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14Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: Β3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
ΜΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2018 – 2019  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΗΒΩΝ ΕΡΓΑ»  
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Περιεχόμενα 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β3 Τμήματος των  

Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων  ---- σελ. 2 

Το έναυσμα – Η απόφαση… 

Ο σκοπός – Το αποτέλεσμα ------------------ σελ. 3 

Οι Ομάδες & τα Έργα τους  ----------------- σελ. 4 

Η Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα 

με Τίτλο «Πού ξανακούστηκε να παίζουν 

ποδόσφαιρο τα κορίτσια;»  ------------------- σελ. 5-81 

Η Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα 

με Τίτλο «Μήπως φοβάσαι;»  ----------------- σελ. 82-153 

Η Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα με  

Τίτλο «Τοξικοεξάρτηση & Ψυχοπαθολογία: ένα 

ΨυχοΚοινωνικοΠολιτικοΟικονομικό Φαινόμενο»  -- σελ. 154-284 
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β3 Τμήματος των Ερευνητικών 

Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 

Αγγέλη Ευανθία 

Αναστοπούλου Αικατερίνη 

Βάρσου Ελεάνα 

Γεροδημητρίου Ιωάννης 

Γεωργίου Αγγελική 

Γρηγοροπούλου Μαρίνα – Ευαγγελία 

Ζάτσε Αλεξία 

Ζόγκας Ναπολέων 

Ζόγκας Σπυρίδων 

Θεοδωρόπουλος Χρήστος 

Κακκαβάς Νικόλαος 

Καράουστα Χαρίκλεια 

Καρπούζα Ευτυχία 

Κασκαούτης Δημοσθένης 

Κορμπή Καλλιόπη 

Κούστα Σπυρίδων 

Κουτσοκελάκη Σταυρούλα 

Λιναρδάτου Αικατερίνη 

Η καθηγήτρια 

Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 
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Το έναυσμα 

https://www.youtube.com/watch?v=xSMlMdb8s1M&t=350s  

από 36:28 έως 39:03 

Η απόφαση των μαθητών και μαθητριών του Β3 Τμήματος 

των Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 

Από σοφίας λόγια σε «εφήβων έργα» ομαδοσυνεργατικά… με το  

βάρος στους πέντε γνωστικούς κώδικες, ως εξής: 

1. Σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας στις διασκευές των 

θεατρικών Έργων και στις συνεντεύξεις της τηλεοπτικής 

εκπομπής, 

2. Επιλογή δύο θεατρικών Έργων από το παγκόσμιο ρεπερτόριο, 

3. Χρήση επιστημονικών δεδομένων και δυνατοτήτων ΤΠΕ (κατά 

τη δημιουργία και την Παρουσίαση), 

4. Έκφραση μέσω της Τέχνης (Θέατρο, Ζωγραφική, Μουσική, 

Τραγούδι, Ποίηση, Πεζογραφία, Κινηματογράφος) και  

5. Σωματική (εκτός των υπολοίπων) έκφραση κατά την υπόδυση 

των ρόλων στην Παρουσίαση των Θεατρικών Δρώμενων. 

Ο σκοπός 

Υλοποίηση Δραστηριοτήτων Παιδείας σε καιρούς απαιδευσίας…  

https://www.youtube.com/watch?v=IUgNtJqYjS4  

Το αποτέλεσμα 

Μια σπονδυλωτή Σύνθεση τριών Ερευνητικών Δημιουργικών 

Δραστηριοτήτων με άποψη και στιλ… και ενοποιό / συνδετικό 

στοιχείο τον φόβο σε διάφορες / διαφορετικές εκδοχές…  

https://www.youtube.com/watch?v=xSMlMdb8s1M&t=350s
https://www.youtube.com/watch?v=IUgNtJqYjS4
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Οι Ομάδες & τα Έργα τους 

 Η Ομάδα με το όνομα 

      «Εφηβικές ΑνARTήσεις» (κουλτουριάρικο;) 

 Το Έργο της: «Πού ξανακούστηκε να παίζουν ποδόσφαιρο 

τα κορίτσια;» 

 Η Ομάδα με το όνομα 

      «ΕμΨύχωση» (σκιαχτικό;) 

 Το Έργο της: «Μήπως φοβάσαι;» 

 Η Ομάδα με το όνομα 

      «Αrtιομανείς» (ψυχαναγκαστικό;) 

 Το Έργο της: «Τοξικοεξάρτηση και Ψυχοπαθολογία: ένα 

ΨυχοΚοινωνικοΠολιτικοΟικονομικό Φαινόμενο» 

 

Τα συμπεράσματα δικά σας… (ει δυνατόν τεκμηριωμένα!) 
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     Αφιερωμένη στα κορίτσια που τολμούν 

      και δικαιώνονται… 

 

 

14Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2018 – 2019 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: Β3 

 

Δημιουργοί: Η Ομάδα 
 

«Εφηβικές ΑνARTήσεις» 

 

 

 
 

Τίτλος: 

«Πού 

ξανακούστηκε 

να παίζουν 

ποδόσφαιρο  

τα κορίτσια;» 
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     Αφιερωμένη στα κορίτσια που τολμούν 

      και δικαιώνονται… 
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Περιεχόμενα 

Η Ομάδα «Εφηβικές ΑνARTήσεις»  ------------- σελ. 8 

Η Μεθοδολογία (σε 12 απλά βήματα) ----------- σελ. 9 

Αντί Προλόγου & Εισαγωγής ------------------ σελ. 10 

Πρόγραμμα – Τέχνημα ----------------------- σελ. 11-14 

Διασκευή του Έργου «Τα κορίτσια δεν πρέπει να 

παίζουν ποδόσφαιρο» με τίτλο: «Πού ξανα- 

κούστηκε να παίζουν ποδόσφαιρο τα κορίτσια;» ---- σελ. 15 

ΣΚΗΝΗ 1 -------------------------------- σελ. 15-17 

ΣΚΗΝΗ 2 -------------------------------- σελ. 18-19 

ΣΚΗΝΗ 3 -------------------------------- σελ. 20-22 

ΣΚΗΝΗ 4 -------------------------------- σελ. 23 

ΣΚΗΝΗ 5 -------------------------------- σελ. 24 

ΣΚΗΝΗ 6 -------------------------------- σελ. 25-26 

ΣΚΗΝΗ 7 -------------------------------- σελ. 27-28 

ΣΚΗΝΗ 8 -------------------------------- σελ. 29-31 

Παράθεμα 1 ------------------------------- σελ. 32-34 

Παράθεμα 2 ------------------------------- σελ. 34-38 

Παράθεμα 3 ------------------------------- σελ. 38-40 

Παράθεμα 4 ------------------------------- σελ. 40-45 

Παράθεμα 5 ------------------------------- σελ. 45-51 

Παράθεμα 6 ------------------------------- σελ. 51-55 

Παράθεμα 7α ------------------------------ σελ. 55-58 

Παράθεμα 7β ------------------------------ σελ. 58-70 

Παράθεμα 7γ ------------------------------ σελ. 70-72 

Παράθεμα 8α ------------------------------ σελ. 72-76 

Παράθεμα 8β ------------------------------ σελ. 76-78 

Παράθεμα 8γ ------------------------------ σελ. 78-79 

Αντί Συμπερασμάτων & Επιλόγου --------------- σελ. 80  

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία (Ενδεικτικά) -------- σελ. 81  



 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

8 

Η Ομάδα «Εφηβικές ΑνARTήσεις» 

Οι μαθητές & οι μαθήτριες 

Γεωργίου Αγγελική (Συντονίστρια) 

Κορμπή Καλλιόπη 

Κούστα Σπυρίδων 

Γεωργίου Αγγελική (Συντονίστρια) 

Αναστοπούλου Αικατερίνη (Συντονίστρια) 

Αγγέλη Ευανθία  

Γεροδημητρίου Ιωάννης 

Θεοδωρόπουλος Χρήστος 

Η καθηγήτρια 

Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 

  

Μέλη της Ομάδας 

«Θεατρογένεια» 
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Η Μεθοδολογία (σε 12 απλά βήματα) 

ή αλλιώς, Πέντε Μαθήτριες, Τρεις Μαθητές, Πέντε Θέματα 

(οικογένεια, σχέσεις οικογενειακές και συντροφικές, άσκηση βίας 

κατά των γυναικών, έμφυλοι ρόλοι, έμφυλα στερεότυπα), Τρεις 

Τέχνες (Θέατρο, Ζωγραφική, Μουσική), μια ΠολυΘεματική και 

ΠολυΕπίπεδη Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα 

Πραγμάτευση του θέματος της Δραστηριότητάς μας από όλα τα 

μέλη των Ομάδων μέσα από την προσέγγιση των επιμέρους 

θεμάτων ή υποθεμάτων της, και συγκεκριμένα: 

1. της μονογονεϊκής οικογένειας. 

2. της διαχείρισης του διαζυγίου από τους γονείς. 

3. του ρόλου του πατέρα στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των 

παιδιών. 

4. της ενδοσχεσιακής ή της ενδοοικογενειακής κακοποίησης (βία 

κατά των γυναικών). 

5. των έμφυλων ρόλων και των αντίστοιχων στερεοτύπων. 

6. της τέχνης του σουπρεματισμού, μέσα από το έργο του Καζιμίρ 

Μαλέβιτς (δύο από τα έργα του κοσμούν το Πρόγραμμα – Τέχνημα 

της Δραστηριότητάς μας). 

7. της τετραμερούς Συμφωνικής Σουίτας «Σεχραζάντ» του Νικολάι 

Ρίμσκι Κόρσακωφ (εμπνευσμένης από τις «Χίλιες και μία νύχτες»). 

8. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για τη Διασκευή του 

θεατρικού Έργου. 

9. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για την κατασκευή 

του Προγράμματος – Τεχνήματος της Ερευνητικής Δημιουργικής 

Δραστηριότητας. 

10. Συνεργασία των μελών της Ομάδας «Θεατρογένεια» για την 

Παρουσίαση της Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας. 

11. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για τη σύνθεση του 

παραδοτέου της Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας. 

12. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για τη συγγραφή 

της Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας. 
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Αντί Προλόγου & Εισαγωγής 

Σε τι συνίσταται η κρίση των σύγχρονων οικογενειακών και  

αισθηματικών / συντροφικών σχέσεων; 

Η Ομάδα μας αποφάσισε να καταπιαστεί με το εν λόγω θέμα 

εξαιτίας του επίκαιρου χαρακτήρα του στη μετανεωτερική εποχή 

που το παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας μεταβάλλεται, που τα 

ποσοστά των διαζυγίων αυξάνουν, που, λόγω συνθηκών, οι ρόλοι 

των γονέων στην ανατροφή των παιδιών επαναπροσδιορίζονται, 

που παρά την, τουλάχιστον θεωρητική, εξίσωση των δύο φύλων η 

άσκηση βίας κατά των γυναικών είτε στις σχέσεις των συντρόφων 

είτε στην οικογένεια εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό, και λόγω 

της ανησυχητικής έξαρσής του, πρόβλημα, και που οι έμφυλοι ρόλοι 

εξακολουθούν να τροφοδοτούν τα έμφυλα στερεότυπα, 

λειτουργώντας ως τροχοπέδη στην πραγμάτωση του σύγχρονου 

ανθρώπου. 

Με όλα αυτά τα θέματα καταπιάνεται με τρόπο απλό, αλλά καθόλου 

απλοϊκό, και γρήγορους αλλά καθόλου βιαστικούς ρυθμούς το 

θεατρικό Έργο της Μάρτας Μπουτσάκα «Τα κορίτσια δεν πρέπει 

να παίζουν ποδόσφαιρο», εισάγοντας τους αναγνώστες σε μια 

πρώτη αλλά καθόλου επιφανειακή προσέγγιση της πραγματικότητας 

των σχέσεων και της κρίσης που αυτές διέρχονται. 

Σκοπός της συγγραφέως φαίνεται να είναι η ευαισθητοποίηση και 

ο προβληματισμός των αναγνωστών της σε θέματα οικογενειακά, 

σχέσεων και κοινωνικά, με τα οποία ασχολήθηκαν τα μέλη της 

Ομάδας μας κατά την αναζήτηση των παραθεμάτων, τη Διασκευή 

του θεατρικού Έργου και τέλος την Παρουσίαση της Ερευνητικής 

Δημιουργικής μας Δραστηριότητας. 

Η όλη προσπάθειά μας επεκτάθηκε και σε άλλες, εκτός από το 

Θέατρο, Τέχνες, και σε Επιστήμες για την άντληση απαντήσεων 

στα ερωτήματά μας από όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς 

δράσης του ανθρωπίνου πνεύματος. 
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14Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

«Πού ξανακούστηκε να παίζουν ποδόσφαιρο τα κορίτσια;» 

Μια θεατρική ματιά στις σύγχρονες σχέσεις: οικογενειακές  

(μεταξύ συζύγων & μεταξύ γονέων – παιδιών) & συντροφικές. 

Από την Ομάδα «Εφηβικές ΑνARTήσεις» 

Δευτέρα, 4 Μάρτη & ώρα 11:50 στην αίθουσα του Β3 στον 2ο όροφο 

του Σχολείου (Διεύθυνση: Πόγραδετς 5) 
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Η Ομάδα «Εφηβικές ΑνARTήσεις» Παρουσιάζει 

τα Θεατρικά της Δρώμενα  

Υπό τον Τίτλο 

«Πού ξανακούστηκε  

να παίζουν ποδόσφαιρο τα κορίτσια;» 

Πρόκειται για διασκευασμένα από την Ομάδα  «Εφηβικές 

ΑνARTήσεις» αποσπάσματα από το θεατρικό Έργο της 

Μάρτας Μπουτσάκα «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν 

ποδόσφαιρο», στα πλαίσια Παρουσίασης των Ερευνητικών 

Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 2018–2019. 

Γιατί «και τα κορίτσια παίζουν ποδόσφαιρο». 

Στην Παρουσίαση παίρνουν μέρος (με σειρά εμφάνισης) τα 

εξής μέλη της Ομάδας «Θεατρογένεια»: 

Κορμπή Καλλιόπη (μητέρα) 

Γεωργίου Αγγελική (Σάρα) 

Κούστα Σπυρίδων (Τόνι) 

Υπεύθυνη καθηγήτρια 

Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 
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Η Παρουσίαση επενδύεται μουσικά και οπτικά από την προβολή του 

βίντεο με την τετραμερή συμφωνική σουίτα «Σεχραζάντ» του Νικολάι 

Ρίμσκι – Κόρσακωφ, (https://www.youtube.com/watch?v=jR_Q7NbLzyU) 

εμπνευσμένη από τις «χίλιες και μία νύχτες». 

