστεί από αυτά. Το μόνο που ήθελε ήταν οι γονείς της και 

ένας άνθρωπος που να την καταλαβαίνει. Μια φίλη ίσως. Ένας φίλος. 

Ή ακόμα καλύτερα μια οικογένεια. Φοβόταν μήπως πάθει κάτι και 

ήταν ενάντια της επανάστασης. Όμως όλα άλλαξαν σε μια νύχτα. Είδε 

στο όνειρό της ένα μενταγιόν ( "Η καρδιά μου!" είχε σκεφτεί) το οποίο 

είχε βρει κατά τύχη (η τυχαία ανακάλυψη των συναισθημάτων της) 

που όμως συνέχεια το έπαιρνε κάποιος τρομακτικός άντρας με μια 

ακόμη περισσότερο τρομακτική στολή. Μια τρομακτική σκιά ίσως, που 

συνέχεια εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν. Μετά είχε βρεθεί σε ένα 

δωμάτιο χωρίς πόρτες από το οποίο έπρεπε να ξεφύγει μαζί με το 

μενταγιόν της. Και αυτό ήταν! Την επόμενη κιόλας μέρα κατάλαβε. 

Ήθελε να αποδράσει από την μιζέρια. Ήθελε να έχει τον απόλυτο 

έλεγχο των συναισθημάτων της, χωρίς κανένας άλλος να τα επηρεάζει. 

Ήθελε να επαναστατήσει! 

  Η Οντίλ (πρωταγωνίστρια Εβίτας) είναι μια ιδιαίτερα αγχώδης 

κοπέλα, ταγμένη σε μια επανάσταση για την οποία φοβάται, υπεύθυνη 

για τον μικρό αδερφό της, ανήσυχη για την τύχη των γονιών της, οι 

οποίοι ταξιδεύουν στο γαλαξία για να διαδώσουν την επανάσταση και 

προσπαθώντας να είναι καλή σε όλα όσα της έχουν τεθεί. Αν και τα 

καταφέρνει να είναι άριστη μαθήτρια, υπάκοη πολίτης και να είναι 

απαθής από τις λύπες της καθημερινότητας, πολλά πράγματα 

βρίσκονται μες στο μυαλό της. Δυστυχώς, εκείνη και ο πορωμένος 

επαναστάτης αδερφός της είχαν ταχθεί στην επανάσταση και 

πήγαιναν σε ένα σχολείο που θα τους ξεσήκωνε. Και πράγματι ήταν η 

μόνη που δεν είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα της επανάστασης. Ή 

μήπως όχι; Και κάπως έτσι γνώρισε την Katy. Πήγαιναν στο ίδιο 
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σχολείο και έμεναν στην ίδια οδό. Όμως γνωρίστηκαν σε ένα project, 

όταν ο καθηγητής τους αποφάσισε πως σε μια απεικόνιση της 

επανάστασης εκείνες θα ήταν αρχηγοί της ασφάλειας όλου του 

συστήματος. Μα πώς;;; Μα αρχηγοί;;; Αργότερα θα καταλάβαιναν. 

   Τέλος, ο Αντώνης. Εκτός από την εφευρετικότητά και το 

χαμόγελο που δεν έσβηνε ποτέ δεν είχε κάτι άλλο που να τον διακρίνει. 

Ήταν ένα από τα παιδιά τα οποία είχαν δεχθεί την κατάσταση της 

κοινωνίας τους και που ανήκαν στα σχολεία εφευρετών. Έπαιρναν 

πολλά δώρα για τις προσφορές τους στο κράτος και λειτουργούσαν ως 

τα θαύματα της τεχνολογίας της εποχής. Όμως ο Αντώνης δεν ήταν 

απλά ο αδιάφορος τύπος που εξελισσόταν μέσα από την κοινωνία. 

Μπορούσε να απομονώσει την σκέψη του κάτω απ' οποιαδήποτε 

συνθήκη και να επικεντρωθεί σε αυτό που ήθελε να κάνει. Φυσικά, 

από τους κυβερνήτες, ο Αντώνης θεωρούνταν ένα έμπιστο άτομο 

υπεράνω πάσης υποψίας. Έδειχνε άνθρωπος που δεν του καιγόταν 

καρφάκι για τίποτα. Όμως πίσω από το χαμόγελο με το δεξί 

μισόκλειστο μάτι κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα μπορούσε 

να φτιάξει το σατανικό -όπως αποδείχθηκε- μυαλό του! Βεβαίως, ο 

Αντώνης ήταν ενάντια των εντάσεων. Είχε άλλωστε όλα αυτά που 

ήθελε. Δόξα, φήμη, χρήματα, φίλους. Εκτός από ένα, που ίσως και ο 

ίδιος να μην ήξερε ότι το είχε ανάγκη. Τα βαθιά αληθινά 

συναισθήματα. 

