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Πρόλογος 

  

 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές μας, τη φιλόλογο κ. Ειρήνη 

Τσαγγαράκη και τον θεατρολόγο κ. Θεοδώρου Κωνσταντίνο, που με την 

αποτελεσματική καθοδήγησή τους μας έδωσαν το έναυσμα να ασχοληθούμε με τη 

«Νέα Ομιλία», μια γλώσσα επιβολής, που χρησιμοποίησε το καθεστώς του Μεγάλου 

Αδελφού. Μας δόθηκε η δυνατότητα να διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά του 

εξουσιαστικού λόγου και να συνειδητοποιήσουμε πόσο συνδέεται η διατήρηση της 

ελληνικής γλώσσας  με τη διαμόρφωση της ελεύθερης ψυχής μας και τη  διαφύλαξή 
της. 

Εισαγωγή 

  Τα γεγονότα του βιβλίου διαδραματίζονται το έτος 1984, από όπου  έχει πάρει 

και το όνομα του το βιβλίο, μια χρονολογία μελλοντική αυτής που ο Όργουελ το 
έγραψε (1948). 

Το κόμμα ασκεί την εξουσία έχοντας καταλύσει κάθε έννοια ελευθερίας. Όλοι 

παρακολουθούνται, ακόμα και μέσα στα σπίτια τους, με την βοήθεια τηλεοθονών. 
Όλα και όλοι ελέγχονται από τον Μεγάλο Αδερφό. 

Στην προσπάθεια να ελεγχθεί, έχοντας ως στόχο να καταργηθεί, η σκέψη, 

χρησιμοποιείται η γλώσσα. Η εξουσία ετοιμάζει την «Νέα Ομιλία». Ο Όργουελ με το 

στόμα του Σάιμ αναφέρει στο βιβλίο: «.η Νέα Ομιλία είναι η μόνη γλώσσα στον 

κόσμο που το λεξιλόγιο της λιγοστεύει κάθε χρόνο.» και προσθέτει «.ο σκοπός της 

Νέας Ομιλίας είναι να στενέψει τα όρια της σκέψης. Στο τέλος θα κάνουμε 

κυριολεκτικά αδύνατο το έγκλημα της σκέψης, γιατί δεν θα υπάρχουν λέξεις για να 
το εκφράσει κανείς.». 

Στην εργασία μας θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τα χαρακτηριστικά της Νέας 

Ομιλίας, τους σκοπούς που επιτελούσε η επινόησή της και τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής της. Ο Όργουελ  μας έδωσε ένα απτό παράδειγμα για το τι μπορεί να 

συμβεί με την ειδική χρήση της γλώσσας από ολοκληρωτικούς μηχανισμούς για την 

ποδηγέτηση των λαών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί στέρεα την επιθυμία 

μέσα μας να διαφυλάττουμε τη γλώσσα μας, τη γλώσσα την ελληνική, για να 
συνεχίζει να δίνει το όχημα της ελευθερίας, της δικής μας ελευθερίας. 
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Στόχοι της εργασίας 

 Σύμφωνα με την ταινία: 

(1)Θέλουμε να κατανοήσουμε πλήρως τους σκοπούς του συγγραφέα και του 

σκηνοθέτη. 

(2)Να συγκρίνουμε τους τρόπους με τους οποίους ο σκηνοθέτης προβάλει το μήνυμά 

του, με τους τρόπους με τους οποίους προβάλλει το μήνυμα του ο συγγραφέας. 

(3)Να μάθουμε πως μπορούμε να συγκρίνουμε μια ταινία και ένα βιβλίο και να 

βρούμε τα κοινά τους στοιχεία. 

(4)Να διαπιστώσουμε το βαθύτερο μήνυμα που προβάλουν μέσα από τα έργα τους οι 

καλλιτέχνες. 

(5)Να μπορέσουμε μέσα από τη μελέτη να εντοπίζουμε τα σημεία των έργων που 

αναλύουμε, τα οποία θα μπορούσαν να είναι πραγματικότητα ή ήταν 

πραγματικότητα. 

 Σύμφωνα με την ομαδικότητα: 

(6)Επίσης στόχος μας είναι να διακρίνουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε 

να δουλεύουμε αρμονικά σε μια ομάδα και να έχουμε το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα της συνεργασίας μας. 

