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«Ωοαίξ ποάγμα η καςαρςοξτή ςχμ λένεχμ. Σε ςι 

υοειάζξμςαι ξι λένειπ;» 

«Δεμ εκςιμάπ αληθιμά ςη Νέα Ομιλία. Ακόμα κι όςαμ ςη 

γοάτειπ, ενακξλξσθείπ μα ρκέτςεραι ρςημ Παλαιά 

Ομιλία. Δεμ ρσλλαμβάμειπ ςημ ξμξοτιά ςηπ 

καςαρςοξτήπ ςχμ λένεχμ. Τξ νέοειπ όςι η Νέα Ομιλία 

είμαι η μόμξ γλώρρα ρςξμ κόρμξ πξσ ςξ λενιλόγιό ςηπ 

λιγξρςεύει κάθε υοόμξ;» 

 

George Orwell, 1984 



Ο ΠΟΛΔΜΟ ΔΙΝΑΙ ΔΙΡΗΝΗ 

Η ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΔΙΝΑΙ ΚΛΑΒΙΑ 

Η ΑΓΝΟΙΑ ΔΙΝΑΙ ΔΤΝΑΜΗ 





«Έυξσμε πλέξμ υάρει ςημ 

ικαμόςηςα μα ρκετςόμαρςε, 

μα εκτοαζόμαρςε, μα 

αμςιδοξύμε. Δίμαρςε έομαια 

εμόπ φεύςικξσ „Ποξρςάςη‟, 

μξμαυικξί και άβξσλξι 

μέυοι ςξ κόκαλξ. Δίμαρςε 

ςστλξί, παίζξσμε έμαμ 

οόλξ, ρε μια ρκημή ςημ 

λξγική ςηπ ξπξίαπ 

αγμξξύμε.»      

 

Κ.Ι. 



Ψάυμξσμε ςημ εσςσυία μέρα ρε 

ξθόμεπ, πιρςεύξμςαπ όςι έςρι θα 

εναταμίρξσμε ςα ποξβλήμαςα ςηπ 

ποαγμαςικόςηςαπ.»            

            Δ.Π. 

             

     



“I feel so lonely, like birds twittering in separate 

cages, hearing voices but never being able to 

come in touch with each other, out in freedom. I 

wonder, how could the world be without virtual 

reality?”   

               M.G. 



«Τα ρυξλεία είμαι άυοηρςα», είυε πει μια τξοά ςξ Mic. 

«Τώοα, με ςη μέα έκδξρη ςξσ ασςόμαςξσ ατηγηςή, πξσ 

ρξσ διαβάζει ό,ςι θέλειπ, μπξοείπ μα ρςαμαςήρειπ μα 

πηγαίμειπ».             .Π. 



 

«Τξ δωμάςιό μξσ δεμ έυει παοάθσοα καθώπ δεμ ςα 

υοειάζξμαι. Έυω ςιπ ξθόμεπ μξσ».        A.A. 

              



Technology is just a means… 

The future is in your hands! 
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