   02 Ιανουαρίου 2100: Το φεστιβάλ για την αρχή του έτους, και 

του αιώνα μαζί, θα συνεχιζόταν μέχρι τα τέλη του πρώτου μήνα του 

χρόνου. Δηλαδή τις πρώτες 30 ημέρες.  Έπειτα όλα θα έμπαιναν στη 

θέση τους. Επιστροφή στη δουλειά και στα σπίτια. Κατά τη διάρκεια 

αυτού του Φεστιβάλ οι άνθρωποι ήταν διασκορπισμένοι σε 5 μέρη του 

γαλαξία. Οι πιο κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι στον Κρόνο, οι πιο 

δραστήριοι στον Δία, οι νέοι από 25 και πάνω στον Ερμή, τα νέα 

παιδιά από 15- 25 στην Αφροδίτη και τα μικρότερα στον Ήλιο. 

  30 Δεκεμβρίου 2099:  Η Οντίλ σκεφτόταν πως επιτέλους θα 

μπορούσε να μείνει λίγο μόνη της και έτσι μια μέρα πριν την 

Πρωτοχρονιά χαιρέτησε τον αδερφό της, τακτοποίησε τα πράγματα 

και έκλεισε τα εισιτήρια για το ξενοδοχείο, έχοντας κανονίσει με την 

Katy να μείνουν μαζί κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Η Sunny ήταν 

εκείνη που είχε πείσει το συμβούλιο των Διαστημανθρώπων να 

οργανώσουν τους ανθρώπους όλους μαζί σε ένα κτήριο. Είχε πει 



30 

 

μάλιστα πως οι άνθρωποι, που είχαν συνηθίσει να μένουν δυο-δυο στα 

σπίτια, θα ενθουσιάζονταν τόσο με την ιδέα που, όχι μόνο θα 

συμμετείχαν ενεργά στις εκδηλώσεις, αλλά θα ευγνωμονούσαν τους 

Ήρωες για πολλά πολλά χρόνια. Όσο για τον Αντώνη, είχε βρει ένα 

παλιό κόλπο ώστε ο υπολογιστής του να εκτελεί πολλές εντολές μαζί 

σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Έτσι, είχε ρυθμίσει όλα τα 

μηχανήματα του σπιτιού του να μπορέσουν να πακετάρουν τα 

πράγματά του, να του φτιάξουν πρωινό και να τον ετοιμάσουν για το 

μακρύ ταξίδι στην Αφροδίτη σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτό θα τον 

βοηθούσε να κοιμηθεί όσες ώρες ήθελε και να ξυπνήσει όσο πιο αργά 

μπορούσε το πρωί.  

    01 Ιανουαρίου 2100:  Όλη η Αστέρια είχε ετοιμαστεί για το 

ταξίδι από τις 6 το πρωί! Το πρώτο διαστημικό λεωφορείο έφυγε κατά 

τις 7 και είχε ως προορισμό τον Ήλιο. Με αυτό έφυγε και ο αδερφός 

της Οντίλ. Έτσι εκείνη βρήκε την ευκαιρία να περάσει να πάρει την 

Katy από το σπίτι. Τα πράγματα της Katy ήταν ήδη στην βαλίτσα και 

ήταν έτοιμη αλλά και πολύ αγχωμένη με το ταξίδι. Φοβόταν οτιδήποτε 

καινούριο και είχε τρομάξει με αυτήν την πρωτόγνωρη εμπειρία. 

Πάντα ήταν δύσπιστη για ό,τι είχε να κάνει με τις πρωτοπορίες των 

Διαστημανθρώπων. Η Sunny  και ο Αντώνης βρίσκονταν στην αίθουσα 

αναμονής για το λεωφορείο των 8. Τι τύχη! Με αυτό το λεωφορείο θα 

φύγει και η Katy με την Οντίλ!  

   Μετά από πολλές καταπονητικές ώρες ταξιδιού τα παιδιά 

έφτασαν στην Αφροδίτη. Το λεωφορείο άφησε μια ομάδα περίπου 500 

ατόμων στην είσοδο του Stars Hotel. Οι 4 πρωταγωνιστές μας θα 

έμεναν στον ίδιο όροφο καθώς, όπως φαίνεται, έμεναν στην ίδια 

γειτονιά. Βλέπετε το ξενοδοχείο ήταν μια απεικόνιση της Αστέριας. 