 

Μεθοδολογία 

 Αρχικά χρησιμοποιήσαμε το βιβλίο προκειμένου να βρούμε τα χωρία στα 

οποία πληροφορίες σχετικά με το θέμα μας και τις ερωτήσεις τις οποίες έπρεπε να 

απαντήσουμε κάθε φορά. Στη συνέχεια συγκρίναμε τις απαντήσεις μας, με τα χωρία 

του βιβλίου προκειμένου να διαπιστώσουμε αν συμφωνούσαν με το χωρίο από το 

οποίο αντλήσαμε πληροφορίες για να απαντήσουμε τις ερωτήσεις. Συγκρίναμε τις 

πληροφορίες του βιβλίου που μας αφορούσαν με κομμάτια της ταινίας που επίσης 

αφορούσαν το θέμα μας. Συγκεντρώσαμε όλες τις πληροφορίες που είχαμε συλλέξει, 

και σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες ερευνήσαμε αν οι καταστάσεις που 

περιγράφει το βιβλίο ήταν ποτέ πραγματικότητα. Δηλαδή προεκταθήκαμε στην 

πραγματικότητα για να ερευνήσουμε την πρακτική πλευρά του θέματός μας. 
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Κριτική – Αυτοκριτική Αξιολόγηση 

 Αυτή η εργασία μας βοήθησε πάρα πολύ να μάθουμε πώς να λειτουργούμε σε 

μια ομάδα, πώς να συνεργαζόμαστε και πώς να βοηθάμε τον συνεργάτη μας να 

κατανοήσει κάτι που δεν μπορεί μόνος του, αλλά και να τον διευκολύνουμε με όποιον 

τρόπο μας ζητηθεί, απέναντι στις υποχρεώσεις του προς την ομάδα. Μέσα από αυτήν 

την εργασία μάθαμε πως πρέπει να δουλεύουμε πάνω σε ένα θέμα και πως πρέπει να 

αναλύουμε το καθετί που βλέπουμε και διαβάζουμε προκειμένου να καταλάβουμε το 

βαθύτερο νόημα που κρύβεται στην όποια πρόταση αλλά και την όποια σκηνή. 

 Μάθαμε πώς να μοιράζουμε ίσα τα καθήκοντα, χωρίς να αδικούμε αλλά ούτε 

και να ευνοούμε κάποιον. Επίσης μάθαμε πώς να συγκρίνουμε μια ταινία με ένα 

βιβλίο, αλλά και πώς να βρίσκουμε τις διαφορές στον τρόπο προβολής των 

μηνυμάτων του κάθε δημιουργού αλλά και τις διαφορές και ομοιότητες στο 

περιεχόμενο των μηνυμάτων τους. Αν και το ομαδικό πνεύμα κάποιες φορές 

κλονιζόταν καταφέραμε να συνεργαστούμε συλλογικά ως ομάδα και να βγάλουμε ένα 

καλό αποτέλεσμα. Αυτή η εργασία μας βοήθησε να μάθουμε πώς να είμαστε μέλη 

μιας ομάδας, πώς να ψάχνουμε σωστά και σφαιρικά πάνω σε ένα θέμα αλλά και πώς 

να παρουσιάζουμε σωστά την εργασία μας. 
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Νέα Ομιλία 
 

 Ο τρόπος με τον οποίο το κόμμα κατάφερνε να ελέγχει την σκέψη των 

κατοίκων της Ωκεανίας, ήταν δημιουργώντας μια νέα γλώσσα, που ουσιαστικά ήταν 

μια απλουστευμένη μορφή της γλώσσας που μιλούσαν οι κάτοικοι πριν ανέβει το 

κόμμα στην εξουσία. Έτσι με τον τρόπο αυτό  κατάφερε το κόμμα να περιορίσει τον 

τρόπο σκέψης των ανθρώπων και συμπερασματικά να επιτύχει τον κύριο στόχο του 

που ήταν να ηγηθεί για πάντα χωρίς να υπάρξει καν κίνδυνος  πραξικοπήματος. 

 

 Η γλώσσα αυτή, όπως προκύπτει μέσα από το βιβλίο, είναι μια γλώσσα 

ταχύτατα «εξελισσόμενη» διότι γίνεται λόγος για την 11
η
 έκδοση του λεξικού της 

Νέας Ομιλίας. Παρόλα αυτά, η γλώσσα αυτή αντί να εξελίσσεται και να εισέρχονται 

νέοι όροι σε αυτή, μειώνει όλο και περισσότερο το λεξιλόγιό της με απώτερο σκοπό 

την δημιουργία μιας γλώσσας μόνο με τις απαραίτητες για την επικοινωνία λέξεις. 

Έτσι, όλα τα επίθετα, τα ρήματα και τα ουσιαστικά που έχουν παρόμοια σημασία, 

καθώς και τα άρθρα εξαφανίζονται πλήρως από το λεξιλόγιο. 

 

 Εδώ, πρέπει να σημειωθεί, ότι η γλώσσα αυτή δεν χρησιμοποιείται από τους 

πολίτες, για τον λόγο ότι το κόμμα είναι πολύ λίγα χρόνια στην εξουσία για να 

αλλάξει την καθομιλουμένη. Η αλλαγή της γλώσσας είναι κάτι που γίνεται αργά αλλά 

σταθερά και κάτι  το οποίο είναι αναπόφευκτο. 