Ταυτότητα έργου: Ζωγραφικός ρεαλισμός ενός ποδοσφαιριστή: Μάζες 

χρώματος στην 4η διάσταση, Kazimir Malevich, 1915, Σικάγο, 

Ινστιτούτο Τέχνης.  

Ανάκτηση.έργου:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CE%AF

%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jR_Q7NbLzyU
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82
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Λίγα λόγια για το έργο 

 

Η Άννα, ένα κορίτσι δώδεκα χρόνων, η Λίδια, μια νεαρή 

γυναίκα 29 χρόνων και ο Τζουζέπε, ένας άντρας 56 

χρόνων, είναι βαριά τραυματισμένοι ύστερα από ένα 

αυτοκινητιστικό ατύχημα που είχαν καθώς ταξίδευαν με 

το ίδιο αυτοκίνητο. Οι συγγενείς τους δεν ξέρουν ποια 

είναι τα άλλα πρόσωπα που ταξίδευαν μαζί τους. 

 

Ποιοι είναι η Άννα, ο Τζουζέπε και η Λίδια; Ποια σχέση 

έχουν αυτά τα τρία πρόσωπα μεταξύ τους; Πώς και γιατί 

βρέθηκαν στο ίδιο αυτοκίνητο και προς τα πού ταξίδευαν; 

Γιατί κανένας από τους τρεις δεν είχε μιλήσει στους 

δικούς του ανθρώπους για την ύπαρξη των άλλων δύο; 

Πηγή: www.aparsis.gr/τα-κοριτσια-δεν-πρεπει-να-παιζουν-ποδοσφαιρο  

 

 

 

Ταυτότητα έργου: Black Square, Kazimir Malevich, 1915, Αγ. Πετρούπολη, 

Ρωσικό Μουσείο, γιατί τελικά «τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται».  

Ανάκτηση έργου: https://www.semifind.gr/news/view/Nea/5575/diasimoi-pinakes-zografikis-poy-

kryvoyn-endiaferonta-mystika 

 

http://www.aparsis.gr/τα-κοριτσια-δεν-πρεπει-να-παιζουν-ποδοσφαιρο
https://www.semifind.gr/news/view/Nea/5575/diasimoi-pinakes-zografikis-poy-kryvoyn-endiaferonta-mystika
https://www.semifind.gr/news/view/Nea/5575/diasimoi-pinakes-zografikis-poy-kryvoyn-endiaferonta-mystika
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Διασκευή του Έργου «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν 

ποδόσφαιρο» με Τίτλο: «Πού ξανακούστηκε να παίζουν 

ποδόσφαιρο τα κορίτσια;» 

Από την Ομάδα «Εφηβικές ΑνARTήσεις» 

ΣΚΗΝΗ 1 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Μητέρα, Σάρα, Τόνι 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Αίθουσα αναμονής σε ΜΕθ. Η μητέρα νευρική, κάθεται 

για λίγο, σηκώνεται, πάει πέρα - δώθε και ξανακάθεται. Μπαίνει 

η Σάρα. Η μητέρα ξανασηκώνεται. 

Μητέρα: Μίλησες με το γιατρό; (Η Σάρα γνέφει ‘’ναι’’) Και τι σου 

είπε;  

Σάρα: Ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν θα πεθάνουν. 

Μητέρα: Σου το είπανε; Σου μίλησαν για την κόρη μου; (Η Σάρα 

γνέφει ‘’όχι’’) Τότε γιατί μιλάς στον πληθυντικό;  

Σάρα: Γιατί εσύ ανέφερες ότι έτσι σου είπαν πριν για την κόρη σου. 

Εμένα με ενημέρωσαν για τον πατέρα μου.  

Μητέρα: Μου είπαν ότι την έχουν στην εντατική ναρκωμένη, αλλά δεν 

είναι σε κώμα. Πρέπει να περιμένω να ξυπνήσει. Αυτό μου το είπαν 

για να μην πάθω καμιά υστερία και αναστατωθούν κι οι άλλοι, και γίνει 

χαμός εδώ μέσα, γιατί δεν τους συμφέρει. Κατάλαβες;   

Σάρα: Δεν νομίζω ότι το κάνουν γι’ αυτό.  

Μητέρα: Πόσο χρονών είσαι;  

Σάρα: Εικοσιπέντε.  

Μητέρα: Είσαι μικρή ακόμη. Δεν ξέρεις τίποτα για τη ζωή. Γι’ αυτό 

μην τους πιστεύεις. Σου ’παν ότι ο πατέρας σου θα τη γλιτώσει; 

Σάρα: Ακριβώς!  

Μητέρα: Καθίκια και ψεύτες! Ξέρεις ποιο ήταν το πρώτο που με 

ρώτησε ο γιατρός μόλις έφτασα; «Πού είναι ο σύζυγός σας;» Άκουσον, 

άκουσον: «Πού είναι ο σύζυγός σας»; (Μικρή παύση) Σου είπαν 

τίποτα για την κοπέλα;  

Σάρα: Όχι… Νομίζω όμως ότι δεν ήρθε ακόμη κανένας δικός της. 

Μητέρα (σηκώνοντας τους ώμους): Όχι βέβαια, αν είχε έρθει θα τον 

βλέπαμε.   Έχουν  περάσει  πάνω  από  τέσσερις  ώρες  από  όταν  μας 
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τηλεφώνησαν. Ξέρεις πού ήμουν όταν μου τηλεφώνησαν; Στο σπίτι. 

Ετοίμαζα το αγαπημένο της φαγητό: αρακά. Εκείνη λέει ότι δεν της 

αρέσει… καμιά φορά βάζει τα κλάματα όταν έχουμε αρακά, αλλά το 

κάνει γιατί είναι παιδάκι ακόμα. Περίμενα να έρθει να φάει. Πού να 

φανταστώ ότι ήταν σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο Σίτζες. Εγώ νόμιζα 

ότι είχε προπόνηση. Της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο. Εγώ δεν πάω 

ποτέ στους αγώνες να τη δω. Εμένα δεν μ’ αρέσει το ποδόσφαιρο. Άσε 

που είναι μόνο για άντρες. Πού ξανακούστηκε να παίζουν ποδόσφαιρο 

τα κορίτσια; Τελοσπάντων, την περίμενα να φάμε. Και ξαφνικά με 

ζητούν με το όνομά μου στο τηλέφωνο, κ. Τζούλια Κανάλς, για να μου 

πουν ότι η κόρη μου είχε ένα ατύχημα. Έτσι σε ειδοποίησαν και ’σένα;  

Σάρα: Περίπου.  

Μητέρα: Πόσο χρονών είναι ο πατέρας σου;  

Σάρα: Πενηνταέξι.  

Μητέρα: Την έζησε δηλαδή τη ζωή του! Το κοριτσάκι μου είναι μόνο 

δώδεκα!  

Σάρα: Είναι πολύ νέος ακόμη… οι γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι θα 

ξυπνήσει από το κώμα!  

Μητέρα: Ο πατέρας σου δεν σου είχε μιλήσει ποτέ για την κόρη μου; 

Σάρα: Όχι… προφανώς δεν γνωρίζονταν.  

Μητέρα: Το ότι ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο, -λέω εγώ τώρα-, δεν 

σημαίνει τίποτα.  

Σάρα: Μπορεί να έκανε οτοστόπ.  

Μητέρα: Την ξέρω καλά την κόρη μου. Είναι τόσο φοβιτσιάρα, που δεν 

θα έκανε ποτέ της οτοστόπ.  

Σάρα: Αφού λοιπόν την ξέρεις τόσο καλά την κόρη σου, πώς και δεν 

ήξερες ότι δεν ήταν στην προπόνηση, αλλά στο αυτοκίνητο που 

οδηγούσε ο πατέρας μου και πήγαιναν στο Σίτζες ή δεν ξέρω και ’γω 

πού αλλού; Ξέρεις μήπως τον πατέρα μου;  

Μητέρα: Όχι, δεν τον ξέρω. Δεν έχω ακούσει ποτέ γι’ αυτόν. Αλλά 

μπορώ να φανταστώ τι κάνει ένας πενηνταεξάχρονος άντρας μ’ ένα 

δωδεκάχρονο κοριτσάκι.  

Σάρα: Αυτό να μην το ξαναπείς ούτε για αστείο.  

Μητέρα: Εγώ δεν λέω τίποτα. Ό,τι πει η αστυνομία.  

Σάρα: Ο πατέρας μου δεν θα  ‘κανε  ποτέ  αυτό  που  σκέφτεσαι.  Είναι 
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καλός άνθρωπος. Δεν σου είχε μιλήσει η κόρη σου για τον πατέρα μου 

ποτέ; Μπορεί να τον γνώριζε από…  

Μητέρα: Από πού; Από πού θα μπορούσε το κοριτσάκι μου να 

γνωρίζει τον… πώς τον λένε τον πατέρα σου;  

Σάρα: Τζουζέπε…   

Μητέρα: Και τι δουλειά κάνει;  

Σάρα: Είναι συνταξιούχος… δηλαδή τον υποχρέωσαν σε πρόωρη 

συνταξιοδότηση.   

Μητέρα: Μάλιστα…! Κι από πού στο διάολο, θες να γνωρίζει η κόρη 

μου τον πατέρα σου; Εεε;  

Σάρα: Δεν ξέρω.  

Μητέρα: Και πώς είσαι σίγουρη, ότι ο πατέρας σου είναι τόσο καλός 

άνθρωπος όσο λες; Όταν ξυπνήσουν θα το μάθουμε. Σου είπαν ότι θα 

ξυπνήσουν… έτσι;  

Σάρα: Εμένα με ρώτησαν για τη μητέρα μου… αν έχω μητέρα. 

Μητέρα: Και για μένα θεωρούσαν σίγουρο ότι είχα άντρα. Εσύ έχεις 

μάνα;  

Σάρα: Ναι.  

Μητέρα: Και πού είναι;  

Σάρα: Εσένα ο άντρας σου, πού είναι; (Μπαίνει ο Τόνι μιλώντας στο 

κινητό του) 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 2 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Μητέρα, Σάρα, Τόνι 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Αίθουσα αναμονής σε ΜΕΘ. Η μητέρα και ο Τόνι 

κάθονται. Η Σάρα κάνει βόλτες αργά στο χώρο σαν να περιμένει 

κάτι. 

Τόνι (μιλάει στο κινητό): Άκου ρε, δεν μπορώ να έρθω. […] Δεν ξέρω 

ρε φίλε, είναι πολύ περίεργα όλα. Ήταν σ’ ένα αμάξι με ένα γέρο και 

ένα κοριτσάκι. […] Δεν έχω ιδέα ποιοι ήταν. Και είναι σε κώμα, με τρία 

σπασμένα πλευρά και κάταγμα στο χέρι. […] Δεν ξέρω πού πήγαινε ρε 

φίλε… Μου είπαν ότι η κατάστασή της είναι σταθερή. Αλλά, γαμώτο 

μου… Αν πάθει τίποτα… […] Όταν φύγω θα σε πάρω να τα πούμε με 

την ησυχία μας, γιατί νομίζω ότι εδώ απαγορεύονται τα κινητά. 

(Κλείνει)   

Μητέρα: Είσαι συγγενής της Λίδιας;  

Τόνι: Είναι η κοπέλα μου.  

Μητέρα: Σε ‘σένα, τον φίλο της, τηλεφώνησαν πρώτα ή στους γονείς 

της; Πού είναι οι γονείς της;   

Τόνι: Ζουν στο Καδακές. Φαντάζομαι ότι τους ειδοποίησαν κι 

έρχονται… στον δρόμο θα είναι.  

Μητέρα: Και ‘συ εκεί ήσουνα κι άργησες τόσο; Μήπως στη διαδρομή 

για το Νοσοκομείο έπινες, για να ξεχάσεις τον πόνο; Βρωμοκοπάς 

αλκοόλ.  

Τόνι: Ήπια δυο μπύρες.   

Μητέρα: Πού να θυμάσαι στο μεθύσι σου, πόσες ήπιες;! 

Σάρα (πλησιάζει τον Τόνι σε απόσταση αναπνοής): Εμένα δεν μου 

μυρίζει.  

Μητέρα: Της φίλης σου, της Λίδιας, τι της αρέσει στο κρεβάτι; 

Τόνι: Πώς είπες;  

Μητέρα: Της αρέσουν περίεργα πράγματα… έτσι δεν είναι; 

Τόνι: Δεν ντρέπεσαι;   

Μητέρα: Εγώ θά ‘πρεπε να ντραπώ; Τι κάνει μια κοπέλα… Πόσων 

χρόνων είναι η κοπέλα σου;   

Τόνι: Εικοσιεννιά.  

Μητέρα: Τι κάνει μια κοπέλα εικοσιεννιά, ένας άντρας  πενηνταέξι  κι 
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ένα κοριτσάκι δώδεκα χρόνων σε ένα αυτοκίνητο; «Τι κάνει νιάου 

νιάου στα κεραμίδια;» Όλοι γνωρίζουμε! Αυτό που κανένας μας δεν 

γνώριζε ήταν η ύπαρξη των άλλων δύο στη ζωή του δικού του 

ανθρώπου: εγώ της κόρης μου, η Σάρα του πατέρα της, του Τζουζέπε, 

κι εσύ της κοπέλας σου, της Λίδιας. Και για να μην μας έχουν μιλήσει 

καθόλου γι’ αυτούς, σημαίνει ότι κάτι περίεργο έκαναν.  

Τόνι: Υπονοείς αυτό που νομίζω ότι υπονοείς;  

Μητέρα: Το προφανές!  

Τόνι: Δεν το πιστεύω.  

Σάρα: Νόμιζα ότι αυτό το θέμα το έχουμε εξαντλήσει. 

Μητέρα: Δεν έχουμε εξαντλήσει τίποτα, ακόμη.  

Τόνι: Και ο πατέρας σου σε κώμα είναι;  

Σάρα: Ναι, γιατί κατά το ατύχημα υπέστη μια κρανιοεγκεφαλική 

κάκωση… οι γιατροί, όπως μου εξήγησαν, τον υπέβαλαν σε κώμα για 

να επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές η ενδοκρανιακή πίεση. Τότε θα 

τον ξυπνήσουν.  