Όπως τους είπαν, την πρώτη μέρα θα τους έδιναν την ευκαιρία να 

γνωριστούν μεταξύ τους. Και αμέσως ξεκίνησαν να ψάχνουν για νέες 

γνωριμίες. Η Katy πιο διστακτική, η Οντίλ ενθουσιώδης και κοινωνική 

πλησίασαν μια μεγάλη παρέα. Εκεί γνώρισαν τη Sunny. Αποφάσισαν 

να πάνε μαζί στην πισίνα και να πιούνε κάτι. Έτσι βρήκαν την 

ευκαιρία να συζητήσουν για την κατάσταση που επικρατούσε όσο 

καθόντουσαν στο μπαρ. Η Katy σκέφτηκε πως σίγουρα με τη δύναμη 

και την επιρροή που ασκούσε η Sunny  επανάσταση θα ήταν 

παιχνιδάκι. Τα είχε διηγηθεί όλα για τα όνειρά της στην Οντίλ και έτσι 

η Οντίλ. πήρε το θάρρος να ρωτήσει για το αν ενδιαφερόταν ένα μέλος 
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της κυβέρνησης για μια δυναμική επανάσταση που θα μπορούσε να 

αποτινάξει τον ζυγό που τους κρατούσε σε χαμηλό επίπεδο τόσο 

καιρό. Και, παραδόξως, η τολμηρή της παρέας απάντησε πως είναι 

έτοιμη για να ζήσει άφοβη μια τέτοια περιπέτεια.  

 Έπειτα, και αφού τα τρία κορίτσια συζήτησαν για τα ενδιαφέροντά 

τους, κοίταξαν γύρω τους ώστε να βρουν ευκαιρία για νέες γνωριμίες. 

Και μάλλον η δίπλα παρέα θα ήταν εύκαιρη για συζήτηση. Τέσσερα 

νέα παιδιά, τρία αγόρια και μια κοπέλα – ανάμεσά τους και ο Αντώνης, 

καθόντουσαν ακριβώς δίπλα τους και συζητούσαν το ίδιο θέμα. Η 

κουβέντα άνοιξε εύκολα καθώς η κοπέλα της παρέας, η Κάλι, γνώριζε 

την Οντίλ λόγω του ότι και εκείνη είχε έναν μικρότερο αδερφό στο ίδιο 

σχολείο με τον Jake (αδερφός Οντίλ). Η συζήτηση ήταν ευχάριστη και 

η πολιτική τους συζήτηση έληξε όταν όλοι πλέον συμφώνησαν ότι μια 

επανάσταση ήταν απαραίτητη. Τελικά όλοι θυμόντουσαν! Όλοι 

ένοιωθαν ανήσυχοι με την κατάσταση. Ή μήπως και ταραγμένοι;  

 Είχε πάει ήδη 8 το βράδυ και έπρεπε όλοι οι νέοι της Αστέριας να είναι 

έτοιμοι για ύπνο πριν τις 9. Όλοι είχαν περάσει υπέροχα εκείνη την 

ημέρα. Η Katy, Sunny και η Οντιλ είχαν κανονίσει να συναντηθούν όλη 

την ημέρα για το πρωινό με την Κάλι και τα υπόλοιπα παιδιά. Το 

περίεργο ήταν πως και ο Αντώνης είχε ενθουσιαστεί και απογοητευτεί 

παράλληλα με την ιδέα. Φαινόταν σαν να ήθελε να πάει μόνος με την 

Κάλι για φαγητό. 

  Ίσως τελικά είχε βρει κάτι που θα τον ολοκλήρωνε. Τα 

συναισθήματά του. Για πολλά χρόνια δεν υπήρχε κάτι που να τον 

ενθουσίαζε τόσο όσο η μοναδική κοπέλα της παρέας του. Είχε 

γνωρίσει πολλές κοπέλες και παρά το νεαρό της ηλικίας του – ήταν 

μόλις 24 – αισθάνθηκε πως είχε γνωρίσει την αγάπη της ζωής του. 

Αλλά και εκείνη φαινόταν να ανταποκρίνεται.  

   Η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ είχε ξεκινήσει. Τα παιδιά έφαγαν 

πρωινό όλοι μαζί και έπειτα ετοίμασαν τα σακίδιά τους για τις 

εκδρομές στους Καταρράκτες της Αφροδίτης και στο πάρκο της 

Αγάπης. Το λεωφορείο που τους μετέφερε ήταν γεμάτο. Υπήρχε 

φασαρία αν και είχαν έρθει μαζί τους πάνω από 5 φύλακες ώστε να 

εμποδίσουν πιθανές "επαναστάσεις- διαδηλώσεις". 