 

 Τα σημεία του βιβλίου που είναι εμφανής ο έλεγχος της γλώσσας είναι λίγα 

διότι τα περισσότερα αναφέρονται στον έλεγχο της σκέψης. Παρόλα αυτά, μερικά 

από τα σημεία που μας δείχνει ο συγγραφέας το πόσο περιορισμένη είναι η γλώσσα, 

είναι:  

 

 Ο τρόπος με τον οποίο υπαγορεύεται στον Ουίνστον η καθημερινή δουλεία 

του 

 Τα τραγούδια τα οποία ήταν φτιαγμένα από το κόμμα για τους προλετάριους 

με απλούστατο λεξιλόγιο 

 Ο τρόπος με τον οποίον αλληλογραφούσαν (υπήρχε μια κάρτα με 

συγκεκριμένες λέξεις, και ο γράφων έσβηνε τις λέξεις που ήθελε να στείλει 

στον οποιονδήποτε)  

 Τα συνθήματα του κόμματος τα οποία δεν βγάζουν νόημα (π.χ. Η ελευθερία 

είναι σκλαβιά, Η άγνοια είναι δύναμη, Ο πόλεμος είναι ειρήνη) 

 

 Κλείνοντας, η κυριαρχία του κόμματος στην Ωκεανία, εξασφαλίζεται από δύο 

πράγματα. Πρώτων από τον έλεγχο της γλώσσας, που κατ’ επέκταση φέρνει τον 

έλεγχο της σκέψης. Αυτές οι δύο «τακτικές» του Κόμματος, συνοψίζονται στα 

εξής: Νέα Ομιλία και Διπλή Σκέψη.   
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Παράρτημα βιβλίου 

 Εκτενέστερα, το παράρτημα του βιβλίου εξηγεί στον αναγνώστη τι είναι η 

Νέα Ομιλία. Έτσι, εάν θα θέλαμε να εμβαθύνουμε στο τι ακριβώς εστί η Νέα Ομιλία, 

θα έπρεπε να μελετήσουμε το παράρτημα. Ειδικότερα, στο παράρτημα αναφέρονται 

για την Νέα Ομιλία τα παρακάτω. 

  Ο σκοπός της Νέας Ομιλίας, δεν ήταν μόνο να αποτελέσει εκφραστικό μέσο 

της κοσμοθεωρίας και των διανοητικών ηθών του ΑΓΓΣΟΣ, αλλά και να καταργήσει 

κάθε άλλον τρόπο σκέψης. Η πρόθεση που υπήρχε ήταν, όταν η Νέα Ομιλία 

υιοθετηθεί διαπαντός και η Παλαιά Ομιλία ξεχαστεί, να καταστεί αδύνατη η αιρετική 

σκέψη – δηλαδή η σκέψη που βρίσκεται σε διάσταση από τις αρχές του ΑΓΓΣΟΣ- 

στον βαθμό, τουλάχιστον, που η σκέψη εξαρτάται από τις λέξεις. 

 Χαρακτηριστικά ήταν η απόκλιση ταυτόχρονα όλων των άλλων εννοιών, και 

ακόμα της δυνατότητας να τις πλησιάσει κανείς με έμμεσες μεθόδους. Αυτό 

επιτυγχάνουν με την καταστροφή των λέξεων π.χ. των ρημάτων, των επιθέτων, των 

ουσιαστικών, των αντωνυμιών και των συνωνύμων, με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχε 

λόγος να υπάρχει μια λέξει αφού υπήρχε και η αντίθετή της. Έτσι έφτιαξαν νέες 

λέξεις, όπως «καλός», «μήκαλος», «δίσκαλος», «τρίσκαλος». Η δημιουργία 

καινούργιων λέξεων, αλλά κυρίως η καταστροφή των ανεπιθύμητων λέξεων και η 

απογύμνωση των λέξεων με ανορθόδοξο νόημα απόμειναν από κάθε δευτερεύουσα 

έννοια. 

 Η Νέα Ομιλία βασίστηκε στην Αγγλική γλώσσα. Οι λέξεις της Νέας Ομιλίας 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, γνωστές σαν Λεξιλόγιο Α, Λεξιλόγιο Β (που 

ονομάζονταν και σύνθετες λέξεις) και Λεξιλόγιο Γ. Οι λέξεις αυτές ήταν λέξεις 

απαραίτητες για την καθημερινή ζωή π.χ. φαγητό. Περιείχε λέξεις που ήδη ξέρουμε 

π.χ. χτύπημα, σε σύγκριση με το σημερινό λεξιλόγιο που ήταν πολύ περιορισμένες 

και οι έννοιες και οι αποχρώσεις και σταδιακά εξαλείφονταν και αυτές. Στόχος της 

ήταν να εκφράσει απλές έννοιες που αφορούσαν συγκεκριμένα αντικείμενα ή φυσικές 

ενέργειες.  