Τόνι: Και η Λίδια, το ίδιο. Ας ελπίσουμε, όταν ξυπνήσουν από το κώμα 

να είναι καλά. Με τέτοιο τρακάρισμα πάλι καλά, άγιο είχαν. 

Σάρα: Σου είχε πει η Λίδια πού θα πήγαινε;  

Τόνι: Στο Καδακές, στο σπίτι των γονιών της.  

Σάρα: Το ατύχημα, ξέρεις, συνέβη στο δρόμο προς το Σίτζες. 

Μητέρα: Ο δρόμος για το Σίτζες δεν έχει καμιά σχέση με το δρόμο 

για το Καδακές.  

Τόνι: Δεν καταλαβαίνω τίποτα… δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Πάω να 

πιω έναν καφέ…  

Μητέρα: Για να ξεμεθύσεις!  

Τόνι: Δεν είμαι μεθυσμένος, λέμε! 

ΣΚΟΤΑΔΙ 

  



 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

20 

ΣΚΗΝΗ 3 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Μητέρα, Σάρα, Τόνι. 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Αίθουσα αναμονής σε ΜΕθ.  

Μπαίνει ο Τόνι συντριμμένος με μια σακούλα σκουπιδιών με τα 

πράγματα της Λίδιας μέσα. Κάθεται… 

Σάρα: Είδες τη Λίδια; Τι σου είπαν; (Ο Τόνυ σωπαίνει και κοιτάζει 

ένα κινητό που κρατάει) Είσαι καλά;  

Μητέρα: Σου είπαν αν είναι καλά η Λίδια;   

Τόνι: Τα ίδια.  

Μητέρα: Έμαθες αν ειδοποίησαν τους γονείς της;   

Τόνι: Έχουν πεθάνει.  

Μητέρα: Και ‘συ δεν το ‘ξερες;  

Τόνι: Τρεις μήνες γνωριζόμαστε μόνο και μου έχει πει ότι οι γονείς 

της ζουν στο Καδακές. Όταν μου τηλεφώνησαν, δεν μου είπαν τίποτα 

για τους γονείς της. Όταν ήρθα, με άφησαν να τη δω και μου εξήγησαν 

την κατάστασή της. Και τώρα μου έδωσαν τα πράγματά της και μου 

είπαν, ότι, όταν προσπάθησαν να βρουν τους γονείς της, 

ενημερώθηκαν ότι έχουν πεθάνει από το 2014. Όταν έγινε το 

ατύχημα, βρήκαν το κινητό της με ένα μόνο νούμερο στις επαφές: το 

δικό μου.  

Μητέρα (σηκώνεται και λέει χαμηλόφωνα στη Σάρα): Και νόμιζα ότι 

ήξερε κάτι περισσότερο από ‘μας. (Συνεχίζει με κανονική ένταση 

φωνής) Πάω να δω μήπως ξύπνησε η κόρη μου...  

Τόνι: Τι φρικαρισμένη η τύπισσα! Γαμώτο!  

Σάρα: Είναι πολύ αναστατωμένη… Η κόρη της είναι στην Εντατική και 

δεν έχει ξυπνήσει. Αλήθεια δεν ήξερες, ότι έχουν πεθάνει οι γονείς 

της Λίδιας;   

Τόνι: Δεν μου το έχει πει… Μου έστελνε μηνύματα, και μου έλεγε ότι 

βλέπει τη θάλασσα απ’ το δωμάτιό της και με σκεφτόταν, και τέτοια. 

Σάρα: Μπορεί να πήγαινε στο σπίτι των γονιών της στο Καδακές, 

έστω κι αν έχουν πεθάνει.  

Τόνι: Όταν πού και πού πήγαινε στο Καδακές, την έπαιρνα τηλέφωνο 

και μου ‘λεγε «πρέπει να έρθεις, είναι τόσο ωραία εδώ. Ακόμα είναι 

νωρίς, αλλά σε λίγο καιρό  θα  τους  γνωρίσεις.  Θα  ξετρελαθούν  μαζί 
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σου, θα δεις. Δεν είναι φυσιολογικό να βγαίνεις τρεις μήνες μ’ έναν 

τύπο και να του μιλάς για τους γονείς σου πού ’χουν πεθάνει σαν να 

‘ναι ζωντανοί.  

Σάρα: Ίσως πέθαναν υπό περίεργες συνθήκες και γι’ αυτό δεν στο 

είπε.  

Τόνι: Αν δεν ήθελε να μου το πει, ας μην μου μίλαγε γι’ αυτούς 

τουλάχιστον… Εγώ από σεβασμό και διακριτικότητα δεν είχα κοιτάξει 

ποτέ το κινητό της. Είχε μόνο το νούμερό μου! Ποιος άνθρωπος δεν 

έχει κανένα νούμερο στο κινητό του;  

Σάρα: Πιθανόν να ήταν καινούργιο, και πρόλαβε να βάλει μόνο το 

νούμερό σου. Μου ‘χει συμβεί και ξέρω.   

Τόνι: Όχι, δεν είναι καινούργιο. Δεν έχω ερωτευθεί ποτέ έτσι… 

Οδηγώντας για το Νοσοκομείο, σκεφτόμουν τι θα κάνω αν εκείνη 

πάθει κάτι κι έκλαιγα, έκλαιγα… ήθελα να σκοτωθώ, να καρφωθώ 

κάπου, όπως η Λίδια! Είναι η γυναίκα μου, καταλαβαίνεις; Την αγαπάω! 

Σήμερα, ήμουνα με παρέα, αλλά πολύ νευρικός. Ίσως από προαίσθημα. 

Της τηλεφωνούσα, αλλά δεν το σήκωνε… τσαντίστηκα, έβαλα το κινητό 

στο αθόρυβο, κι άρχισα να πίνω. Όταν ενημερώθηκα, νόμιζα ότι είχα 

παραισθήσεις και έτρεχα σαν τρελός νά ‘ρθω. Είδα ότι είχα καμιά 

εικοσαριά αναπάντητες από ένα άγνωστο νούμερο, αλλά ήταν στο 

αθόρυβο και… Γι’ αυτό άργησα τόσο. Όταν την είδα σε κώμα, μ’ όλα 

αυτά τα σωληνάκια, της είπα όμορφα πράγματα, της είπα πώς ένιωθα, 

όλα όσα ένιωθα: ότι την αγαπάω πολύ… αλλά όταν ξαναμπήκα με τα 

πράγματά της και όλ’ αυτά που μού ‘παν για ‘κείνη, δεν μπόρεσα να της 

πω κάτι που θα την έκανε να ξυπνήσει. Την κοιτούσα μόνο, και 

σκεφτόμουν: «Ποια είσαι, γαμώτο; Ποια είσαι;»   

Σάρα: Μπορείς να ζητήσεις ένα ηρεμιστικό από τους γιατρούς. Εμένα 

μου ‘δώσαν, αλλά δεν το πήρα.   

Τόνι: Με τέτοιο μεθύσι θα με κάνει χειρότερα… Αυτή η γυναίκα έχει 

δίκιο. Έχω πιει τ’ άντερά μου. Συγνώμη σ’ έχω πρήξει, κι έχεις κι εσύ 

τα δικά σου. Με συγχωρείς…  

Σάρα: Δεν πειράζει… όταν μιλάμε γι’ άλλα πράγματα, τουλάχιστον δεν 

σκέφτομαι τον πατέρα μου. Πού δουλεύει η Λίδια;   

Τόνι: Είναι καθηγήτρια μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώ-

νης. Στατιστικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Γκουγκλάρισα το 

όνομά της και το είδα… θέλω να πω, ότι αυτό είναι αλήθεια. 



 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

22 

Τόνι: Εσένα, πού δουλεύει ο πατέρας σου;  

Σάρα: Δούλευε σε έναν εκδοτικό οίκο. Τον υποχρέωσαν να βγει σε 

πρόωρη σύνταξη.  

Τόνι: Και πού πήγαινε αυτό το Σαββατοκύριακο;  

Σάρα: Δεν μου είπε ότι θα πήγαινε κάπου.  

Τόνι: Μένετε μαζί;  

Σάρα: Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο όμως θα έμενα στο σπίτι ενός 

φίλου.  

Τόνι: Του το ‘χες πει;   

Σάρα: Όχι. Στον πατέρα μου είπα ότι θα πήγαινα σε κάτι φίλες.  

Τόνι: Δεν μπορούσες να του πεις την αλήθεια;  

Σάρα: Έτσι λειτουργώ με τον πατέρα μου… Εκείνος προτιμάει τα 

ψέματα, γιατί έτσι δεν χρειάζεται να μιλάμε για προσωπικά… Είναι ένας 

άνθρωπος πολύ… Είναι πατέρας. Και στους πατεράδες δεν αρέσει να 

έχουν φίλο οι κόρες τους. Κι επίσης, δεν χρειάζεται να μοιράζεσαι τη 

ζωή σου με τον πατέρα σου. Έτσι δεν είναι; Εσύ τα λες όλα στους 

γονείς σου;  

Τόνι: Εγώ δεν ζω μαζί τους… Δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε 

κανένα. Μόνο εσένα έχει ο πατέρας σου; Δεν έχει άλλους συγγενείς; 

Σάρα: Η αδελφή του ζει στο Λονδίνο και μισιούνται! Προτιμώ να μην 

της πω τίποτα, μέχρι να μάθω… Τελοσπάντων, δεν θέλω να 

αναστατώνω τον κόσμο δίχως λόγο.   

Τόνι: Και η μητέρα σου;   

Σάρα: Έχουν χωρίσει. Δεν την ειδοποίησα… Αν ήταν εδώ δεν θα 

σταμάταγε να λέει πόσο απαίσια της φερόταν, και πόσο εκείνη κάνει 

το χρέος της, που είναι στο πλάι του και υποφέρει για αυτόν. Να 

λείπει… θα της τηλεφωνήσω όταν συνέλθει.   

Τόνι: Αμφιβάλλω αν ο πατέρας σου γνώριζε τη Λίδια.  

Σάρα: Εγώ νομίζω ότι ο πατέρας μου γνωρίζει την κοπέλα σου. 

Μάλλον το κοριτσάκι έκανε οτοστόπ.  

Τόνι: Δεν ξέρω… δεν ξέρω τίποτα για τη Λίδια. Όλα όσα μου είπε για 

‘κείνη, είναι ψέματα.   

Σάρα: Όχι όλα. (Η Σάρα βγαίνει) 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 4 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Σάρα  

ΣΚΗΝΙΚΟ: Αύλειος χώρος Νοσοκομείου. 

Βγαίνοντας η Σάρα κατευθύνεται στο προαύλιο του Νοσοκομείου 

και κάθεται σε ένα παγκάκι στην πιο απόμερη γωνιά χωρίς κανέναν 

άλλον στην ακτίνα του οπτικού πεδίου των θεατών. Βγάζει από 

την τσάντα της το κινητό της και τηλεφωνεί, αφού βεβαιώνεται ότι 

δεν την ακούει κανείς. 

Σάρα: Έλα μαμά, εγώ είμαι. […] Πώς θες να είναι; Τα ίδια. Δεν 

ξύπνησε ακόμα. […] Όχι, δεν ανακάλυψα τίποτα… ούτε καταλαβαίνω 

γιατί δεν είσαι εδώ μαζί μου. […] Δεν ξέρω τι δουλειά είχε με το 

κοριτσάκι και την κοπέλα, κι εύχομαι ολόψυχα να μην είναι αληθινή η 

χειρότερη εκδοχή. […] Όχι μαμά, δεν τον ξέρω, κι ας έζησα όλη μου 

τη ζωή μαζί του, ενώ ήθελα να μείνω μαζί σου, γαμώτο! Αλλά εσύ είχες 

πάνω απ’ όλα τον συγγραφέα σου, τον Χούλιο… τον Θεό σου! Εσύ δεν 

μου φέρθηκες σαν μάνα, που να πάρει! Κι κείνος δεν μου φέρθηκε ποτέ 

σαν πατέρας. Δεν με ρώτησε ποτέ του τι κάνω, ούτε νοιάστηκε ποτέ 

για μένα… […] Ναι βέβαια, γέμιζε το ψυγείο και πλήρωνε τις σπουδές 

μου. Γιατί να ’χω παράπονο; Σωστά; […] Εσύ τον έχεις ικανό για κάτι 

τέτοιο; […] Εγώ δεν τον ξέρω! Δεν επικοινωνούσαμε ποτέ… Ο 

μπαμπάς κι εγώ δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε ποτέ, για τίποτα. «Πώς πήγε 

σήμερα; Καλά; Μπράβο». Αυτό είναι όλο. Θα μπορούσε να είναι ένας 

σήριαλ κίλλερ και να μην έχω ιδέα! Τέσσερις μήνες μού ’κρυβε ότι τον 

έβγαλαν σε πρόωρη σύνταξη. Φαντάσου τι άλλο μπορεί να μου κρύβει! 

[…] Όχι, δεν θέλω να πάρω ηρεμιστικό. Θέλω να ξέρω τι μου γίνεται. 

[…] Όπως στρώσαμε θα κοιμηθούμε κι εσύ κι εγώ, κι ας μην 

καταλαβαίνεις. […] Όχι, δεν θα σε πάρω τηλέφωνο. Δεν θα σε 

ξαναπάρω ποτέ. Κι αν δεις τον μπαμπά στις ειδήσεις, μην τολμήσεις 

να με πάρεις εσύ τηλέφωνο. (Κλείνει το κινητό και κατευθύνεται στην 

αίθουσα αναμονής) 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 5 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Μητέρα, Σάρα, Τόνι. 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Αίθουσα αναμονής σε ΜΕθ. 

Ο Τόνι μόνος περιμένει. Μπαίνει η Σάρα και αμέσως μετά η 

μητέρα. 

Μητέρα: Ξύπνησε!  

Σάρα: Είναι καλά;   

Μητέρα: Έτσι λένε οι γιατροί, αλλά αυτό δεν είναι το παιδί μου, δεν 

την αναγνωρίζω. Όταν την είδα, έβαλα τα κλάματα, την αγκάλιασα, τη 

ρώτησα τι κάνει, της είπα ότι όλα θα πάνε καλά, όμως εκείνη με 

κοίταζε και δεν έλεγε τίποτα. Έτρεξαν οι γιατροί, τρόμαξαν, θα της 

κάνουν και δεύτερη αξονική, γιατί η πρώτη δεν έδειξε τίποτα. 

Σάρα: Να δεις που όλα θα πάνε καλά.  