   Η διαδρομή για τους Καταρράκτες διήρκησε 7 μέρες με συνεχή 

παρακολούθηση από τους φρουρούς. Υποτίθεται ότι τα παιδιά θα 

πήγαιναν σε ένα τόσο αρχαίο μέρος με απόλυτη ελευθερία, και όντως, 
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κατά αυτόν τον τρόπο είχε ξεκινήσει  η διαδρομή. Όμως, καθημερινά η 

καταπίεση αυξανόταν όλο και περισσότερο. Μέχρι και η Sunny είχε 

κουραστεί με αυτή την κατάσταση, αν και είχε ψιλοσυνηθίσει να ζει 

κάτω από τέτοιες συνθήκες. Η Οντίλ και η Katy είχαν σαστίσει και 

ταλαιπωρηθεί πριν φτάσουν ακόμη στον προορισμό- ήδη από το 

ταξίδι. Μονάχα ο Αντώνης περνούσε κάπως καλύτερα. Εκείνος είχε 

ήρθε πολύ κοντά στην Κάλι και είχαν βρει πολλά κοινά σημεία. Ο 

μεγάλος έρωτάς που υπήρχε μεταξύ τους τούς κρατούσε ζωντανούς/ 

ζωηρούς και μαζί καθ'όλη τη διάρκεια που βρισκόντουσαν στο 

λεωφορείο. Το γεγονός ότι θα έφταναν σε ένα μέρος που είχε σχέση με 

την αγάπη, βέβαια, ήταν πολύ ευχάριστο για τους δύο 

ερωτοχτυπημένους έφηβους, δε φαινόταν όμως το ίδιο και για τους 

φρουρούς που είχαν τη διάθεση να τους ταλαιπωρήσουν και να 

τιμωρήσουν όσους θα έβρισκαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τα 

συναισθήματα και τις σχέσεις μεταξύ τους. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε 

ότι, σ'αυτόν τον κόσμο, είχαν αδρανοποιηθεί πλήρως οι εκδηλώσεις 

χαράς, λύπης, αγάπης και θυμού και όλοι οι άνθρωποι αδυνατούσαν να 

εκφραστούν ή να νοιώσουν.  

   Την ημέρα που έφτασαν στους Καταρράκτες και 9η μέρα του 

φεστιβάλ η Οντίλ, ο Αντώνης και η Katy μπόρεσαν και κάθισαν λίγο 

μόνοι τους. Η Sunny είχε κάποιες υποχρεώσεις σχετικά με τον 

συντονισμό των ομάδων και την ξενάγηση στους Καταρράκτες και η 

Κάλι είχε απλώς πάει με μια παρέα διαστημανθρώπων στην 

καφετέρια " flower-power". 

<< Πιστεύεις πραγματικά πως δεν έχει καμία σχέση με τους 

διαστημανθρώπους; Δεν θέλω να σε επηρεάσω αλλά η Κάλι μου 

φαίνεται λίγο ύπουλη. Προσπάθησε να κρατήσεις κάποια απόσταση, 

να δεις τι είδους άτομο είναι! Δεν γίνεται να την εμπιστεύεσαι από 

τώρα! Είναι επικίνδυνο!>> Αυτές οι σκέψεις της Katy είχαν κουράσει 

τον Αντώνη. Όμως δεν ήταν η μόνη που του τα έλεγε. 

<<Μα καλά! Που ζεις; Βλέπεις και μόνος σου ότι έφυγε με τους 

διαστημανθρώπους. Ενώ, αν πραγματικά νοιαζόταν, θα ήταν εδώ και 

δε θα σε παρατούσε μόνο σου!>> επέμενε η Οντίλ. 

<< Μα δεν με παράτησε! Ήξερε πως θα είμαι εδώ μαζί σας!>>. Αυτή 

ήταν η μόνη απολογία του Αντώνη για να δικαιολογήσει κανείς την 

"απαράδεκτη" συμπεριφορά της αγαπημένης του. << Και άλλωστε- 

είμαι σίγουρος γι' αυτό-  πως εκείνοι την παρακάλεσαν να πάει. Είναι 
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τόσο καλή! Δε θα μπορούσε να αρνηθεί φαίνεται. Ίσως να την 

ανάγκασαν κιόλας! Τώρα πραγματικά έχω αρχίσει να ανησυχώ!>>  

<< Χα! Πες μας και ευχαριστώ που σε περιμαζέψαμε!>> Η Οντίλ βέβαια 

δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να μην ειρωνευτεί την κατάσταση. 

Αλλά παραδόξως αυτή τη στιγμή απλώς σκεφτόταν τα λόγια του 

Αντώνη. Κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσαν οι συναισθηματισμοί 

του να αλλάξουν τη γνώμη της. Σκεφτόταν ότι στην τιμή της όποιας 

φιλίας είχαν χτίσει αυτές τις μέρες έπρεπε να του τα πει για το καλό 

του.  

   Μάλιστα, το προηγούμενο βράδυ οι τρείς κοπέλες της παρέας 

συζητούσαν για την κατάσταση. Ήξεραν πως είχαν κάτι που τους 

ένωνε. Είχαν την δυνατότητα να αισθάνονται! Μονάχα αυτοί οι 4 

μπορούσαν να αισθανθούν. Η Κάλι και άλλοι τρεις στο σύμπαν είχαν 

τη δυνατότητα να αισθανθούν για κάποιες στιγμές μόνο τις οποίες 

επέλεγαν οι ίδιοι και οι οποίες δε κρατούσαν  περισσότερο από δυο 

ώρες.  