 

Η κακοποίηση της γλώσσας στην πολιτική 

 

Η γλώσσα της εξουσίας 

  

 Η γλώσσα είναι παντοδύναμη. Αυτό το γνωρίζουν οι εξουσίες και κυρίως οι 

εξουσίες των ολοκληρωτικών καθεστώτων και την εκμεταλλεύονται προκειμένου να 

επιβάλουν τη βούλησή τους. Φροντίζουν λοιπόν ο λόγος να στρέφεται στην 

προπαγάνδα, με σκοπό να παρασύρει τον δέκτη, να μεταβάλλει τις απόψεις του και 

να επηρεάσει τη στάση του. 
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Ο εξουσιαστικός λόγος διακρίνεται από κάποια χαρακτηριστικά: 

 Χρησιμοποιείται επιτηδευμένο λεξιλόγιο με σπάνιες λέξεις, αρχαιοπρεπή 

στοιχεία και φράσεις της καθαρεύουσας. Η γλώσσα έχει έντονο διατακτικό 

χαρακτήρα.  

 Επικρατεί η ασάφεια, η αοριστία και η γενικότητα. Ο χειμαρρώδης 

ασύντακτος και ανερμάτιστος λόγος στοχεύει στο να γίνεται ημικαταληπτός. 

Το ύφος είναι πομπώδες και υψηλό. 

 Με αυτούς τους τρόπους ο δέκτης πείθεται έμμεσα ότι ο πομπός είναι 

ανώτερός του, παντοδύναμος, σοφός, ενώ ο ίδιος αισθάνεται ασήμαντος, κατώτερος 

και εξαρτημένος από τον πομπό. 

 Σε άλλες περιπτώσεις ο πομπός χρησιμοποιεί λαϊκές εκφράσεις και ύβρεις για 

να υποδυθεί τον άνθρωπο του λαού. Σε αυτό συμβάλλει και η συχνή χρήση 

του α΄ ενικού και α΄ πληθυντικού προσώπου που δημιουργεί κλίμα 

οικειότητας και φιλικής επικοινωνίας, που κολακεύει τις μάζες. 

 Στον ολοκληρωτικό λόγο κυριαρχούν οι ελλειπτικές προτάσεις και τα 

ουσιαστικά, ενώ σπανίζει το ρήμα, γιατί ο ρηματικός και κάθε άλλος 

παραστατικός λόγος οδηγεί τον αναγνώστη στη σκέψη. Στην αδρανοποίηση 

της σκέψης των μαζών συντείνουν επίσης η χρήση ομοιοκαταληξίας, 

σχημάτων λόγου και παρηχήσεων. 

 Πολύ σημαντικό είναι και το σύνθημα το οποίο εξάπτει τα πάθη του 

πολιτικού ακροατηρίου. 

 Ο λόγος της προπαγάνδας στοχεύει να διαμορφώσει δέκτες ανίκανους να 

υποβάλλουν σε κριτικό έλεγχο τις πληροφορίες και τις ιδέες με τις οποίες 

έρχονται σε επαφή. Για τον σκοπό αυτό, υπεραπλουστεύει τα προβλήματα, 

αναπαράγει στερεότυπα, διαστρεβλώνει τη σημασία των λέξεων, αναλώνεται 

σε κενολογίες και υποσχέσεις. 

 Ο τρόπος πειθούς που κυριαρχεί είναι η επίκληση στο συναίσθημα. Μέσα 

από κινδυνολογίες και καταστροφολογίες , καλλιεργεί στις μάζες τον φόβο. 

Παράλληλα προβάλλεται ο πομπός ως χαρισματική προσωπικότητα, ικανή να 

σώσει την κοινωνία από όλα τα δεινά (μεσσιανισμός). Αναφέρεται ακόμη σε 

αυταπόδεικτες αλήθειες, ιδανικά και αξίες : οικογένεια, πατρίδα, θρησκεία 

κ.ά. Επιπλέον καταφεύγει σε κολακείες προς τις μάζες και αξιολογικούς 

χαρακτηρισμούς σε λανθάνουσα μορφή (π.χ. κάθε λογικός ή έξυπνος ή τίμιος 

άνθρωπος θα συμφωνούσε ότι..) 

 Συχνά παρατηρείται επίθεση κατά του αντιπάλου με αναπόδεικτους 

συλλογισμούς, και ύβρεις. Γίνεται επίσης συχνή επίκληση στην αυθεντία με 

αναφορά σε προσωπικότητες με μεγάλο κύρος κυρίως ιερείς , αρχαίους 

προγόνους και άλλους. 

 Στόχος στον εξουσιαστικό λόγο είναι να παρακαμφθεί η λογική και να 

οδηγήσει στην αλλοτρίωση και στην ολοσχερή εξάρτηση του δέκτη από τον πομπό. 