Μητέρα: Αυτό μπορώ να το λέω εγώ στην κόρη μου, αλλά όχι εσύ σε 

μένα. Όλοι ξέρουμε ότι τίποτα δεν θα πάει καλά. (Χτυπάει το κινητό 

της Σάρας. Είναι ένα μήνυμα. Το βλέπει και κοκκαλώνει) 

Σάρα: Έχω μήνυμα από τον πατέρα μου.  

Μητέρα: Ο πατέρας σου είναι σε κώμα κορίτσι μου… δεν μπορεί να 

σου στέλνει μηνύματα.  

Σάρα: Δεν τό ‘στειλε τώρα. Το ‘στειλε σήμερα το πρωί. Γιατί δεν το 

πήρα νωρίτερα;  

Τόνι: Συμβαίνει καμιά φορά. Τι σου λέει;   

Σάρα: «Θα λείπω όλη μέρα. Τηλεφωνιόμαστε το βράδυ». 

Μητέρα: Πολύ χρήσιμο αυτό το μήνυμα.  

Σάρα: Δεν μου λέει καν που πάει. Πιστεύεις ότι πήγαιναν και οι τρεις 

μαζί;   

Τόνι: Ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο. (Η Σάρα βγαίνει) 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 6 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Σάρα, Τόνι. 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Αίθουσα αναμονής σε ΜΕθ. Ο Τόνι κάθεται μόνος, 

σκυφτός, με το κεφάλι ανάμεσα στα χέρια του και στηρίζει τους 

αγκώνες του στους μηρούς του. Μπαίνει βιαστικά η Σάρα. 

Σάρα: Μου μίλησε.   

Τόνι: Ο πατέρας σου;   

Σάρα: Η μικρή. Πού είναι η μητέρα της;   

Τόνι: Όση ώρα έλειπες, απειλούσε Θεούς και δαίμονες! Είναι έξω 

φρενών με τον πατέρα σου. Λέει ότι θα ζητήσει να γίνουν όλες οι 

εξετάσεις, για να αποδειχθεί ότι ο πατέρας σου την κακοποιούσε 

σεξουαλικά. Πριν μπεις, πήγε στο κυλικείο για έναν καφέ.  

Σάρα: Η μικρή μού είπε ότι δεν μιλάει σε κανέναν.  

Τόνι: Και σε σένα πώς μίλησε;  

Σάρα: Τη ρώτησα χίλιες φορές αν γνώριζε τον πατέρα μου και δεν 

μιλούσε. Τη ρωτούσα «μ’ ακούς;» και δεν έλεγε τίποτα. Και την ώρα 

που ήμουν έτοιμη να φύγω, τη ρώτησα αν την πείραξε ο πατέρας μου. 

Τόνι: Πιστεύεις ότι ο πατέρας σου…   

Σάρα: Δεν ξέρω τι να σκεφτώ…   

Τόνι: Και τότε σου μίλησε;   

Σάρα: Όχι, με τράβηξε από την μπλούζα για να μείνω. Μού ‘δωσε ένα 

παραμύθι από το κομοδίνο της, για να της διαβάσω. «Μια φορά κι έναν 

καιρό», ξέρεις τα γνωστά… και ‘γω έλεγα μέσα μου, «γαμώτο, δεν είναι 

μωρό για να της διαβάζω παραμύθια». Εγώ στην ηλικία της διάβαζα 

μυθιστορήματα. Εφηβικά, βέβαια, αλλά μυθιστορήματα. Όταν τέλειωσα 

το παραμύθι… το ‘διάβασα πολύ γρήγορα μήπως έρθει η μάνα της… 

όταν τέλειωσα μού λέει: «Ο μπαμπάς σου είναι πολύ καλός».  

Τόνι: Πω ρε, μπέρδεμα! Αυτή είναι πιο βλαμμένη από τη μάνα της. 

Σάρα: Τότε άκουσα βήματα κι έφυγα τρέχοντας… Ήταν μια νοσοκόμα. 

Εσύ πιστεύεις ότι ο πατέρας μου και η μικρή μπορεί να είναι φίλοι; 

Τόνι: Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κανέναν στη 

ζωή του;  

Σάρα: Δεν το ’χω σκεφτεί…  

Τόνι: Όλοι έχουν κάποιον να τους αγαπάει… έστω κι έναν. 
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Σάρα: ΕΣΕΝΑ!   

Τόνι: Τι είπες;  

Σάρα: Ότι εκείνη έχει ΕΣΕΝΑ! Την ερωτεύτηκες αμέσως μόλις την 

είδες;  

Τόνι: Από την πρώτη στιγμή!  

Σάρα: Πώς γίνεται αυτό;  

Τόνι: Έτσι! (ενώ της απαντάει ταυτόχρονα την πλησιάζει και 

προσπαθεί να τη φιλήσει)  

Σάρα (Τραβιέται εξοργισμένη): Τι διάολο πας να κάνεις; Μου λες; 

Τόνι: Συγγνώμη! Μάλλον δεν ξεμέθυσα ακόμη. Η μικρή θα μας πει 

τουλάχιστον από πού γνωρίζονται… (Ο Τόνι βγαίνει) 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 7 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Σάρα, Τόνι, μητέρα. 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Αίθουσα αναμονής σε ΜΕθ. Η Σάρα κάθεται μόνη. 

Μπαίνει ο Τόνι βιαστικά. 

Σάρα: Πού ήσουνα;   

Τόνι: Μίλησα στη μικρή. Στην αρχή δεν μου μιλούσε. Τη ρώτησα αν 

είναι καλά, της είπα ότι ξέρω ότι μιλάει, τίποτα εκείνη. Τότε της είπα 

ότι γνωρίζω αυτά που σου είπε για τον πατέρα σου, και μίλησε.  

Σάρα: Και τι σου είπε;   

Τόνι: Μου ‘κανε και μένα όλη την ιστορία με το παραμύθι, και μετά με 

ρώτησε: «Εκείνη η κοπέλα είναι φίλη σου; Πες της να έρθει». Τη 

ρώτησα αν γνώριζε τη Λίδια και τον πατέρα σου, κι εκείνη μου είπε: 

«Θέλω να μιλήσω στη φίλη σου». Πρέπει να πας. Σε σένα θα τα πει 

όλα.  

Σάρα: Μα γιατί; Γιατί να τα πει σε μένα, αφού σε σένα δεν μιλάει; 

Τόνι: Δεν ξέρω, είναι μυστήριο τρένο η μικρή. Με τη μάνα πού ‘χει… 

(Μπαίνει η μητέρα)  

Σάρα: Την είδες την κόρη σου; Είναι καλά;   

Μητέρα: Από ‘κει έρχομαι…   

Σάρα (χαμηλόφωνα στον Τόνι): Παρά τρίχα τη γλίτωσες και δεν σε 

πρόλαβε…  

Μητέρα: Είναι φοβερό, αλλά πρέπει να ‘χει πάθει σοκ. Κάτι φοβερό 

θα της έκανε ο πατέρας σου, γι’ αυτό δεν μιλάει. Θα ‘ναι σκληρό όταν 

αποδειχτεί, αλλά πρέπει να το δεχτούμε και οι δύο: και εσύ και ‘γω… 

εσύ ότι ο πατέρας σου είναι παιδεραστής, και ‘γω ότι βίασαν την κόρη 

μου. Ποιος ξέρει πόσον καιρό γινόταν αυτό…   

Σάρα: Δεν μιλάει σε κανέναν η κόρη σου;   

Μητέρα: Εξαιτίας του πατέρα σου, όχι.  

Σάρα: Ο πατέρας μου είναι σε κώμα… και η Λίδια το ίδιο. Η μόνη που 

μπορεί να μας πει τι δουλειά είχαν μαζί, είναι η κόρη σου. Πώς τη λένε 

την κόρη σου;  

Μητέρα: Άννα… Άννα Κανάλς. Τα ονόματα δεν χρησιμεύουν σε τίποτα.  

Τόνι: Τα πρόσωπα όμως χρησιμεύουν. Έχεις καμιά φωτογραφία της;  

Μητέρα (ανοίγει την τσάντα της): Έχω την κάρτα  του  γυμναστηρίου, 
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αλλά η φωτογραφία φαίνεται καλά. (Βγάζει την κάρτα και δείχνει τη 

φωτογραφία. Η Σάρα την κοιτάζει και κοκκαλώνει)  

Τόνι: Δεν μου λέει τίποτα.   

Σάρα: Ούτε και μένα… Σ’ αυτό το γυμναστήριο έπαιζε ποδόσφαιρο η 

κόρη σου;   

Μητέρα: Ναι…   

Σάρα: Και γιατί δεν πήγες μαζί της στον αγώνα;  

Μητέρα: Πού ξανακούστηκε να παίζουν ποδόσφαιρο τα κορίτσια; 

Σάρα: Δεν αντέχω άλλο. Θα σπάσει το κεφάλι μου από τον πόνο. Πάω 

να βρω φαρμακείο. (Βγαίνει κάνοντας νόημα στον Τόνι) 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 8 

ΠΡΟΣΩΠΑ: Μητέρα, Σάρα, Τόνι. 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Αίθουσα αναμονής σε ΜΕθ. Η Μητέρα και ο Τόνι 

περιμένουν. 

Μητέρα: Πρέπει να πάω να δω την κόρη μου.  

Τόνι: Όχι τώρα, σε λίγο.  

Μητέρα: Θέλω να δω αν μίλησε.  

Τόνι (απειλητικά): Κάθισε κάτω, είπα…  

Μητέρα: Τι συμβαίνει; Τρελάθηκες;  

Τόνι: Αυτή τη στιγμή, η κόρη σου μιλάει στη Σάρα για δεύτερη φορά. 

Μητέρα: Είσαι τρελός! Η κόρη μου δεν μιλάει σε κανέναν! Άκου 

«μιλάει στη Σάρα!» Εδώ δεν μιλάει ούτε σε μένα που είμαι μάνα της, 

που έκανα τα πάντα γι’ αυτήν!  

Τόνι: Ναι, καλά… Εδώ δεν πήγαινες ούτε στους αγώνες που έπαιζε! 

Μητέρα: Μα πού ξανακούστηκε να παίζουν ποδόσφαιρο τα κορίτσια; 

Τόνι: Μίλησε και σε μένα.  

Μητέρα: Δηλαδή η κόρη μου μιλάει; Μίλησε σε σας; Πήγατε στο 

δωμάτιό της;  

Τόνι: Θέλαμε μόνο να δούμε πώς είναι. Θέλαμε να μάθουμε, τι διάολο 

έγινε. Η Λίδια… Η Λίδια μπορεί να πεθάνει, γαμώτο.   

Μητέρα: Είπες ότι ήταν σταθερή η κατάστασή της.   

Τόνι (συγκινημένος): Δεν είναι όμως. Την τελευταία φορά που μίλησα 

με το γιατρό, μου είπε ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο… (Μπαίνει 

η Σάρα)  

Μητέρα (στη Σάρα): Μίλησες με την κόρη μου; Τι σου είπε; 

Σάρα: Ότι ο πατέρας μου δεν την άγγιξε… Ποτέ δεν το έκανε. Δεν 

της έκανε τίποτα.  

Μητέρα: Πού το ξέρεις;  

Σάρα: Μου το είπε η ίδια. Με ρωτάει συνέχεια γι’ αυτόν. Λέει ότι θέλει 

να γίνει καλά, ότι δεν θέλει να πεθάνει…   

Τόνι: Τι άλλο είπε;  

Σάρα (Στη μητέρα): Μένουμε κοντά σας. Δυο λεπτά με τα πόδια. Ο 

πατέρας μου δεν ήταν ποτέ του αθλητικός τύπος, αλλά όταν τον 

ανάγκασαν να βγει πρόωρα σε σύνταξη αποφάσισε να γυμνάζεται πού 

και πού και γράφτηκε στο γυμναστήριο που  πηγαίνει  και  η  κόρη  σου.  
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Το διαπίστωσα όταν μας έδειξες την κάρτα με τη φωτογραφία της. 

Προφασίστηκα πονοκέφαλο, για να πάω στην κόρη σου να μου μιλήσει. 

Φαίνεται ότι κάποια μέρα ο πατέρας μου είδε ότι είχαν αγώνα 

ποδοσφαίρου στο γυμναστήριο, και αποφάσισε να τον παρακολουθήσει, 

γιατί λατρεύει το ποδόσφαιρο. Όταν παρακολουθεί αγώνα δεν του 

παίρνεις κουβέντα. Εμένα δεν μου είπε ποτέ ότι κάθε Σάββατο 

πήγαινε κι έβλεπε κάτι κοριτσάκια που έπαιζαν ποδόσφαιρο. 

Γνωρίστηκαν μετά από έναν αγώνα. Πήγε και της είπε ότι ήταν πολύ 

καλή, ότι είχε ταλέντο και μέλλον στο άθλημα, γιατί έπαιζε σχεδόν 

επαγγελματικά. Έτσι, κάθε Σάββατο συναντιόντουσαν στον αγώνα… 

σιγά σιγά κέρδισε την εμπιστοσύνη της, κι ο πατέρας μου άρχισε να 

πηγαίνει και στο σχολείο της. Πήγαιναν μαζί για φαγητό και μιλούσαν. 

Κάποιες μέρες ήταν μαζί από το πρωί ως το βράδυ. Πηγαίνανε στον 

ζωολογικό κήπο, στο ενυδρείο… Η κόρη σου σήμερα είχε αγώνα στο 

Σίτζες. Το ήξερες;  

Μητέρα: Ήξερα ότι είχε αγώνα, αλλά όχι πού.  

Σάρα: Ο πατέρας μου όμως, όχι μόνο το ήξερε, αλλά πήγαινε μαζί 

της. Την πήγαινε στο Σίτζες για να παίξει.   

Μητέρα: Εγώ είμαι μόνη μου, δεν μπορώ να είμαι όλη την ώρα μαζί 

της. Πρέπει να δουλέψω, να φροντίσω για τα ψώνια…   

Σάρα: Δεν τη ρώταγες ποτέ πού ήταν. Σου έλεγε ότι θα λείπει όλη 

τη μέρα, και δεν ρώταγες πού και με ποιον.  

Μητέρα: Σίγουρα την πείραξε. Με πρόφαση το ποδόσφαιρο, κέρδισε 

την εμπιστοσύνη της και…  

Σάρα: Πάψε, επιτέλους… Ο πατέρας μου είχε αναλάβει το ρόλο του 

πατέρα για την κόρη σου. «Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, που δεν θα 

‘πρεπε να τους μιλάει κανείς». Αυτό μου είπε η κόρη σου… Το καημένο. 