   Μετά από κάποια ώρα ανούσιας φλυαρίας έφτασε και η Sunny. 

Ήταν ταραγμένη. Όχι απλά ανήσυχη. Κρατούσε κάποιους φακέλους 

και ανακοίνωσε <<Σκοπεύουν να μας εξαφανίσουν>>. 

   Επτά ώρες αργότερα τα παιδιά βρίσκονται εξουθενωμένα στο 

δωμάτιο της Sunny στο ξενοδοχείο. Νωρίτερα είχαν παρακολουθήσει 

τη ξενάγηση στους Καταρράκτες της Αφροδίτης και τους μοιράστηκε 

το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Φυσικά όλοι είχαν το μυαλό τους 

στα λόγια της Ηρωίδας της παρέας τους. Μαζεύτηκαν όλοι στο 

δωμάτιό της ώστε να συζητήσουν μυστικά για την ανακάλυψη της 

Sunny. Τα δωμάτιά τους παρακολουθούνταν από κάμερες και όλα 

καταγράφονταν ώστε να λειτουργούσαν ως αποδεικτικά στοιχεία 

τυχόν παρανομίας  τους. 

 «Βρήκα αυτά τα χαρτιά όσο έψαχνα στα ταμπλό για να μοιράσω τα 

προγράμματα. Τα έστειλε ο πρόεδρος της Αστέριας το πρωί που 

ξεκινήσαμε για το ταξίδι» είπε με απολογητικό ύφος η Sunny. 

«Πρέπει κάτι να κάνουμε! Πρέπει να δράσουμε άμεσα!» άρχισε να 

ενθαρρύνει ο Αντώνης βάζοντας στο στόμα του το τελευταίο 

πατατάκι της γίγας σακούλας που είχε πάρει μαζί του από το σπίτι. << 

Είδατε καθόλου την Κάλι; Λέει και για εκείνη το χαρτί; Και εκείνη 

αισθάνεται.>> 

<<Ναι λέει και...>> H Sunny δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τη φράση 
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της. Η Katy τη διακόπτει <<Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

λειτουργήσουμε παρορμητικά->>. Το πρόσωπο του Αντώνη έχει 

αρχίσει να συσπάται από το άγχος. Προσπαθεί να ρωτήσει ανήσυχος 

«Θα μου πείτε επιτέλους τι έγινε;; Τι γίνεται;; Συνέβη κάτι κακό;». Δεν 

προλαβαίνει να ολοκληρώσει τη φράση του και ανταπαντάει η Οντίλ 

<< Εξαφάνισαν την Κάλι>>. Αυτό σήμαινε θάνατο και το γνώριζαν και 

οι τέσσερις.  Ήταν πασιφανές πως τα τρία κορίτσια ήξεραν από την 

αρχή και απλά δεν έβρισκαν την κατάλληλη στιγμή να πουν τα "νέα" 

στον Αντώνη. Η  Katy προσπάθησε να τον ηρεμήσει όμως εκείνος 

κατάφερε και εξέπληξε για άλλη μια φορά τα κορίτσια. Τακτοποίησε 

τα πράγματα γύρω από το χώρο που καθόταν ενώ η υπόλοιπη παρέα 

είχε μείνει αποσβολωμένη από την ψυχραιμία του. Αμίλητος άρπαξε 

την καρέκλα του γραφείου και τις κοίταξε κατάματα. Με μια ματιά 

που διαπερνούσε τις κοπέλες και τις έκαναν να ντρέπονται τόσο για 

την πράξη τους. Ένοιωθαν σαν να είχαν σκοτώσει οι ίδιες την Κάλι. 

Ήξεραν όμως πως δεν έφταιγαν. Δύο λεπτά αργότερα έδειχνε ήρεμος, 

όμως, στράφηκε στη Sunny με μία έκρηξη θυμού <<Εσύ τα ήξερες όλα 

από την αρχή! Έχεις σχέση με αυτά τα πράγματα! Είσαι ανώτερο 

στέλεχος αυτής της "επιχείρησης"! Μπορούσες να βοηθήσεις! Για το 

όνομα της και καλά "φιλίας" μας έπρεπε>>. 

<< Δεν είναι καν ο τομέας της! Τι μπορούσε να κάνει;>> Η Οντίλ 

επιχείρησε να υπερασπιστεί τη φίλη της, η οποία ήταν κατακόκκινη 

και έτοιμη να κλάψει. Τώρα επικρατούσε πάλι η απόλυτη σιωπή, εάν 

εξαιρέσεις τα αναφιλητά της Sunny. Κανείς δεν μπορούσε να 

αδιαφορήσει για την ένταση που επικρατούσε στην ατμόσφαιρα.  

<< Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Λοιπόν...>> Ακούγονται βήματα. 

Κάποιος πρέπει να τους είχε ακούσει. << Πάω να δω τι γίνεται>>. Η 

Katy ήταν η μόνη που κατάφερε να παραμείνει ψύχραιμη. Κοίταξε λίγο 

από το ματάκι της πόρτας και με μεγάλη χαρά ανακάλυψε πως τα 

βήματα ήταν των ατόμων που είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν τις 

απογευματινές δραστηριότητες και τώρα, σαν χείμαρρος, περνούσαν 

το διάδρομο. Η φασαρία έξω σίγουρα κάλυπτε τους ήχους και τις 

φωνές του δωματίου, σκέφτηκε. Ανακάθισε στο κρεβάτι. << Όλα είναι 

okay>>.   

   Κανείς δε μιλούσε για πάνω από μισή ώρα όταν ο Αντώνης 

ανακοίνωσε «Συγνώμη για πριν. Ήμουν λίγο άδικος». «Δε θα έλεγα 

λίγο..» τον διέκοψε η Οντίλ. «Μπορείς να με αφήσεις να ολοκληρώσω; 
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... Όπως έλεγα λοιπόν ήμουν άδικος. Δε φταίτε εσείς. Πρέπει να τους 

σκοτώσουμε. Πριν το κάνουν αυτοί σ'εμάς! Είστε μέσα;».  

   Μετά από ώρες συζήτησης και δισταγμών τελικά αποφάσισαν. 

Η μόνη λύση για να χτυπήσουν το σύστημα ήταν να σπάσουν τους 

κωδικούς ασφαλείας και να διαγράψουν τα αρχεία που βρίσκονταν 

στον κύριο υπολογιστή για να διαγραφούν τα ονόματά τους από την 

λίστα αυτών που θα εξαφανίζονταν. Έτσι, ο Αντώνης έφτιαξε ένα 

λογισμικό με το οποίο μπορούσε να σπάσει τους κωδικούς του κύριου 

ηλεκτρονικού συστήματος της Αστέριας, ενώ η Οντίλ θα είχε το μέρος 

της ηλεκτρονικής παρακολούθησης του συστήματος αυτού. Η Sunny 

προσπαθούσε κάθε μέρα του φεστιβάλ να μάθει, λόγω του 

εκτεταμένου κοινωνικού της κύκλου και τη στενή της σχέση με τους 

διαστημανθρώπους και άλλους ανωτέρους της, περισσότερες 

πληροφορίες για τα συστήματα και τις αδυναμίες των 

διαστημανθρώπων. Η Katy θα φρόντιζε την ασφάλεια και το να 

κρατηθεί μυστική η μικρή τους επανάσταση, ενώ παράλληλα θα 

ενθάρρυνε και θα προετοίμαζε τους πιο "θερμούς", κρυφά, για τα 

μελλοντικά δρώμενα. 

   Δε χρειαζόταν να τους σκοτώσουν και να καταφύγουν σε 

μακάβριες καταστάσεις. Έπρεπε να δημιουργήσουν εντάσεις μεταξύ 

των δυνατών. Μόνο έτσι θα τους αποδυνάμωναν. 

 Οι μέρες περνούσαν. Τα παιδιά γνωρίζονταν καλύτερα μεταξύ 

τους και πραγματοποιούσαν έναν έναν τους στόχους τους. Τελικά, το 

φεστιβάλ τελείωσε και, χάρης σε μια παράταση που έδωσε το Υ.Ζ 

(Υπουργείο Ζωής) θα τους σκότωναν τρεις μέρες αφού γυρνούσαν 

στην Αστέρια. Αυτά τα μάθαιναν από τη Sunny και είχαν 

καθησυχαστεί, αφού έτσι κέρδιζαν χρόνο για να πετύχουν το στόχο 

τους. Άρα, αυτό σήμαινε πως τους έμεναν μόνο δύο μέρες ακόμα, αν 

δεν τους νικούσαν.  

   Την επόμενη μέρα η Οντίλ είχε προσκαλέσει σπίτι της τον 

Αντώνη, την Κaty και τη Sunny, η οποία δεν είχε φανεί ακόμα. <<Να 

την περιμένουμε ή να βάλουμε την ταινία; Σήμερα θα διασκεδάσουμε 

για τα καλά!! >> είπε η Οντίλ. << Βάλε την ταινία και πάω να φέρω την 

πίτσα. Επιτέλους τελειώσαμε τη δουλειά για σήμερα. Δεν αντέχω 

άλλο>> ανακοίνωσε με έναν αναστεναγμό ο Αντώνης. << Ναι, αντί να 

μας κάνουν αυτοί την έκπληξη θα τους την κάνουμε εμείς! >> είπε 
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περήφανα η Katy και αναρωτήθηκε βγάζοντας την πίτσα από τον 

φούρνο << Ξέρει κανείς τι έχει γίνει με τη Sunny;>>. Καθώς έβλεπαν 

την ταινία το κουδούνι χτύπησε. Όλοι υπέθεσαν πως ήταν η Sunny 

όμως στην πόρτα μια δυσάρεστη έκπληξη τους περίμενε. Κάποιοι  

αστυνόμοι- διαστημάνθρωποι είχαν έρθει για να τους συλλάβουν. Και 

έτσι κι έγινε μπήκαν μέσα στο τμήμα σκεφτόμενοι την πρόοδο που 

είχαν κάνει με τη δουλειά τους, τις οικογένειές τους, τους φίλους τους. 