Θέλει δηλαδή να μεταβάλλει τα ανθρώπινα πλάσματα σε αγέλες προδομένων 

παλιάτσων. 
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Παράδειγμα εξουσιαστικού λόγου 

  

 Η ρατσιστική θεωρία δίνει προεξάρχουσα θέση στις διάφορες πρωταρχικές 

ράτσες της ανθρωπότητας. Δεν πιστεύει διόλου στην εξίσωση των φυλών, αλλά 

αναγνωρίζει και τη διαφοροποίηση αλλά και την αξία τους λίγο ή πολύ μεγαλύτερη. 

Αυτή η αναγνώριση της προσδίδει την υποχρέωση, ακολουθώντας την αιώνια θέληση 

που κυβερνά αυτό τον κόσμο, να παραχωρεί τη νίκη στον καλύτερο και στον πιο δυνατό 

και να δέχεται την υποταγή των κακών και των αδύναμων. 

 Μέσα από τη μάζα ξεπηδά, για τη ρατσιστική θεωρία, η αξία της 

προσωπικότητας που μόνο αυτή μπορεί να ενεργήσει ως μια οργανωμένη δύναμη 

απέναντι στον εξολοθρευτή μαρξισμό. Νομίζει ότι είναι απαραίτητο η ανθρωπότητα να 

έχει ένα ιδανικό. 

 Δεν μπορεί να αναγνωρίσει σε άλλη ηθική γιατί σ' έναν κόσμο που θα 

προέρχεται από την επιμειξία και από την εξάπλωση του νέγρικου στοιχείου, όλες οι 

ανθρώπινες αντιλήψεις για την ομορφιά και την ευγένεια, καθώς και κάθε ελπίδα για 

ένα ιδανικό μέλλον της ανθρωπότητας θα χάνονταν για πάντα. 

 Ο πολιτισμός και η καλλιέργεια της ανθρωπότητας πάνω σε τούτον τον πλανήτη 

είναι αδιάσπαστα δεμένα με την ύπαρξη του Αρείου. Η εξαφάνιση και η μείωση της 

δύναμής του θα οδηγήσουν σε μια επιστροφή πάνα σ' αυτή τη γη των σκοτεινών πέπλων 

της εποχής των βαρβάρων. (Αδόλφος Χίτλερ, «Ο Αγών μου») 

Στο παραπάνω απόσπασμα προπαγανδιστικού λόγου διαπιστώνουμε τα εξής 

τεχνάσματα : 

 Διαστρέβλωση της σημασίας των λέξεων: (ιδανικό, ομορφιά, ευγένεια, 

πολιτισμός και η καλλιέργεια της ανθρωπότητας) 

 Κινδυνολογίες και καταστροφολογίες: (Η εξαφάνιση και η μείωση της 

δύναμής του θα οδηγήσουν σε μια επιστροφή πάνω σ' αυτή τη γη των 

σκοτεινών πέπλων της εποχής των βαρβάρων.) 

 Μεσσιανισμός: (η αξία της προσωπικότητας που μόνο αυτή μπορεί να 

ενεργήσει ως μια οργανωμένη δύναμη απέναντι στον εξολοθρευτή μαρξισμό) 

 Κενολογίες: (την αιώνια θέληση που κυβερνά αυτό τον κόσμο) 

 Ύβρεις: (εξολοθρευτή μαρξισμό) 

 

Η γλώσσα της παιδείας 

  

 Ο εξουσιαστικός λόγος διαφθείρει τους δέκτες και παραβιάζει κάθε έννοια 

εντιμότητας και ειλικρίνειας. Χρησιμοποιώντας όλο και περισσότερα και εξελιγμένα 

μέσα, οι πομποί του, συχνά κατορθώνουν να επιβάλουν τις ιδέες και τις προθέσεις 

τους. Μόνη ελπίδα για να αντισταθεί ο άνθρωπος είναι ο λόγος της παιδείας. Είναι ο 

λόγος των ελεύθερων και καλλιεργημένων ανθρώπων και χαρακτηρίζεται από: 
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 Εντιμότητα και ειλικρίνεια: Οι λέξεις και οι έννοιες έχουν το πραγματικό τους 

νόημα. 

 Σαφήνεια και ακριβολογία: Ο λεξιλογικός πλούτος, η εκφραστική ποικιλία και 

η ορθή σύνταξη επιτυγχάνουν να διατυπώνονται ξεκάθαρα οι απόψεις και τα 

αόριστα να γίνονται σαφή. 

 Διαλλακτικότητα: Απουσιάζουν η δογματικότητα και οι απόλυτες θέσεις. 

Είναι ο λόγος που συσχετίζει, θέτει ερωτήματα και δοκιμάζει απαντήσεις. 