Δεν θέλει να σου ξαναμιλήσει ποτέ. Όταν συνήλθε, αποφάσισε να 

κάνει ότι δεν μιλάει. Σε μένα όμως ήθελε να μιλήσει. «Αφού είσαι κόρη 

του φίλου μου, είσαι και ‘συ φίλη μου». Αυτό μου είπε.  

Μητέρα: Τα ‘χει χαμένα.  

Σάρα: Η Άννα δεν θέλει να γυρίσει στο σπίτι σου. Δεν θέλει να σε 

ξαναδεί στα μάτια της. Εγώ της είπα ότι αυτό δεν γίνεται, ότι είσαι η 

μητέρα της και ότι όλοι μπορούν να γίνουν γονείς. Δεν σου ζητάνε 

πιστοποητικό καταλληλότητας για να γίνεις, ούτε περνάς από εξετά-

σεις. Και μερικές φορές υπάρχουνε  άνθρωποι  που  είναι  άτυχοι.  Της 
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είπα, ότι θα ερχόμαστε να τη βλέπουμε συχνά ο πατέρας μου κι εγώ. 

Μητέρα: Δεν θα σας αφήνω.  

Σάρα: Φυσικά και θα μας αφήνεις.  

Τόνι: Για τη Λίδια τι σου είπε; 

Σάρα: Ότι έκανε οτοστόπ και την πήραν. Είχε μείνει το αμάξι της. 

Τόνι: Τι άλλο σου είπε; Ήταν μόνη της ή με άντρα; (Ο Τόνι επιθετικός 

την αρπάζει από το χέρι)  

Σάρα: Άφησέ με, σε παρακαλώ…  

Τόνι: Θα σ’ αφήσω όταν μου πεις την αλήθεια.   

Σάρα: Την ξέρεις την αλήθεια. Ήθελε να γλιτώσει. Να γλιτώσει από 

‘σένα.  

Τόνι: Η μικρή στα είπε αυτά;   

Σάρα: Ναι η μικρή…   

Τόνι: Είναι πιο τρελή κι απ’ τη μάνα της.   

Σάρα: Είπε ότι ήτανε γεμάτη μελανιές, κι ότι έτρεχε αίμα συνέχεια 

από τη μύτη της. Ότι τράκαρε με τ’ αμάξι της, γιατί το μάτι της ήταν 

τόσο πρησμένο, που δεν έβλεπε να οδηγήσει. Φαντάζομαι ότι όταν ήρθε 

εδώ, θα νόμιζαν ότι είναι απ’ το ατύχημα.  

Τόνι: Δεν ξέρεις τι λες! Αυτό δεν είναι αλήθεια.  

Σάρα: Μόλις μίλησα με τους γιατρούς, και τους τα είπα όλα: (Στη 

μητέρα) Ότι η κόρη σου μιλάει. (Στον Τόνι) Και τι της έκανες της 

Λίδιας.  

Τόνι (κλωτσάει μια καρέκλα): Είσαι μια καριόλα ψεύτρα. (Ο Τόνι 

βγαίνει)  

Μητέρα: Την έκανα πολύ μικρή… Δεν τόλμησα να κάνω έκτρωση. Εσύ; 

Έχεις κάνει ποτέ έκτρωση;  

Σάρα: …  

Μητέρα: Ήθελα να το κάνω σωστά. Αλλά… δεν ήξερα. Ποτέ δεν 

καταλάβαμε η μια την άλλη. Και τώρα που μου λες αυτό… με τον πατέρα 

σου… Ούτε ο πατέρας σου… Ούτε ο πατέρας σου, το έκανε σωστά, 

έτσι;  

Σάρα: Όχι. Ούτε αυτός το έκανε σωστά. (Μπαίνει ο Τόνι) 

Τόνι: Η Λίδια πέθανε. (Κοιτάζονται κι οι τρεις. Ακούγεται το 

παρατεταμένο μπιιιιιιιιιιιιιιιπ που κάνει το μηχάνημα όταν κάποιος 

πεθάνει στο Νοσοκομείο) 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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Παράθεμα 1 

Οι προκλήσεις της μονογονεϊκής οικογένειας 

Δημοσιεύτηκε στις: 20/07/2017 

 

Από την Κοινωνική Λειτουργό του «Θάλπος Αττικής» Μαρία Γούζιου 

Πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν πως το φαινόμενο της μονογονεϊκής οικογένειας 

παρουσιάζει  εντυπωσιακή και συνεχή αύξηση στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Δεν 

είναι λίγοι άντρες ή γυναίκες γονείς που μεγαλώνουν μόνοι τους τα παιδιά τους και 

καλούνται να παίξουν ταυτόχρονα πολλούς ρόλους για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της γονεϊκότητας. 

Με τον όρο μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται «η οικογένεια, στην οποία ένας γονέας 

χωρίς σύζυγο ή σύντροφο αλλά ίσως και μαζί με άλλα άτομα  (π.χ. τους γονείς του/της) 

ζει με ένα τουλάχιστον παιδί, εξαρτώμενο από τον ίδιο» (Αρχοντόγλου, 2005). Η 

μονογονεϊκη οικογένεια δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Το ενδιαφέρον όμως των 

ερευνητών για τη θέση, τις ανάγκες και τα προβλήματα τους  στη σύγχρονη κοινωνία 

και οι προσπάθειες για θετική παρέμβαση άρχισαν να εκδηλώνονται μόλις κατά την 

τελευταία δεκαετία. 

Είναι αναγκαίο όταν αναφερόμαστε στη μονογονεϊκή οικογένεια να γνωρίζουμε τα 

τρία είδη της τα  οποία εξαρτώνται από την ιδιότητα του γονέα: γονέας χήρος, 

διαζευγμένος    ή   άγαμος.   Το   κάθε   είδος   κατέχει   τη   δική   του   δομή,   κοινωνική 
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αντιμετώπιση και τα δικά του προβλήματα. Ο συχνότερος τύπος μονογονεϊκής 

οικογένειας που απαντάται στις περισσότερες σύγχρονες ερευνητικές μελέτες είναι 

αυτή  του μόνου γονέα με αρχηγό τη γυναίκα. Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατη έρευνα 

του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτο Έμφυλης Ισότητας του 2013 στην Κύπρο  δείχνει ότι το 

ποσοστό των μονογονεϊκών με προστάτη τη μητέρα αγγίζει το 88%.   

Οι μόνοι γονείς καλούνται να αντιμετωπίσουν μία σειρά από προκλήσεις  σε πρακτικό 

επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο μόνος γονέας καλείται να διαχειριστεί ένα μεγάλο εύρος 

ευθυνών που αφορούν τις οικονομικές και μορφωτικές ανάγκες του παιδιού. Οι ευθύνες 

αυτές σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως  η απουσία δεύτερου εισοδήματος 

στον οικογενειακό προϋπολογισμό, η αδυναμία πρόσβασης στην αγορά εργασίας, η 

ανεργία, η έλλειψη ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με το σύστημα πρόνοιας, 

το υψηλό κόστος φύλαξης και φροντίδας των παιδιών επιβαρύνουν τους γονείς που 

μεγαλώνουν μόνοι τους τα παιδιά τους και τους καθιστά ευάλωτους σε  συνθήκες 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Εξίσου σημαντικές είναι και οι προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο γονέας 

σε συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. Ειδικότερα, ο μόνος γονέας καλείται να 

διαχειριστεί διάφορα ζητήματα της καθημερινότητας των παιδιών του, όπως  η 

ικανοποίηση των συναισθηματικών αναγκών του παιδιού, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία 

και η επίλυση καθημερινών θεμάτων που προκύπτουν,  γεγονός που απαιτεί 

μεγαλύτερο κόπο, αφοσίωση  και αυξημένο άγχος. 

Όλα τα παραπάνω έχουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ψυχική υγεία του γονέα, όσο 

και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και αυτοεκτίμηση του παιδιού του. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι οι γονείς που μεγαλώνουν μόνοι τους τα παιδιά τους, επειδή είναι αρκετά 

επιβαρημένοι και επιφορτισμένοι, λόγω  των αυξημένων ευθυνών που έχουν αναλάβει, 

συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Αρκετές 

φορές  μπορεί  να γίνουν υπερπροστατευτικοί, αυστηροί και  εξαρτημένοι από το 

παιδιά τους, καταπιέζοντας με αυτό τον τρόπο την ανεξαρτησία τους.  

Παρ’ όλα αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά των μονογονεικών οικογενειών αν 

και βρίσκονται αντιμέτωπα με πλήθος κοινωνικών και ψυχολογικών δυσκολιών, 

εντούτοις μπορεί να μεγαλώνουν με υγιή τρόπο. Μπορεί, ακόμα, να αναπτύσσουν 

καλύτερη κοινωνικοποίηση από ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με δύο γονείς αλλά σε 

ένα δυσλειτουργικό περιβάλλον. 

Συνοψίζοντας, αντιλαμβανόμαστε ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες κινδυνεύουν 

περισσότερο από τους άλλους τύπους νοικοκυριών με κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό 

συμβαίνει, όχι μόνο εξαιτίας, της γενικότερης νοοτροπίας και ιδεολογίας, αλλά και 

εξαιτίας του ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες κινδυνεύουν περισσότερο να βρεθούν 

κάτω από το όριο της φτώχειας και κάτω από ένα αποδεκτό βιοτικό επίπεδο. Επομένως, 

το κάθε  κράτος  θα  πρέπει  να  βελτιώσει  το  θεσμικό  του  πλαίσιο  και  τις  προνοιακές 
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υπηρεσίες του. Επίσης, θα πρέπει διάφοροι φορείς να ευαισθητοποιήσουν το ευρύτερο 

κοινό γύρω από τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα προβλήματά τους, ώστε να μην 

υπάρχει κοινωνική κατακραυγή και κοινωνικός αποκλεισμός. (Κικίλιας και συν.., 

2008, Κογκίδου, 2005). 

Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν όλες οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε οι 

μονογονεϊκές οικογένειες να μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με όλες 

τις άλλες. 
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Κυριακίδη Α.Ε. 
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O Φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» (πρώηνΑθηνά-Κοινωνική Μέριμνα) ιδρύθηκε 

το 2005 και δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής 

μέριμνας. 

Πηγή:.https://thalpos.org.gr/el/nea-typos/nea-arthra/oi-prokliseis-tis-

monogoneikis-oikogeneias  

 

 

Παράθεμα 2 

Ετοιμάζεστε να πάρετε διαζύγιο; Δείτε πώς πρέπει να το χειριστείτε 

για να μην πληγώσετε τον ψυχισμό του παιδιού  

Στην εποχή μας η αύξηση των διαζυγίων είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με αυξανόμενη 

τάση. Συχνά τα χωρισμένα ζευγάρια είναι γονείς ενός ή περισσότερων παιδιών και 

βεβαίως ένα κεντρικό σημείο αναφοράς σε κάθε διαζύγιο είναι αναπόφευκτα το παιδί: 

πώς θα το πάρει, πώς θα του το πουν οι γονείς, ποια θα είναι η σχέση του με τους 

χωρισμένους του πλέον γονείς, ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει στην ψυχολογία του, 

στη σχολική του επίδοση και στη συμπεριφορά του ένα διαζύγιο; 

https://thalpos.org.gr/el/nea-typos/nea-arthra/oi-prokliseis-tis-monogoneikis-oikogeneias
https://thalpos.org.gr/el/nea-typos/nea-arthra/oi-prokliseis-tis-monogoneikis-oikogeneias
http://www.infokids.gr/?s=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF+%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD
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Εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι ένα διαζύγιο δε συνοδεύεται με τα ίδια δεδομένα. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ζευγάρι πετυχαίνει ένα συναινετικό, «φιλικό» διαζύγιο, 

με πλήρη κατανόηση του ενός προς τον άλλο και υπάρχουν περιπτώσεις όπου το 

διαζύγιο μετατρέπεται σε πεδίο έντονης αντιπαλότητας. Εκείνο που πρέπει να έχουν 

κατά νου οι γονείς είναι πως οφείλουν να δώσουν έμφαση στην ψυχική ισορροπία των 

παιδιών τους. Και για να το πετύχουν αυτό θα πρέπει να έχουν υπόψη κάποια βασικά 

στοιχεία ή αν προτιμάτε κάποιους «κανόνες» που πρέπει να ακολουθούνται σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις: 

Η ανακοίνωση ενός διαζυγίου πρέπει να γίνεται με την παρουσία και των δυο γονιών 

αφού είναι απόλυτα βέβαιοι ότι η απόφασή τους αυτή είναι οριστική. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί η απόφαση των γονιών για τα διάφορα ζητήματα 

που προκύπτουν: ποιος φεύγει, πότε, πού μένει, κάθε πόσο βλέπει τα παιδιά, τι γίνεται 

με το οικονομικό κομμάτι κλπ; Δεν πρέπει αυτά τα ζητήματα να αφεθούν για μετά, 

γιατί ίσως προκύψουν διαφωνίες που δεν θα ήταν σωστό να τις βιώσουν τα παιδιά των 

ήδη χωρισμένων γονιών τους. 

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης του διαζυγίου είναι καλό να είναι παρόντα όλα 

τα παιδιά της οικογένειας. Αυτό χρειάζεται γιατί με τον τρόπο αυτό τα παιδιά νιώθουν 

μια μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και γιατί έτσι τους δίνεται η ευκαιρία να στηρίξουν το 

ένα το άλλο.Οι γονείς οφείλουν να εξηγήσουν στα παιδιά τους με απλά λόγια γιατί 

χωρίζουν. Δεν χρειάζονται μεγάλες λεπτομέρειες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 

να τονίζουν τον αλληλοσεβασμό τους. Δεν θα πρέπει να αφεθούν οποιεσδήποτε 

χαραμάδες αμφιβολίας στα παιδιά για την αγάπη των γονιών τους σε αυτά. Οφείλουν 

σε αυτή τη συνάντηση οι γονείς να επαναλάβουν στα παιδιά τους πόσο πολύ τα 

αγαπούν, πως η αγάπη τους θα είναι πάντα δεδομένη για εκείνα και πως πάντα θα είναι 

δίπλα τους να τα στηρίζουν. 