Η Οντίλ σκεφτόταν πως δεν είχε ακόμα προλάβει να μιλήσει στον 

αδελφό της και να σώσει την Αστέρια. Κάτι που θα μπορούσε να είχε 

συμβεί εάν δεν το καθυστερούσαν. Και όλοι χαιρόντουσαν που η 

Sunny είχε σταθεί τυχερή και κάτι της είχε τύχει. Έτσι δε θα βίωνε 

αυτά που θα ζούσαν εκείνοι. Αυτά βέβαια τα θεωρούσαν δεδομένα 

μέχρι τη στιγμή που είδαν το μετανιωμένο πρόσωπό της καθώς 

καθόταν σ' ένα γραφείο στο κρατητήριο. Και τότε κατάλαβαν. Τους 

είχε προδώσει! Γι'αυτό δεν είχε έρθει και το απόγευμα στη συνάντηση. 

Δεν ένοιωθαν να τη μισούν όμως. Δεν αισθανόντουσαν τίποτα. Είχαν 

αυτό το συναίσθημα της απελπισίας σαν να βρίσκεσαι στο κενό και 

είσαι σε μονόδρομο. Ήξεραν πως είχε έρθει το τέλος τους. Ήλπιζαν 

πως θα υπήρχαν πάντα άνθρωποι για να πολεμήσουν ενάντια στο 

σύστημα. Όμως δεν ήταν σίγουροι αν θα τολμούσαν και αν θα 

προδίδονταν όπως αυτοί. Και ένα ήταν σίγουρο η Sunny θα ζούσε για 

πάντα λόγω του L.F.E. Οπότε πάντα θα υπήρχε ένας προδότης να 

καταπνίγει τις επαναστάσεις της Αστέριας. 

 

                                                  ΤΕΛΟΣ!  

Αντικατάσταση σκηνής στο 1984: 
 

Μέσω του Project μας κληθήκαμε να αντικαταστήσουμε ή να 

προσθέσουμε μια σκηνή του βιβλίου 1984 ή της ταινίας Brazil με μια 

σκηνή που κατά τη γνώμη μας θα ταίριαζε καλύτερα στο να περασθούν 

τα μηνύματα του έργου και στο να δημιουργηθούν τα επιθυμητά 

συναισθήματα στον αναγνώστη.  

  Η σκηνή που θα θέλαμε να προσθέσουμε βρίσκεται στο πρώτο 

μέρος του βιβλίου 1984 και είναι εκείνη κατά την οποία ο 
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πρωταγωνιστής Γουίνστον πάει για πρώτη φορά  σ’ ένα παλαιοπωλείο, 

απ’ όπου και πήρε το ημερολόγιο στο οποίο γράφει όλα του τα 

συναισθήματα κατά τη διάρκεια του έργου.  Επίσης, θα θέλαμε να 

αλλάξουμε το σκηνικό όπου ο Γουίνστον βρίσκει το ημερολόγιό του και 

να την αντικαταστήσουμε, αντί για παλαιοπωλείο, με ένα νεκροταφείο.  

   Το σκηνικό ενός νεκροταφείου θα ήταν το ιδανικό ώστε να 

δημιουργήσει συναισθήματα αναπόλησης, νοσταλγίας,  λύπης. 

Επιπροσθέτως, τα νεκροταφεία  είναι χώροι οι οποίοι θα 

δημιουργήσουν στον αναγνώστη ρίγος, συγκίνηση και στεναχώρια. 

Παράλληλα, ο Γουίνστον -ο πρωταγωνιστής του βιβλίου μας- 

ξαφνιάζεται λόγω της απροσδόκητης ανακάλυψής του, και μαζί 

γεννούνται στον αναγνώστη προβληματισμοί και ερωτήματα τα οποία 

θα απαντώνται στη συνέχεια του βιβλίου. Επιπλέον, προβάλλοντας το 

νεκροταφείο ως μέσο ανάδειξης του παρελθόντος και της δείξης της 

ολικής έλλειψής του από το παρόν, βοηθάμε το κοινό να κάνει τη 

σύγκριση μεταξύ του παρόντος της Ωκεανίας με το παρελθόν. Τέλος, 

παίρνουμε ως αφόρμιση τη συγκεκριμένη αλλαγή στο σενάριο ώστε να 

παρουσιάσουμε τους έμμεσους μηχανισμούς εξουσίας (καταπίεση, το 

να ξεχάσουνε οι πολίτες το παρελθόν) που το ολοκληρωτικό και 

απόλυτο καθεστώς του Μεγάλου Αδερφού είχε επιβάλλει στους 

κατοίκους. 