Γνησιότητα, απουσία επιτήδευσης: Είναι λόγος βαθύς, γιατί αναδύεται από 

καλλιεργημένες συνειδήσεις, πυκνός γιατί εκπέμπεται από ανθρώπους με 

περιεχόμενο, με επιμελημένη αγωγή και περιεχόμενο 

Επίλογος 

 Το βιβλίο μισό αιώνα μετά την συγγραφή του, δυστυχώς, τείνει να γίνει 

προφητικό. Διαπιστώνουμε γύρω μας ότι  καταργούνται καθημερινά ατομικές 

ελευθερίες και ότι ο άνθρωπος όλο και λιγότερο νιώθει ελεύθερος. Φυσικά δεν ζούμε 

στην «Ωκεανία», τουλάχιστον όχι ακόμα. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτήν την 

πορεία; Σίγουρα μπορούμε να προσπαθήσουμε. Το να κρίνουμε τις ενέργειες της 

εξουσίας και να σκεπτόμαστε είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Το να αγωνιζόμαστε 

για την ελευθερία έκφρασης και δράσης είναι ένα επόμενο. Τέλος το να μην 

αφήσουμε την γλώσσα μας, που είναι μια από τις πλουσιότερες γλώσσες του 

ανθρώπινου γένους, να συρρικνωθεί είναι το σημαντικότερο βήμα το οποίο, πρέπει 

να επιτευχθεί έτσι ώστε να αποφύγουμε την απολυταρχική κοινωνία που προβάλλεται 

στο 1984. Είναι ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να μην κληροδοτήσουμε στα 

παιδιά και στα εγγόνια μας μια «Ωκεανία». 

 

Παράρτημα Εργασίας 

 

 Ομαδικό σενάριο 

  

 Η αρχή 2089. Πριν από πολλά χρόνια, με την καταστροφή του σύμπαντος που ζούσαν 

οι άνθρωποι, αναγκάστηκαν να βρουν έναν τρόπο να μετακινηθούν κάπου αλλού. Έτσι με την 

δημιουργία κάποιων υπερυπολογιστών που τους επέτρεπαν να προβλέπουν τα διάφορα 

‘’ανοίγματα’’ στον χώρο και στο χρόνο του διαστήματος, κατάφεραν να περάσουν όλο το 
ηλιακό τους σύστημα μέσα από μια μαύρη τρύπα. Αυτό όμως που δεν ήξεραν, δηλαδή ότι με την 

εισαγωγή ενός ολόκληρου σύμπαντος σε μια μαύρη τρύπα, το σύμπαν τριπλασιαζόταν σε 

μέγεθος καθώς δημιουργούνταν νέοι πλανήτες, αλλά και νέοι άνθρωποι που τους κατοικούσαν, 
που στην πραγματικότητα ήταν όλοι οι άνθρωποι που είχαν πεθάνει, είχαν έρθει πάλι στη ζωή, 

όλοι τους. Με την εισαγωγή τους στην μαύρη τρύπα, δημιουργήθηκε και ένα ακριβές αντίγραφο 

του συστήματος τους αλλά και όλων των ανθρώπων. Όμως χωρίς τις όποιες ατέλειες τους. 

Ήταν απλά οι τελειοποιημένοι κλώνοι τους. Το σύμπαν με τους κανονικούς ανθρώπους 
ονομάστηκε Θορ και το σύμπαν με τα ομοιώματα ονομάστηκε Αφροδίτη. Επειδή οι κάτοικοι της 

Αφροδίτης θεώρησαν ότι απειλούνταν από τους κανονικούς ανθρώπους, ανέθεσαν σε δύο πολύ 
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καλούς επιστήμονες να δημιουργήσουν δύο όπλα. Έτσι αυτοί δημιούργησαν δύο αύρες, οι 

οποίες όταν ενώνονταν είχαν τη δύναμη να καταστρέψουν ακόμη και τον αρχικό ήλιο. Οι δύο 
αυτοί επιστήμονες ο Φίλιπ και η Σάντρα, δημιούργησαν τον Αδάμ και την Εύα αντίστοιχα. Οι 

δύο επιστήμονες ήταν ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι στην πραγματικότητα, έπρεπε να βρουν ένα 

τρόπο να τρέφουν τις αύρες τους χωρίς να χρειάζεται να καταστρέφουν πλανήτες, διότι 

τρέφονταν με ανθρώπινες αύρες. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να βάλουν κομμάτια του εαυτού τους 
ο καθένας στην αύρα του προκειμένου να τρέφονται. Όταν όμως η Σάντρα δέχτηκε μια 

πρόταση, να φτιάξει έναν ιό που θα κατέστρεφε το Θορ, χώρισαν και άρχισαν να μισιούνται 

