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  Ως ομάδα καλούμαστε να παρουσιάσουμε: 
•  Τις τεχνολογίες εξουσίας που χρησιμοποίησε το 

Κόμμα ώστε να επιβληθεί στο λαό της Ωκεανίας.  
• Να μιλήσουμε γενικά για τις άμεσες (π.χ. 

τηλεοθόνες) και τις έμμεσες τεχνολογίες εξουσίας 
(π.χ. Εβδομάδα Μίσους).  

• 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.  

• Να θέλαμε να αναλύσουμε όλους τους 
προαναφερθέντες μηχανισμούς εξουσίας.  



  Είναι μηχανισμοί για τους οποίους ήταν εύκολο 
να εντοπιστεί ο λόγος και ο τρόπος λειτουργίας τους 
καθώς και η χρησιμότητά τους στο Κόμμα.  

   Παραδείγματα άμεσων τεχνολογιών εξουσίας:  

1. Οι τηλεοθόνες: μεταλλικές μακρόστενες πλάκες που 
ήταν σαν θαμπός καθρέφτης και αποτελούσαν 
μέρος της επιφάνειας όλων των κτηρίων της 

Ωκεανίας. 
  Απώτερος σκοπός του Κόμματος, ο οποίος 
επιτυγχανόταν με τη χρήση τηλεοθόνων, ήταν ο 
συνεχής έλεγχος των πολιτών και η διαρκής 
απασχόλησή τους.  



Μια τεράστια τηλεοθόνη στο δωμάτιο 
του πρωταγωνιστή. 



2. Οι «τρύπες της μνήμης»: αεροσωλήνες μέσω των 
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 δεν 
ήταν δυνατόν να επαναφερθούν. Έτσι, οι κάτοικοι 
ξεχνούσαν σταδιακά το παρελθόν τους. 

 
 
  
  
 



• Τμήμα του Υπουργείου Αγάπης που αποτελούνταν 
από πράκτορες. 

• Οι πράκτορες της Αστυνομίας της Σκέψης, αφού 
παρατηρούσαν, εξοστράκιζαν όλους τους 
ανθρώπους  που κατέστη επικίνδυνοι για την 
εξουσία του Κόμματος.  

• Διαφορετικό κώδικα συμπεριφοράς αποκτούσαν 
όταν βρίσκονταν ανάμεσα στους προλετάριους. 

•  Από την μέρα που γεννιόταν ένας άνθρωπος ως το 
θάνατό του βρισκόταν υπό την παρακολούθηση της 
Αστυνομίας της σκέψης. 

 



   Μηχανισμοί που χειραγωγούσαν το πλήθος 
υποσυνείδητα, με αποτέλεσμα κανένας άνθρωπος να μην 
μπορεί να καταλάβει το λόγο ύπαρξής τους. 

  Παραδείγματα  έμμεσων τεχνολογιών εξουσίας: 
1. Κρεμάλες:  

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. 

2. Δίλεπτο του Μίσους:  Εξυπηρετούσε το Κόμμα: 
α) Στη μαζοποίηση του κόσμου. Δεν επέτρεπε τη 
διαφορετικότητα.  
β) Στην επικράτηση της οργής και της αναστάτωση των 
παρευρισκόμενων. 
 Υπερβολική σπατάλη ενέργειας που οδηγούσε το λαό στο 
να μην έχει διάθεση να επαναστατήσει εναντίον του 
Κόμματος. 

 



3. Εβδομάδα Μίσους:  

• Μεγαλειώδες θέαμα, προς τιμήν του Μεγάλου 
Αδελφού. 

• Το «μυστικό όπλο» του Κόμματος για να κάνει τους 
πολίτες να θαυμάζουν και να πιστεύουν στον Μεγάλο 
Αδελφό όλο και περισσότερο. 

• Οι πολίτες αφιέρωναν στις προετοιμασίες αυτής της 
τελετής πολύ χρόνο, παραμελώντας την προσωπική 
τους ζωή. 

4. «Πορνοτμήμα»: 
• Παράρτημα του Τμήματος Φαντασίας 

• Αν και το Κόμμα απαγόρευε τις ανθρώπινες σχέσεις, 
ενθάρρυνε την πορνεία, θεωρώντας τη διέξοδο των 
ενστίκτων που ο Μεγάλος Αδερφός δεν μπορούσε να 
καταπιέσει εντελώς. 



5. Αφίσες:  

• Η εικόνα του «Μεγάλου Αδερφού», το πρόσωπο με το 
μεγάλο μουστάκι δέσποζε στα κεντρικά σημεία κάθε 
δρόμου. 

• Σκοπός του Κόμματος: 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 σου κάνοντάς σε σχεδόν να αρνηθείς τη 
μαρτυρία των ίδιων σου των αισθήσεων. 
   



Το δίλεπτο του Μίσους – Η  οργή των πολιτών διαφαίνεται 
από τις χειρονομίες τους. 



Η τελετή της Εβδομάδας Μίσους, με πρώτο μέρος το ξέσπασμα 
Μίσους των πολιτών προς τον Γκόλτσταϊν, τον μεγαλύτερο 
αντίπαλο του Κόμματος. 



Τα παιδιά κοιτούν με θαυμασμό και μεγάλη την 
αφίσα του Μεγάλου Αδερφού που βρίσκεται σε 
όλα τα κεντρικά σημεία των δρόμων της Ωκεανίας. 



• Σκοπός της Νέας Ομιλίας:  
η σμίκρυνση του ορίου της σκέψης        σιγά θα 
άρχιζε να ελαττώνεται το λεξιλόγιο του κάθε 
ανθρώπου       στο τέλος δε θα μπορεί κανείς να 
εκφράσει το έγκλημα της σκέψης. 

• Το λεξιλόγιο ήταν πολύ μικρό και αναζητούσαν 
καινούργιους τρόπους για να το περιορίσουν ακόμη 
περισσότερο. Κάθε αφαίρεση που έκαναν ήταν 
κέρδος        μικρότερος πειρασμός του πολίτη να 
σκεφτεί.  

 



Παραδείγματα λέξεων στη Νέα Ομιλία που 
εξυπηρετούσαν τους σκοπούς του Κόμματος: 

• Παπιομιλιά: 
 Είχε δύο αντίθετες σημασίες 
Για εχθρό είναι υποτιμητικό σχόλιο. 
Για κάποιον με τον οποίο συμφωνείς ή θαυμάζεις είναι έπαινος. 

• Οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων γίνονταν ψυχρότερες. 
 

• Μαυρόασπρο:  
Για εχθρό εννοεί την συνήθεια να υποστηρίζει με αναίδεια ότι το 
μαύρο είναι άσπρο αντίθετα από τα προφανή γεγονότα 
 Όταν πρόκειται για μέλος του Κόμματος σημαίνει την υπερβολική 
επιθυμία να πει ότι το μαύρο είναι άσπρο, όταν το απαιτεί η πειθαρχία 
του Κόμματος 

• Εξασκούσαν τη «διπλή σκέψη» που ήταν μέσο χειραγώγησης της 
μάζας 

 
 
 
 
 




