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Ο Τζώρτζ Όργουελ γεννήθηκε στο Μοτιάρι της Ινδίας το 1903 και 
μεγάλωσε στην Αγγλία.Το πραγματικό του όνομα είναι Έρικ Άρθουρ 
Μπλαίρ.Ασκούσε το επάγγελμα του δημοσιογράφου και συγγραφέα. 

Υπηρέτησε πολλά χρόνια στο στρατό και έπαιξε σημαντικό ρόλο και στον 
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. 

Οι ιδέες του ήταν αρκετά προχωρημένες για την εποχή του και είχε τους 
ορίζοντες του αρκετά διευρυμένους. 

Όλα του τα βιβλία είναι πολιτικού περιεχομένου,χωρίς όμως να υπάρχει 
ιστορική καταγραφή και εμφανή αναφορά σε κάποιο πολιτικό πρόσωπο. 

Προτιμούσε να μεταδίδει τις ιδέες του με ιστορίες,συμβολισμούς,προσω- 

ποποιήσεις.Τα βιβλία του έχουν μεγάλη αξία και έχουν θεωρηθεί μέχρι 
και προφητικά.Τα πιο γνωστά του έργα είναι το ‘’1984’’ και ‘’η φάρμα των 
ζώων’’ 

ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ 



Ο τίτλος του βιβλίου είναι η αντιστροφή των δύο τελευταίων αριθμών 
από τη χρονολογία που γράφτηκε, 1948.Πρόκειται για μια πρόβλεψη για 
το πως θα γίνει ο κόσμος,λαμβάνοντας υπ’όψην διάφορες καταστάσεις 
της εποχής του,η οποία παρουσιάζεται με την ιστορία του Μπόμπ,ενός 

απλού εργάτη στο δημόσιο ο οποίος είναι αντίθετως στο πολιτικό 
καθεστώς της εποχής του. 

Στη χώρα που ζει ο Μπόμπ τα πάντα ελέγχονται,λογοκρίνονται και 
παρακολουθούνται από κάμερες που υπάρχουν παντού σε δρόμους, 
σπίτια.Κυβερνήτης όλων:ένα πρόσωπο πυ ίσως και να μην υπάρχει,ο 

μεγάλος αδελφός.Σκοπός του χώρου εργασίας του πρωταγωνιστή είναι η 
κατάσχεση εγγράφων που μπορεί να δημιουργήσουν τη παραμικρή 

αμφιβολία για τον μεγάλο αδελφό και η δημιουργία μιας νέας γλώσσας 
με την οποία η σκέψη και η έκφραση περιορίζονται. 
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Έτσι, όποια έκφραση,αντίδραση,μουρμορητό ακόμα και παραμίλημα 
στον ύπνο εναντίον του καθεστώτος απαγορεύεται και τιμωρείται 

αυστηρά με τον ’’θάλαμο 101’’,ενώ ποινικό αδίκημα θεωρείται η κάλυψη 
του παράνομου πολίτη 

Ο Μπόμπ λοιπόν απολαμβάνει τις χαρές τις ζωής,τα πράγματα που 
απαγορεύονται και στις σκέψεις του μισεί τον μεγάλο αδελφό. 

Ερωτεύεται με τη Τζούλια με την οποία αναζητούν να μπουν σε μια 
μυστική οργάνωση για να ρίξουν το καθεστώς. 

Θα τα καταφέρουν;Πάντως ΄’ο θάλαμος 101’’ θα τους αλλάξει τη ζωή. 
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