καθώς ο Φίλιπ δεν μπορούσε να πιστέψει πως η γυναίκα που είχε ερωτευτεί είχε μετατραπεί σε 
τέτοιο τέρας. Έτσι ο Αδάμ και ο Φίλιπ κρύφτηκαν στο πιο απομακρυσμένο μέρος του Θορ και ο 

Αδάμ άρχισε να καταβροχθίζει τους πλανήτες του συστήματος της Αφροδίτης. Ο Τζον Μπράουν 

ερευνητής της μυστικής υπηρεσίας του σύμπαντος της Αφροδίτης. Του ανατέθηκε η μεγαλύτερη 
έρευνα που έχει διεξαχθεί ποτέ στην ιστορία των συμπάντων. Έπρεπε να ψάξει και σαφώς να 

βρει τον Αδάμ στο Θορ, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο, καθώς για να εντοπιστεί έπρεπε να 

κατέχει ένα κομμάτι της αύρας του. Ο Μπράουν ζήτησε από τον φίλο του και αδελφό της 

υπεύθυνης του σύμπαντος της Αφροδίτης την Ανν, Άλεξ Κούπερ να πάει στο Θορ, να βρει τον 
Αδάμ και να πάρει ένα κομματάκι από την αύρα του. Όμως επειδή ο Πίτερ, βοηθός της Ανν και 

πρώην σύντροφός της, αρνήθηκε να συμβεί κάτι τέτοιο και επέμεινε να πως ο Μπράουν έπρεπε 

να τον συνοδεύσει και ο ίδιος. Έτσι οι δύο φίλοι και συνεργάτες, έφυγαν σε μυστική αποστολή 
στο Θορ. Όταν έφτασαν στο κρησφύγετο του Φίλιπ, οι φρουροί μετά από ανθρωποκυνηγητό που 

ξέσπασε κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν τον Μπράουν αλλά όχι τον Άλεξ, αφού κατάφερε να 

ξεφύγει και να γυρίσει πίσω στην Αφροδίτη με ένα μικρό κομμάτι της αύρας του Αδάμ. Ο 
Μπράουν έπεσε σε λήθαργο για 22 χρόνια. Όταν ξύπνησε (2111) προσπάθησε να επικοινωνήσει 

με τον Άλεξ, ο οποίος πλέον δούλευε στον ‘’διαδρομέα’’ ένα μεταφορικό μέσο που ταξίδευε με 

έτη φωτός, μέσω ενός μικροτσίπ που είχε εγκατασταθεί στον λοβό το αυτιού του πριν φύγει για 

την αποστολή του στο Θορ. Όταν ο Κούπερ επικοινώνησε με τον Μπράουν, ενημέρωσε την Ανν 
και τον Πίτερ. Άρχισαν να ψάχνουν τρόπους για να πάνε στον Θορ και να τον σώσουν. 

Εντωμεταξύ ο Κούπερ και ο Πίτερ είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τον Αδάμ στο Θορ και να 

προετοιμάστηκαν για μάχη. Ζήτησαν τη βοήθεια τη Σάντρα και φυσικά την παροχή της 
βοήθειας της Εύας. Όμως έπρεπε να ενημερώσουν τον ‘’Αιωνόβιο’’, τον διοικητή των δύο 

συμπάντων. Ήταν ο γηραιότερος άνθρωπος του κόσμου, πάνω από 5.οοο ετών. Λέγεται ότι 

πριν από πολλά χρόνια, είχε μια ερωμένη την οποία αγαπούσε τόσο πολύ, και προκειμένου να 

εξασφαλίσει την συντροφιά της για πάντα της έδωσε κομμάτι του εαυτού του προκειμένου να 
την κάνει αθάνατη. Όμως αυτή τρελάθηκε χάνοντας με τα χρόνια τα αγαπημένα της πρόσωπα 

και στράφηκε εναντίον του. Επειδή φοβήθηκε μην τον βλάψει αλλά και τον εαυτό της, την 

εξόρισε σε έναν πλανήτη στο βάθος του σύμπαντος. Όμως κανένας δεν ήξερε αν αυτή η ιστορία 
ήταν αλήθεια. Όμως για να μπει μέσα στον ήλιο στον οποίο και διέμενε, στον πρώτο ήλιο που 

δημιουργήθηκε ποτέ και που δεν μπορούσε να καταστραφεί από την επίθεση του Αδάμ και της 

Εύας μαζί, έπρεπε να πάρει την άδεια και των επτά υπερπλανητών που βρίσκονταν γύρω του. 
Οι ήλιοι λειτουργούσαν ως φυλάκια, καθώς μπορούσαν να καταστραφούν μόνο αν η Εύα και ο 

Αδάμ συνδέονταν, κάτι που δεν θα μπορούσε να καταστρέψει μονάχα τον αρχικό ήλιο. Η Ανν 

κατάφερε να μπει στον ήλιο αφού ήταν η υπεύθυνη της Αφροδίτης, ο Πίτερ όμως όχι. Η Ανν 

μπήκε στον ήλιο και προς έκπληξή της συνάντησε τον Φίλιπ. Όμως κάτι που την εξέπληξε 
ακόμη περισσότερο ήταν ότι ο Αιωνόβιος ήταν ζευγάρι, τελικά την είχε κρατήσει κοντά του. 