 

http://www.infokids.gr/oi-synaisthimatikes-antidraseis-toy-p/
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Πρέπει επίσης να προσέξουν οι γονείς να μην εκληφθεί από τα παιδιά τους ότι 

ενδέχεται να φταίνε τα ίδια για το χωρισμό. Στο μυαλό και στο συναισθηματικό κόσμο 

ενός παιδιού «παίζει» να παίρνουν διαστάσεις κάποια πράγματα, όπως οι μέτριες 

επιδόσεις του στο σχολείο, το γεγονός ότι μπορεί να κάνει αταξίες κ.λ.π., και να 

νομίζουν πως εξαιτίας του οδηγούνται οι γονείς στο διαζύγιο! 

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφεθούν τα παιδιά να αυτοενοχοποιούνται για το 

διαζύγιο των γονιών και αυτό θα πρέπει να τους γίνεται ξεκάθαρο. 

Στη συνάντηση αυτή θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στα παιδιά ποιος από τους δυο γονείς 

φεύγει από το σπίτι (συνήθως ο πατέρας), πού θα μένει, πότε θα βλέπει τα παιδιά, ποια 

είναι τα τηλέφωνά του για να μπορούν τα παιδιά να επικοινωνούν μαζί του όποτε 

νιώθουν ανάγκη… 

Ο πατέρας παίρνει τα παιδιά στο νέο του σπίτι και τα προσκαλεί να συμμετάσχουν στην 

προσπάθεια επίπλωσης, διακόσμησης κλπ. Τα παιδιά θα πρέπει να νιώσουν ότι απλά 

θα έχουν και ένα δεύτερο μέρος διαμονής και πως τους δίνεται η δυνατότητα να πουν 

άποψη, να συμμετάσχουν στην ετοιμασία του νέου αυτού μέρους κλπ. 

Το ζευγάρι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει στον περίγυρο, παππούδες, γιαγιάδες, θείους, 

θείες κλπ ποια στάση πρέπει να έχουν έναντι των παιδιών. Δεν θα πρέπει σε καμιά 

περίπτωση να μιλάνε στα παιδιά για το διαζύγιο των γονιών τους, αυτό είναι κάτι που 

αφορά τους γονείς και τα παιδιά. Επίσης, δεν θα πρέπει η ευρύτερη οικογένεια να 

προσπαθεί να φορτώσει ενοχές στον ένα από τους δυο γονείς «ενημερώνοντας» επί 

τούτου τα παιδιά! Δεν είναι δική τους δουλειά να χρησιμοποιούν τα παιδιά εναντίον 

του πατέρα ή της μητέρας. 

Μετά το χωρισμό τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα θα πρέπει να είναι προσεχτικοί για 

το πώς μιλάνε στα παιδιά για τον άλλο γονιό τους. Δεν πρέπει να γίνεται προσπάθεια 

να απομυθοποιηθεί είτε ο ένας είτε ο άλλος γονιός στα μάτια των παιδιών του. Τα 

παιδιά έχουν ανάγκη τη σωστή σχέση και με τους δυο γονείς και δεν μπορεί να γίνεται 

προσπάθεια να χαλάσει η σχέση των παιδιών είτε με τη μητέρα είτε με τον πατέρα. 

http://www.infokids.gr/otan-to-paidi-metatrepetai-se-aggelia/
http://www.infokids.gr/o-xorismos-kai-to-diazygio-otan-exeis-p/
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Αν είναι σημαντικό στο σπίτι να έχουν κοινή πολιτική στην ανατροφή των παιδιών οι 

δυο γονείς, να θέτουν όρια και κανόνες κλπ είναι ακόμη πιο σημαντικό να ισχύσει 

τούτο, όταν τα παιδιά μένουν σε δυο διαφορετικά σπίτια. Γι’ αυτό η συνεννόηση 

μεταξύ των χωρισμένων γονιών στο ζήτημα των ορίων και κανόνων και στην τήρηση 

καθημερινών ρουτινών είναι εκ των ων ουκ άνευ. 

Οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν σημαντικά πρόσωπα στη ζωή των παιδιών για το 

διαζύγιο. Τέτοια σημαντικά πρόσωπα είναι οι δάσκαλοι των παιδιών, οι γιατροί, 

συγγενείς και φίλοι της οικογένειας. 

Οι γονείς δεν πρέπει να καταπνίγουν την ανάγκη των παιδιών προκειμένου να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους για τη νέα κατάσταση που περιήλθαν. 

 

Ο χρόνος που οι γονείς έχουν με τα παιδιά τους πρέπει να τους αφιερώνεται 

αποκλειστικά και να είναι ποιοτικός χρόνος. Η διάθεση των γονιών δεν μπορεί και δεν 

πρέπει να επηρεάζει αυτή τη σχέση στον ουσιώδη χρόνο που τα παιδιά είναι με τον ένα 

ή τον άλλο γονιό. 

Υπάρχουν αντιδράσεις των παιδιών που είναι φυσιολογικές και κατά κάποιο τρόπο 

αναμενόμενες μετά από ένα διαζύγιο. Τέτοιες αντιδράσεις είναι ο θυμός, ο φόβος, η 

άρνηση, οι ενοχές, η παλινδρόμηση, οι αλλαγές στον ύπνο, η στεναχώρια, η 

συμπεριφορά προς τους γονείς σαν να είναι τα ίδια ενήλικες και τους προστατεύουν! 

Δεν χρειάζεται πανικός, είναι φυσιολογικές αντιδράσεις και αν οι γονείς νιώθουν ότι 

δεν μπορούν να τις διαχειριστούν θα μπορούσαν να δουν ένα ειδικό για να πάρουν τη 

σωστή βοήθεια. 

Υπάρχουν όμως και ενδεχομένως πιο ανησυχητικές αντιδράσεις ή συμπτώματα που θα 

πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς να ζητήσουν σχετική βοήθεια. Τέτοιες είναι η 

σημαντική απώλεια ή αύξηση βάρους,  η  εμφάνιση  εκτεταμένων  αλλαγών  στον  ύπνο 

http://www.infokids.gr/syndromo-gonikis-apoksenosis-mathete-p/
http://www.infokids.gr/syndromo-gonikis-apoksenosis-mathete-p/
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(καθόλου ύπνος ή υπερβολικά πολύς ύπνος), προβλήματα στο σχολείο (συμπεριφοράς, 

επίδοσης), εκρηκτική συμπεριφορά, εγκατάλειψη του σπιτιού για ώρες χωρίς άδεια του 

γονιού, συχνοί πονοκέφαλοι, στομαχικές διαταραχές, έντονοι φόβοι και ανασφάλειες, 

κλοπές, ψέματα, εφιάλτες στον ύπνο… 

Σε κάθε περίπτωση ένα διαζύγιο δεν θα πρέπει να θυματοποιεί τα παιδιά. Με επίκεντρο 

το πώς θα διατηρηθεί η ψυχική τους ηρεμία, πώς θα τους ανακοινωθεί και ποια 

δεδομένα θα ισχύσουν στη σχέση τους με τους γονείς τους και στο μεγάλωμά τους 

οφείλουν οι γονείς να «κτίσουν» ένα φιλικό διαζύγιο. Στο μεταξύ, ας κρατήσουμε στο 

μυαλό πως ένα διαζύγιο δεν μπορεί να είναι κι ότι πιο ευχάριστο στη ζωή ενός παιδιού. 

Ωστόσο, όταν αυτό είναι αναπόφευκτο δεν μπορεί να αποφεύγεται για χάρη του 

παιδιού! Χρειάζονται όμως σωστοί και λεπτοί χειρισμοί για χάρη του παιδιού, αφού 

αυτό είναι και το μόνο που δεν φταίει στις σχέσεις του ζευγαριού και στο πώς αυτές 

οδηγήθηκαν στο χωρισμό. 

Παναγιώτα Μικελλίδου 

Κλινική ψυχολόγος, BSc/MSc 

Πηγή: https://www.infokids.com.cy/diazygio-i-psyxiki-isorropia-toy-paidi/  

 

 

Παράθεμα 3 

Ο ρόλος του πατέρα στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ- 27/08/2018  

Για αρκετά χρόνια οι ειδικοί ψυχικής υγείας (ιδιαίτερα της ψυχαναλυτικής 

κατεύθυνσης) αγνοούσαν το ρόλο του πατέρα στη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού δίνοντας βαρύνουσα και αποκλειστική σημασία στο ρόλο της μητέρας. 

Πλέον είναι αρκετές οι έρευνες που καταδεικνύουν ότι η ενεργή εμπλοκή και η 

ποιοτική αλληλεπίδραση του πατέρα ασκούν καθοριστική επίδραση στην ισόρροπη 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής 

του. 

Η εμπλοκή του πατέρα ξεκινά από την εγκυμοσύνη της μητέρας. Η συναισθηματική 

στήριξη της συζύγου, η καλή επικοινωνία μαζί της έχει βρεθεί ότι ενδυναμώνουν την 

ποιότητα της σχέσης του ζευγαριού και συνακόλουθα εξασφαλίζουν στη μητέρα και το 

βρέφος την απαραίτητη συναισθηματική ηρεμία. Το βρέφος αναπτύσσει το 

συναισθηματικό δεσμό με τον πατέρα από την περίοδο του θηλασμού. 

Επίσης, παιδιά των οποίων οι πατέρες συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή τους από 

τη βρεφική ηλικία, είναι πιο πιθανό να είναι συναισθηματικά ασφαλή και να νιώθουν 

περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση στο να εξερευνήσουν το περιβάλλον τους 

και, καθώς μεγαλώνουν, να έχουν πιο υγιείς και  πιο  σταθερές  διαπροσωπικές  σχέσεις. 

http://ygeia-news.com/index.php?id=109&hid=519918&url=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF%3A-%CE%97-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D---
https://www.infokids.com.cy/diazygio-i-psyxiki-isorropia-toy-paidi/
https://www.elniplex.com/author/giannis_kyrgiopoulos/
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Father and Son, του Xie Dongming 

Στη σχολική ηλικία η εμπλοκή του πατέρα φαίνεται να βελτιώνει τις κοινωνικές 

δεξιότητες του παιδιού, τη σχολική του επίδοση και τη συμπεριφορική του αυτό-

ρύθμιση. Η ουσιαστική συμμετοχή του πατέρα φαίνεται να συμβάλει στην απόκτηση 

εμπιστοσύνης από την πλευρά του παιδιού στον εαυτό του και στις νέες προκλήσεις 

που καλείται να αντιμετωπίσει. Οι πατέρες μιλούν λιγότερο αλλά παίζουν με απότομες 

αλλαγές της έντασης κυρίως «σωματικά», ζωηρά παιχνίδια, παρά διδακτικά ή 

διανοητικά ή με αντικείμενα ή με ομιλία όπως κάνει συνήθως η μητέρα. Στο παιχνίδι 

με τον πατέρα, το παιδί εξερευνά, γνωρίζει, αποδέχεται τα όρια του και αποκτά τον 

έλεγχο της πραγματικότητας του. Αποκτώντας όμως τον έλεγχο της 

πραγματικότηταςτου, το παιδί κερδίζει σε αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση. Με άλλα  

λόγια ο πατέρας αποτελεί τη «γέφυρα» που οδηγεί τα παιδιά στην εξωστρέφεια. 

Στην εφηβεία, ο πατέρας μπορεί επίσης να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο σε δυσκολίες 

που ενδεχομένως προκύπτουν ανάμεσα στον έφηβο και τη μητέρα του. Επίσης, μπορεί 

να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην πρόληψη των προβλημάτων συμπεριφοράς 

του έφηβου παιδιού του. Ιδιαίτερα για τα έφηβα αγόρια, ο πατέρας λειτουργεί ως 

ισχυρό πρότυπο και έχει άμεση επιρροή στη συμπεριφορά, στην προσωπικότητα, στις 

επιλογές και στις συνήθειές τους. Μελέτες σε έφηβους δείχνουν ότι οι έφηβοι που 

είχαν ανεπαρκή πατρική στοργή ήταν λιγότερο κοινωνικοί, δυσπροσάρμοστοι, 

ανασφαλείς και αγχώδεις με χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

Ο πατέρας μπορεί, επιπλέον, να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ψυχολογική ευεξία 

της κόρης του. Οι πατέρες καλό θα ήταν να  αφήσουν  τις  κόρες  τους  να  σχηματίζουν 
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διάφορες απόψεις. Όσο περισσότερο χρόνο περνάει ένας πατέρας με την κόρη του, 

τόσο περισσότερο της δείχνει ότι είναι παρόν στη ζωή της. Επιπλέον, ο πατέρας 

λειτουργεί και ως πρότυπο για το κορίτσι όσον αφορά την επιλογή συντρόφου. Η κόρη 

βλέπει στον πατέρα τον ιδανικό σύντροφο και τον θαυμάζει. Δημιουργεί μέσα από το 

πρότυπο του την εικόνα για τον αντρικό ρόλο και τις αντρικές συμπεριφορές. Με 

κάποιο τρόπο κατευθύνει τις μελλοντικές της επιλογές, προσδοκίες και ελπίδες. 

Συμβάλλει, δηλαδή, στην κοινωνική και σεξουαλική ταυτότητα του κοριτσιού και 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας της. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναγνωρίζουν τη 

συμβολή του πατέρα στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, ενώ φαίνεται πως 

προτάσσουν την αναγκαιότητα να συμμετέχει ο πατέρας σε όλες τις πτυχές της 

ανάπτυξης, φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών, καθώς ο ρόλος του μπορεί να 

διαφέρει από αυτόν της μητέρας, αλλά είναι εξίσου σημαντικός. 

Κλείνοντας, για την υγιή ψυχοσωματική εξέλιξη των παιδιών χρειάζεται και η πατρική 

και η μητρική φροντίδα. Σε κάθε στάδιο εξέλιξης του παιδιού στη διάρκεια της 

παιδικής ηλικίας, το παιδί χρειάζεται όχι μόνο τη μητέρα αλλά και τον πατέρα ως 

αντικείμενο αγάπης, ασφάλειας και σύνδεσης με τον εξωτερικό κόσμο. 