  Παρακάτω είναι η σκηνή που προσθέτουμε στο σενάριο: 

Ο Γουίνστον, αφού σιγουρεύτηκε ότι η περιπολία των 

ελικοπτέρων της Αστυνομίας της σκέψης είχε σταματήσει, πήρε το 

δρόμο για το σπίτι του. Προχωρώντας στη μεγάλη λεωφόρο και 

σκεπτόμενος τα προβλήματα της δουλειάς του, κατηφόρισε προς έναν 

δρόμο που του ήταν τελείως άγνωστος και που όμως του φαινόταν 

αρκετά οικείος. Παρατήρησε πως ποτέ δεν είχε προσέξει αυτό το στενό 

μονοπάτι ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες που καλύπτονταν από τις 

αφίσες του Μεγάλου Αδερφού. Καθώς πλησίαζε στο τέλος του στενού 

πεζόδρομου, κατάλαβε ότι ο δρόμος κατέληγε σε ένα ερειπωμένο 

νεκροταφείο. Γεμάτος περιέργεια για αυτό το μέρος θρήνου και 

νοσταλγίας προχώρησε προς τα εμπρός και πέρασε την σκουριασμένη 

πόρτα. Κοίταξε γύρω του πολλούς τάφους, αναπολώντας το παρελθόν. 

Αν και βρισκόταν σε λήθη για κάποιες στιγμές, το βλέμμα του κατάφερε 
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να τραβήξει ένας παλιός κατεστραμμένος τάφος που είχε πάνω του ένα 

παλιό κιτρινισμένο ημερολόγιο. Χωρίς πολλή σκέψη κοίταξε γύρω του. 

Ήταν ένα υπερβολικά ήσυχο μέρος για τα δεδομένα της Ωκεανίας –δεν 

διέκρινε καν το χαμηλόφωνο μουρμουρητό μιας τηλεοθόνης, κάτι που 

του προξένησε μεγάλη έκπληξη. Έπειτα σκέφτηκε πως, αφού δεν 

υπήρχαν τηλεοθόνες, σίγουρα θα υπήρχαν μικρόφωνα. Σκέφτηκε «και τι 

έγινε; Δεν μπορούν να ακούσουν τη σκέψη μου.. Μπορούν να ακούσουν 

μόνο τα βήματά μου, αλλά και πάλι δε  μπορούν να καταλάβουν ποιός 

είμαι..». Με αυτά τα λόγια στο μυαλό του και με μια απότομη κίνηση 

του χεριού του, άρπαξε το κακοδιατηρημένο τετράδιο και, με γοργό 

βήμα, άφησε πίσω του το νεκροταφείο. Μόνο για μια στιγμή, όταν θα 

έστριβε και θα έχανε δια παντός από την οπτική του επαφή το μέρος 

αυτό, γύρισε και κοίταξε πίσω του και μαζί μ’ εκείνο ένοιωσε πως 

έβλεπε και το παρελθόν του να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια του. Η 

οικογένειά του, τα παιδικά του χρόνια, ο παλιός του εαυτός... Έπρεπε να 

αφήσει όλες αυτές τις αναμνήσεις πίσω τώρα, όπως θα έκανε και με το 

νεκροταφείο. Δεν ήταν καλή στιγμή για αναπόληση. Ήταν στιγμή για 

δράση. Έπρεπε να περπατάει γρήγορα ώστε να κερδίσει περισσότερο 

χρόνο για να περιεργαστεί το ημερολόγιο που είχε βρει.  

  Στον δρόμο για το σπίτι του το φύλαγε πολύ καλά μέσα από το 

παλτό του. Όταν έφτασε στο σπίτι του το άνοιξε και αποφάσισε να 

γράψει στην πρώτη σελίδα... 
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Βιβλιογραφία 

Ταινίες: 

 Metropolis - Fritz Lang 

 Space Odyssey - Stanley Kubrick 

 Solaris - Andrei Tarkovsky 

 They live - John Carpenter 

 Brazil - Terry Gilliam 

 Twelve monkeys - Terry Gilliam 

 Dark city - Alex Projas 

 Ugly swans - Konstantin Lopushansky 

 Futurama (cartoon series) - Matt Croening 

Βιβλία: 

 1984 – Τζορτζ Όργουελ 

Ιστοσελίδες:  

 1984 – The Movie 

http://www.newspeakdictionary.com/go-movie.html 
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