Τότε άρχισαν να λογομαχούν για το ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι λέγοντας στον Φίλιπ πως αν 

δεν χαλιναγωγήσει τον Αδάμ θα αναγκαστούν να τον σκοτώσουν. Τότε ο Φίλιπ εξαφανίστηκε 
από την αίθουσα και δεδομένου ότι βρέθηκε μια λύση στο πρόβλημα, οι Αιωνόβιοι διέταξαν την 

κήρυξη πολέμου στο σύστημα του Θορ και την κράτηση της Ανν και του Πίτερ στον ήλιο, αφού 

τον εισήγαγαν πρώτα στον ήλιο. Η Ανν ειδοποίησε τον Κούπερ, τον αδελφό της, ο οποίος είχε 
μόλις γυρίσει από το σύστημα Θορ με τον Μπράουν, να πάνε στην Αφροδίτη και να ετοιμάσουν 

όλους τους κατοίκους για πόλεμο. Μετά από δύο εξαντλητικές ημέρες προετοιμασίας, άρχισε ο 

πόλεμος ο οποίος κράτησε για 11 ολόκληρα χρόνια. Η Εύα κατασπάραζε τους πλανήτες του 

Θορ και ο Αδάμ τους πλανήτες της Αφροδίτης. Έτσι οι κάτοικοι που είχαν απομείνει και στα 
δύο σύμπαντα βρίσκονταν στους δύο κεντρικούς πλανήτες. Τότε άρχισε η τελική πολιορκία. Για 

έξι ολόκληρους μήνες αλληλοπολιορκούνταν μέχρι που ο Αδάμ κατάφερε να τον πλανήτη της 
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Αφροδίτης που είχε απομείνει. Όμως πριν καν καταφέρουν να καταλάβουν τι έγινε, ο Αδάμ 

εξεράγει γιατί πάνω στον πλανήτη που έφαγε, βρισκόταν ο Φίλιπ. Έτσι από την τεράστια έκρηξη 
προκλήθηκε η καταστροφή όλων των συμπάντων και των πλανητών εκτός του ήλιου και εκτός 

φυσικά της Εύας και των ήλιων. Όταν η Σάντρα, η οποία βρισκόταν σε ένα μακρινό ήλιο, έμαθε 

για τον θάνατο του Φίλιπ, στεναχωρήθηκε τόσο πολύ, γιατί κατάλαβε το λάθος που είχε κάνει 

χρόνια πριν, το οποίο την απομάκρυνε από εκείνον. Γι’ αυτό το λόγο αυτοκτόνησε, 
προκαλώντας την καταστροφή της Εύας και σαφώς την έκρηξη όλων των ήλιων εκτός του 

αρχικού. Από τα 2 σύμπαντα που υπήρχαν στην αρχή, απόμεινε ένας ήλιος και 4 άνθρωποι. Το 

αιωνόβιο ζευγάρι και ο Φίλιπ και η Ανν. Οι αιωνόβιοι δημιούργησαν ένα ηλιακό σύστημα κι 
έστειλαν το ανθρώπινο ζευγάρι σε έναν πλανήτη που ονομάστηκε Γη. Είχε θάλασσες, βουνά, 

δέντρα, πεδιάδες και καθόλου κτήρια, κάτι που παραξένευσε τους δύο συντρόφους. Αποφάσισαν 

να συζητήσουν για ό,τι είχε συμβεί. Αποφάσισαν να ζήσουν μια όμορφη και απλή ζωή σα να 
μην είχε συμβεί τίποτα. Προς τιμήν της παλιάς τους ζωής και όλων όσων είχαν πήραν τα 

ονόματα Αδάμ και Εύα. Ήταν οι μόνοι που ήξεραν για τον ήλιο αλλά και για όλους τους 

υπόλοιπους οργανισμούς του διαστήματος. Όμως δεν θα άφηναν κανέναν άλλο να το μάθει. Δεν 

έπρεπε η ιστορία να επαναληφθεί, δεν μπορούσε να ξανασυμβεί τέτοια καταστροφή. Δεν έπρεπε 
κανείς να μάθει την αλήθεια! Μήπως όμως υπήρχε η περίπτωση, παρόλο που οι άνθρωποι 

αγνοούσαν την αλήθεια, να ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο; Μάλλον έπρεπε απλά να περιμένουν. 

Έτσι άρχισε η εποχή της ‘’Γης μας’’. 

 

 

 
 