Ιωάννης Κυργιόπουλος, Ψυχολόγος (Msc Σχολικής Ψυχολογίας) 

Πηγή: https://www.elniplex.com/%CE%BF-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-

%CF%83%CF%84%CE%B7-

%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE

%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/  

 

Παράθεμα 4 

Σιωπηρές, κακοποιητικές σχέσεις: Αναγνωρίστε τα σημάδια 

 

Μαργαρίτα Οικονομάκου Ψυχολόγος Δεκ 12, 2018  

 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των 

γυναικών που πέρασε πριν λίγες ημέρες, ας δούμε τι ακριβώς 

συμβαίνει γύρω μας και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εάν 

είμαστε οι ίδιοι μάρτυρες ενός περιστατικού λεκτικής ή σωματικής βίας. 

https://www.elniplex.com/%CE%BF-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/
https://www.elniplex.com/%CE%BF-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/
https://www.elniplex.com/%CE%BF-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/
https://www.elniplex.com/%CE%BF-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/
https://www.elniplex.com/%CE%BF-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/
https://www.elniplex.com/%CE%BF-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/
https://www.elniplex.com/%CE%BF-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/
https://www.psychologynow.gr/scientific-associates/78:margarita-oikonomakou.html
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“Θα αλλάξει. Με αγαπάει. Έχει προβλήματα αυτόν τον καιρό...”. Πώς μπορούμε να 

βοηθήσουμε εάν είμαστε οι ίδιοι μάρτυρες ενός περιστατικού λεκτικής ή σωματικής 

βίας; 

Γυναικοκτονία: Ένα φαινόμενο σε έξαρση 

Σε γειτονικές χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, όπως είναι η Iταλία, το θέμα έχει πάρει 

τόσο μεγάλες διαστάσεις, ώστε πλέον χρησιμοποιείται επισήμως ο όρος 

“γυναικοκτονία” (feminicidio). Μόνο τους πρώτους μήνες του 2018 σύμφωνα με τα 

στοιχεία της αστυνομίας, έχουν σημειωθεί 32 θάνατοι γυναικών από κακοποίηση. Ο 

πρόεδρος της δημοκρατίας της Ιταλίας Sergio Matarella χαρακτήρισε τα νούμερα αυτά 

“φαινόμενα τραγικά υψηλά”. 

Στην Ελλάδα επίσης η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία 

η γραμμή 15900 κατά της βίας των γυναικών έχει λάβει σε ένα χρόνο 5.041 κλήσεις 

και 113 ηλεκτρονικά μηνύματα από γυναίκες που δέχονται κακοποίηση, ηλικίας από 

26-55 ετών καθιστώντας την κακοποίηση μάστιγα. 

Μορφές της βίας 

Η βία μπορεί να έχει πολλές μορφές. Είτε πρόκειται για σωματική βία (σπρωξίματα, 

χειροδικία, σωματικός περιορισμός), λεκτική (προσβολές, ειρωνεία, υποτίμηση), ή 

ψυχολογική, είναι ζωτικής σημασίας να μάθουμε να την αναγνωρίζουμε για να 

προστατεύσουμε  την ψυχική και σωματική μας ακεραιότητα. Ειδικά η ψυχολογική βία 



 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

42 

είναι η πιο λεπτή μορφή κακοποίησης γιατί μπορεί να περάσει απαρατήρητη από 

πολλές γυναίκες και έχει μακροπρόθεσμες, καταστροφικές ψυχολογικές συνέπειες 

στην αυτοεκτίμηση, τον αυτοσεβασμό και την αίσθηση ασφάλειας του ατόμου. 

Σταδιακά το “θύμα” αποδυναμώνεται, μπαίνοντας σε μια σχέση συνεξάρτησης και 

απομόνωσης, αδυνατώντας να ζητήσει βοήθεια. 

Τι είναι η συνεξάρτηση; 

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε πως η συνεξάρτηση είναι ένας τύπος συγχωνευτικής 

σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν διατηρούνται τα όρια, 

και τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το κάθε μέλος. Τα συνεξαρτούμενα μέλη 

έχουν “μια γνώμη, μια σκέψη”, και υπάρχουν ελάχιστες διαφοροποιήσεις στις απόψεις, 

όχι λόγω οικειότητας, αλλά λόγω ανάγκης αποδοχής και φόβου απόρριψης. 

Είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίζεται η υγιής από την συνεξαρτητική σχέση, η οποία 

μπορεί να αποτελέσει τη βάση της κακοποίησης. Οι συνεξαρτητικές σχέσεις είναι αυτές 

που μας κάνουν να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον άλλον, πως 

θέλουμε να τον βλέπουμε όλη την ώρα. Πολλές φορές η συνεξάρτηση συγχέεται με τον 

έρωτα, λόγω του ενθουσιασμού στην αρχή μιας γνωριμίας εξαιτίας της έλξης που 

νιώθουμε, η οποία προκαλεί μια ορμονική αναστάτωση στον οργανισμό, και έχει 

βιολογική βάση (αναπαραγωγή). 

Πέραν του ενθουσιασμού που μπορεί να νιώσουμε αρχικά για έναν άνθρωπο, εάν 

πιάσουμε τον εαυτό μας να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε λεπτό χωρίς τον 

σύντροφο μας ή ο σύντροφός μας είναι υπερβολικά διεκδικητικός σχετικά με τον χώρο 

και το χρόνο μας, τότε ίσως θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτό σηματοδοτεί μια 

“υγιή” σχέση ή μας οδηγεί με αργά βήματα στην απομόνωση και στην απομάκρυνση 

από τον εαυτό μας. 

Πολλές φορές, παρόλο που μια γυναίκα νιώθει δυσφορία όταν βιώνει τα πρώτα 

σημάδια συνεξάρτησης, “μπλοκάρει” τον μηχανισμό διαίσθησης που την προειδοποιεί, 

εκλογικεύοντας την κατάσταση σκεπτόμενη πως ο σύντροφός της  “ενδιαφέρεται απλά 

πολύ”. Είναι καλό να θυμόμαστε ότι πιο σημαντικός από το ενδιαφέρον είναι ο 

σεβασμός, ο οποίος άλλωστε αποτελεί την βάση για μια σταθερή σχέση. Αν νιώσετε 

από την αρχή πως ο σύντροφος σας δεν σέβεται τα “θέλω” σας, τότε θα πρέπει  να 

τραβήξετε κάποιες γραμμές παίρνοντας την απόσταση που νομίζετε, μέχρι να το 

σκεφτείτε. Να θυμάστε πως ο χρόνος σας ανήκει, και πως κανείς δεν θα έπρεπε να σας 

πιέσει να πάρετε βεβιασμένες αποφάσεις. 

Καμία γυναίκα δεν ξεκινάει μια σχέση γνωρίζοντας ότι αυτό που θα επακολουθήσει θα 

είναι    κακοποιητικό,   μερικές   το   καταλαβαίνουν   πολύ   αργά,   όταν   πλέον   έχουν 
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“αποδυναμωθεί” από τον κακοποιητή, και νιώθουν εγκλωβισμένες σε μια σχέση ή ένα 

γάμο. 

Πολλές κακοποιημένες γυναίκες έχουν μεταγενέστερα δηλώσει πως είχαν δει πολλά 

σημάδια βίας αλλά τα προσπέρασαν ή επέλεξαν να μειώσουν τη σημασία τους. 

Συνήθως ο κακοποιητής ξεκινάει με μικρά πράγματα, όπως είναι μια προσβολή σε 

μορφή αστείου, η μια ελαφρά υποτίμηση. Όταν όμως ερωτούνται για αυτό, υποτιμούν 

την σοβαρότητα της προσβολής, λέγοντας “έκανα απλά πλάκα” ή αρνούνται ότι υπήρξε 

πρόθεση. Σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθούν να πείσουν την σύντροφό τους ότι οι 

παρατηρήσεις γίνονται “για το καλό” τους. 

Θύματα κακοποίησης μπορεί να πέσουν γυναίκες κάθε κοινωνικού και οικονομικού 

επιπέδου, συμπεριλαμβάνοντας τις γυναίκες που ξέρουν να θέτουν όρια από την αρχή, 

οι οποίες καταφέρνουν να φύγουν σχετικά γρήγορα από τη σχέση. 

Παρόλο που η εκμάθηση των προσωπικών ορίων ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, 

υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορεί να λειτουργήσουν “προειδοποιητικά” και 

μπορούν να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε την κακοποίηση σε εσάς η σε κάποιον 

που γνωρίζετε: 

Τα σημάδια που πρέπει να προσέξετε: 

Συνεχής υποτίμηση για την προσωπικότητα, τα φαινοτυπικά (σ.τ.Ο. που έχουν σχέση 

με τον φαινότυπο, δηλαδή «το σύνολο των εμφανών εξωτερικών χαρακτηριστικών τού 

ατόμου που καθορίζονται ή από τα γονίδια ή από το περιβάλλον ή από την αλληλεπίδρασή 

τους) χαρακτηριστικά ή το ντύσιμό σας. 

Τακτική σιωπής η οποία εμπεριέχει μομφή η “σιωπηλή κριτική”. 

Παθητικο-επιθετική στάση (μισόλογα, τόνος εκνευρισμένος και κακή διάθεση χωρίς 

να εκφράζονται ξεκάθαρα). 

Η θυματοποίηση από τη μεριά του θύτη (να σας ρίχνει όλες τις ευθύνες 

παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως “θύμα”). 

Την υπερβολικού βαθμού ζήλια, και τις αντιδράσεις του σε αυτή (φράσεις που 

δηλώνουν πρόθεση βίας - “άμα τον πιάσω στα χέρια μου”, “κι εσύ κάτι θα έχεις κάνει”). 

Αν σας απομονώνει σταδιακά από φίλους και συγγενείς. 

Απειλητικές εκφράσεις, ακόμα κι αν δεν πραγματοποιούνται πάντοτε. 

Εάν σας ζητάει με έμμεσο η άμεσο τρόπο συνεχώς την προσοχή και θυμώνει όταν δεν 

του τη δίνετε (“όλο τη δουλειά σκέφτεσαι” κ.λ.π.). 
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Να θυμάστε πάντα 

Κανείς δεν μπορεί να σας πει ποιο είναι το καλύτερο για εσάς την ίδια, και μπορείτε να 

παίρνετε τις δικές σας αποφάσεις ακόμα και αν οι άλλοι δεν συμφωνούν πάντοτε. 

Αν κατά τη διάρκεια μιας σχέσης αισθάνεστε ανεπαρκής, ανασφαλής η φοβισμένη, 

ίσως πρέπει να μιλήσετε με κάποιον. 

Δεν είστε ποτέ υπεύθυνη για την άσχημη συμπεριφορά κάποιου άλλου – οι αντιδράσεις 

του είναι ελάττωμα της δικής του προσωπικότητας, όχι της δικής σας. 

Εάν αισθάνεστε δυσφορία, ή ότι κάτι δεν πάει καλά, πάρτε το χρόνο σας, και σκεφτείτε-

ή μιλήστε με κάποιον που να εμπιστεύεστε. 

Εάν κάποιος χειροδικήσει, και μετά σας ζητήσει συγχώρεση, εξετάστε την εκδοχή του 

ρεαλιστικά – εάν σας ζητάει συγνώμη αλλά ταυτόχρονα σας λέει ότι τον φέρατε στα 

όριά του, θα πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψιν σας. 

Τα υγιή όρια, τα οποία μπαίνουν από πολύ μικρή ηλικία, βοηθούν τις γυναίκες αλλά 

και τους άντρες να αναγνωρίζουν τα σημάδια της συνεξάρτησης. Διαβάστε, 

ενημερωθείτε, μιλήστε. Η κακοποίηση είναι παντού γύρω μας, και δεν υπάρχει κάτι 

που θα έπρεπε να σας κάνει να ντρέπεστε- αντίθετα θα έπρεπε να ντρέπεται αυτός που 

κακοποιεί. 

  

Ο φαύλος κύκλος της κακοποίησης, θα σας κάνει να θέλετε να υποκύψετε στα 

παρακάλια. Σκεφτείτε το πριν το κάνετε, ειδικά εάν έχει επαναληφθεί πολλές 

φορές στο παρελθόν. 

  

Εάν ο οικογενειακός η κοινωνικός σας κύκλος δεν θέλει η δεν ξέρει πώς να σας 

βοηθήσει, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από έναν ειδικό (ψυχολόγο, θεραπευτή, 

κοινωνικό λειτουργό) ή την αστυνομία. 

Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στη γραμμή 15900 (Γραμμή κατά της βίας των 

γυναικών) 

Τέλος, εάν είστε από αυτές που κατάφεραν να βγουν από μια κακοποιητική σχέση, μην 

ξεχνάτε πως  τα  κατάλοιπα  που  έχει  αφήσει  η κακοποίηση  μπορούν  να  γίνουν  πιο 
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διαχειρίσιμα εάν δουλευτούν με έναν ειδικό, που θα σας βοηθήσει να βρείτε το δρόμο 

για να εμπιστευτείτε ξανά τους ανθρώπους. 

Μην ξεχνάτε ποτέ πως η φροντίδα του εαυτού σας είναι ζωτικής σημασίας και όχι 

προαιρετική. Και να θυμάστε πάντα: Αν πονάει, δεν είναι αγάπη. 
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Μήπως τα «κοριτσίστικα» παιχνίδια βλάπτουν σοβαρά 

τα κορίτσια; 

Η ανάγκη διαφοροποίησης του ανδρισμού από τη 

θηλυκότητα αντικατοπτρίζεται σε μια ποικιλία προϊόντων 

για παιδιά. Η αγορά κατακλύζεται με προϊόντα για παιδιά 

που έχουν έμφυλα χαρακτηριστικά, μεταξύ αυτών και τα 

παιχνίδια. Μια βόλτα στα  παιχνιδάδικα ή  σε 

πολυκαταστήματα ή μια περιδιάβαση στο διαδίκτυο αρκεί 

για να διαπιστώσουμε ότι πολύ συχνά τα παιχνίδια παρουσιάζονται ως κατάλληλα για 

αγόρια ή για κορίτσια, πωλούνται σε διαφορετικά τμήματα ή διαδρόμους, έχουν 

διαφορετικό περιτύλιγμα και χρώμα,  διαφορετικές απεικονίσεις και λεζάντες. Αυτό 

δημιουργεί την εντύπωση ότι μερικά παιχνίδια είναι κυρίως για αγόρια, μερικά κυρίως 

για κορίτσια και μερικά τελείως απαγορευμένα για κάποιο φύλο. 

Τα παιδιά μαθαίνουν με πολλούς τρόπους ποια παιχνίδια είναι κατάλληλα για το φύλο 

τους. Ένας από αυτούς είναι η συσκευασία του παιχνιδιού, η τοποθέτησή του στα 

σημεία πώλησης  και  η διαφήμιση. Έτσι, δίνεται  το μήνυμα στα παιδιά ότι όλες οι 

δυνατότητες για παιχνίδι δεν είναι ανοικτές και διαθέσιμες, με αποτέλεσμα να μη 

δίνεται η δυνατότητα  να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο εύρος εμπειριών και δεξιοτήτων 

-χωρίς άγχος για το αν αυτό είναι συμβατό με το φύλο τους. Δυστυχώς πάρα πολύ 

συχνά το φαινόμενο της διχοτόμησης των παιχνιδιών περνάει απαρατήρητο γιατί 

συμβαίνει πολύ συχνά και το θεωρούμε αυτονόητο μέσα σε ένα κόσμο βαθιά 

διχοτομημένο ως προς το φύλο. 

Τι επιπτώσεις έχει στην ανάπτυξη των  παιδιών σήμερα αυτή η έμφυλη διχοτόμηση 

των παιχνιδιών;   

Τι μαθαίνουν για τον κόσμο γύρω τους; 

«Τα κορίτσια αγαπούν το ροζ» 

Δύσκολα μπορείς να αποφύγεις τη ροζ χιονοστιβάδα. Το ροζ το συναντάμε στα 

ρούχα,  στα παιχνίδια, στα αξεσουάρ  και σε άλλα αντικείμενα που συνήθως 

χρησιμοποιούν τα κορίτσια και έτσι σιγά –σιγά όλο αυτό το ροζ «συννεφάκι»  τυλίγει 

τις ζωές των σύγχρονων κοριτσιών και γίνεται ροζουλί καταιγισμός. Αν το κοριτσάκι 

από τη γέννησή του περιβάλλεται  μόνο με ροζ αντικείμενα και παιχνίδια, το κάνουμε 

να πιστέψει ότι είναι το αγαπημένο του χρώμα. Pοζ  βλέπει και στα καταστήματα εκεί 

που είναι τα κοριτσίστικα παιχνίδια.  Η ροζ χιονοστιβάδα επεκτείνεται και στα 

επιτραπέζια παιχνίδια καθώς και αυτά κυκλοφορούν  σε κοριτσίστικες εκδοχές (π.χ. το 

Perfect Wedding, όπου τα κορίτσια  αγοράζουν ότι χρειάζεται για ένα  γάμο, η ροζ 

Monopoly, όπου τα ακίνητα και τα ξενοδοχεία έχουν αντικατασταθεί με μπουτίκ και 

εμπορικά κέντρα, το Scrabble με λεξιλόγιο στην κατηγορία της μόδας). Αργότερα, 

στην ενήλικη ζωή το ροζ είναι χρώμα που χαρακτηρίζεται από θηλυκότητα, 

τρυφερότητα, παιδικότητα,  αθωότητα και ρομαντισμό. 

 
Δήμητρα Κογκίδου 

https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/ta-paixnidia-ton-paidion-perissotero-emfyla-apo-pote
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/ta-paixnidia-ton-paidion-perissotero-emfyla-apo-pote
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Πάντως το  ροζ δεν ήταν το «κατάλληλο» χρώμα για κορίτσια μέχρι το 1950. Διεθνή 

γυναικεία περιοδικά της δεκαετίας του ‘40 προέτρεπαν τους γονείς  να ντύνουν  τα 

αγόρια τους  στα ροζ  επειδή είναι ένα θερμό και εκφραστικό χρώμα και τα κορίτσια 

με ένα ήρεμο γαλάζιο. 

Το ζήτημα αυτό έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις με γονείς και εκπαιδευτικούς στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη Μεγάλη Βρετανία μάλιστα ξεκίνησε το 2008 μια 

καμπάνια, οι Pinkstinks ως αντίδραση στη ροζ χιονοστιβάδα  των μηνυμάτων που 

παίρνουν τα κορίτσια  μέσα από όλα τα είδη που απευθύνονται σε παιδιά, όπως τα 

παιχνίδια, τα ρούχα και τα ΜΜΕ.  Μέσα από τη δράση τους προσπαθούν να 

ανατρέψουν αυτήν την αντίληψη προωθώντας  αλλαγές σε προϊόντα που περιορίζουν 

τα κορίτσια σε αυτούς τους στερεοτυπικούς έμφυλους ρόλους. Όπως αναφέρουν στη 

διακήρυξή τους: «Το πρόβλημα δεν είναι ο κατακλυσμός με το ροζ χρώμα,  αλλά οι 

συμβολισμοί και οι συνδηλώσεις του καθώς κάτω από την ομπρέλα αυτή εντάσσεται 

οτιδήποτε προωθεί ένα στερεοτυπικό τρόπο για να είσαι κορίτσι: χαριτωμένη, 

παθητική, κολλημένη με τη μόδα, τα ψώνια, τον καλλωπισμό.»   

«Τι όμορφη που είσαι! Είσαι μια κούκλα.» 

Το κοριτσάκι πρέπει να είναι όμορφο, να αγαπά το ροζ - με ή χωρίς 

κορδέλες,  λουλουδάκια. γκλίτερ και καρδούλες-, να φροντίζει τα παιδιά, να λατρεύει 

τα ψώνια. Αυτές είναι  μερικές από τις κοινωνικές παραδοχές για τα κορίτσια  που 

μεταφέρονται μέσω των παιχνιδιών.  Η κούκλα πρέπει να είναι σαν αυτήν ή αυτή σαν 

την κούκλα. Εξάλλου η συνηθέστερη φιλοφρόνηση σε κοριτσάκι είναι: «Τι όμορφη 

που είσαι! Είσαι μια κούκλα.», χωρίς συχνά να τονίζονται άλλα θετικά χαρακτηριστικά 

της (ακαδημαϊκά, αθλητικά, καλλιτεχνικά). 

Πολύ συχνά, επίσης, ακούγεται το επιχείρημα ότι θα αγοράσω την  Barbie ή κούκλα 

τύπου  Barbie γιατί «Τα κορίτσια αγαπούν την Barbie». Δεν υπάρχουν και 

άλλες  γυναίκες που θα μπορούσαν να γίνουν κούκλες αντιπροσωπεύοντας ένα 

γυναικείο δυναμικό πρότυπο και να τις αγαπήσουν εξίσου τα παιδιά; Μήπως άθελά μας 

υποσκάπτουμε το μέλλον των κοριτσιών μας; Μήπως να το ξανασκεφτούμε την 

επόμενη φορά που θα πάμε σε κατάστημα παιχνιδιών; 

Ας δούμε στη συνέχεια μερικά από τα χαρακτηριστικά των «κοριτσίστικων» 

παιχνιδιών.  

Καταρχήν το ροζ κυριαρχεί στα παιχνίδια που διατίθενται στο εμπόριο για 

τα  κορίτσια.  Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, τα παιχνίδια 

που απευθύνονται κυρίως στα κορίτσια έχουν σχέση με την ελκυστική εμφάνιση, την 

ανατροφή και τις δεξιότητες οικιακής φροντίδας. Τα περισσότερα «κοριτσίστικα» 

παιχνίδια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε παιχνίδια πολυτελείας (διεγείρουν  τη 

φαντασία των κοριτσιών και τα εθίζουν σε μια ζωή σε  συνθήκες  ακραίας  χλιδής),  σε  
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παιχνίδια οικιακής ευθύνης (αναπαράγουν στο παιχνίδι τις δουλειές του σπιτιού) και 

σε παιχνίδια διαπροσωπικών σχέσεων.    

Πολλά από αυτά τα παιχνίδια ενισχύουν στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των 

φύλων. Κλασικά παραδείγματα τέτοιων παιχνιδιών είναι αυτά που περιλαμβάνονται 

στα είδη νοικοκυριού, απευθύνονται κυρίως στα κορίτσια και δίνουν το μήνυμα ότι η 

οικιακή εργασία είναι παραδοσιακά γυναικεία υπόθεση. Τα παιχνίδια για κορίτσια  τα 

ενθαρρύνουν συνήθως να  κάθονται  και να παίζουν ήσυχα και όχι να 

συμμετέχουν  σε  παιχνίδια δράσης δίνοντας το μήνυμα ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες 

σε απλές επαναλαμβανόμενες εργασίες. Επίσης, ορισμένα παιχνίδια διαπαιδαγωγούν 

τα κορίτσια να επιθυμούν μια ζωή σε συνθήκες πλούτου, ένα στυλ ζωής 

πολυτελείας,  συνθήκη που συχνά απέχει από την πραγματικότητα της ζωής που μπορεί 

να έχουν και μπορεί να είναι επιζήμιο για τη διαμόρφωση των στόχων της ζωής τους. 

Παράλληλα διδάσκουν στα κορίτσια πόσο σημαντική είναι η εμφάνιση για την 

κοινωνική αποδοχή. Τα παιχνίδια αυτά προωθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο 

ομορφιάς. Η παγκοσμίου φήμης Barbie, είναι ένα πρότυπο ομορφιάς που δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό των περισσότερων γυναικών, αλλά είναι κοινωνικά αποδεκτό. 

Παρόμοια πρότυπα προωθούν και άλλες  κούκλες, όπως η Bratz και οι 

καινούριες  Monster High (θυμίζουν δημοφιλείς ιστορίες με τέρατα και έχουν  σχετικά 

ονόματα, έχουν απίστευτα μακριά πόδια  που προβάλλονται  από κοντές φούστες,  οι 

αναλογίες του σώματός τους είναι  πιο ρεαλιστικές από αυτές της Barbie ή της Bratz, 

αλλά εξακολουθούν να είναι απίστευτα λεπτές, με πολύ λεπτή μέση και  στήθος που 

προβάλλεται έντονα). 

Τα κορίτσια μαθαίνουν ότι πρέπει να επιδιώξουν αυτό το τέλειο πρότυπο  ομορφιάς, 

ότι η ομορφιά είναι το βασικό συστατικό της γυναικείας  ταυτότητας και πρέπει να την 

κυνηγούν. Δεν υπάρχουν συνήθως κούκλες από άλλες φυλές, με άλλες αναλογίες, με 

αναπηρίες ή κάποιας άλλης ηλικίας. Η κούκλα Barbie  ή τύπου Barbie συνήθως 

συνοδεύεται με ποικίλα αξεσουάρ που έχουν σχέση με την εμφάνιση για να  τα 

χρησιμοποιούν τα παιδιά πάνω στην κούκλα και όχι για να τα χρησιμοποιεί η ίδια η 

κούκλα για κάποιο σκοπό. Είναι ένας συνδυασμός παιδικής αθωότητας και 

θηλυκότητας,  σύμφωνα πάντα με τις κυρίαρχες επιταγές της θηλυκότητας.  Οι 

συσκευασίες των κοριτσίστικων παιχνιδιών έχουν παστέλ χρώματα και δείχνουν 

κοριτσάκια να παίζουν με τις κούκλες, να τις κρατούν, να τις κοιμίζουν, να τις βλέπουν 

κ.ά. 

Το προβαλλόμενο ανέφικτο πρότυπο ομορφιάς μπορεί να έχει καταστροφικές 

συνέπειες για τα νεαρά κορίτσια καθώς μπορεί να  συμβάλει στη δημιουργία νευρικής 

ανορεξίας.  Το ανησυχητικό είναι ότι η διάγνωση των διατροφικών διαταραχών γίνεται 

σε όλο και μικρότερες ηλικίες κοριτσιών.  Γενικά, τα ‘’κοριτσίστικα’’ παιχνίδια 

επηρεάζουν αρνητικά την αυτοεικόνα των κοριτσιών,  την αυτοεκτίμησή τους και τις 

μελλοντικές προοπτικές τους στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή. 
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«Είσαι η μικρή μου πριγκίπισσα» 

Δείτε τη χαρακτηριστική και εξαιρετικά δημοφιλή  αντίδραση ενός κοριτσιού 5 

ετών  σε ένα κατάστημα παιχνιδιών Αναρωτιέται: «Γιατί όλα τα κορίτσια πρέπει να 

αγοράζουν πριγκίπισσες; Σε μερικά κορίτσια αρέσουν οι πριγκίπισσες, σε μερικά οι 

υπερ-ήρωες. Σε μερικά αγόρια αρέσουν οι πριγκίπισσες, σε μερικά κορίτσια οι υπερ-

ήρωες» 

Είναι δύσκολο να αποφύγεις την κοινωνικά κατασκευασμένη εικόνα της ροζ 

αβοήθητης πριγκίπισσας που περιμένει τον πρίγκιπα για να τη σώσει και να της χαρίσει 

χαρά και ευτυχία στα «κοριτσίστικα» παιχνίδια και στα υπόλοιπα  προϊόντα  που 

διατίθενται στο εμπόριο για τα κορίτσια (ρούχα και παπούτσια με  πριγκίπισσες, 

οδοντόβουρτσα, καλαθάκι για φαγητό, παιδικό σερβίτσιο, δωράκια σχετικά με 

πριγκίπισσες, ταπετσαρία  στο παιδικό δωμάτιο και χιλιάδες μικροαντικείμενα, 

πληθώρα επιλογών σε παιχνίδια με ροζ πριγκίπισσες). 

Η καθημερινότητα πολλών κοριτσιών είναι εμποτισμένη με εμπειρίες μιας ροζ 

πριγκίπισσας καθώς τροφοδοτούνται  συνεχώς από τέτοια σεξιστικά προϊόντα και από 

πολλές πηγές. Έτσι, δεν είναι   δύσκολο για τα κορίτσια να εισέλθουν στους Λόγους 

του ετεροσεξουαλικού ρομαντισμού («και έζησαν αυτοί καλά και εμείς 

καλλίτερα»)  και της παθητικής θηλυκότητας. Η κυρίαρχη μυθολογία των ρομαντικών 

ετεροσεξουαλικών σχέσεων με το αίσιο τέλος που έχει μεγάλη κοινωνική αποδοχή 

υποδεικνύει στα κορίτσια να επενδύουν σε αυτήν καθώς είναι ο αποδεκτός τρόπος 

κατανόησης του κόσμου και της θέσης τους σε αυτόν.  Η ενίσχυση της παθητικής 

θηλυκότητας που τροφοδοτείται ταυτόχρονα μπορεί να παραπέμψει στη 

σεξουαλική διαθεσιμότητα και στη θυματοποίηση, γεγονός που ενισχύεται και από 

μηνύματα περί φυσικής αδυναμίας των κοριτσιών και κατά συνέπεια  μειωμένης 

αντίστασης. Πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνον τα κορίτσια καθώς 

τροφοδοτεί και ενισχύει ταυτόχρονα  τον ηγεμονικό ανδρισμό των αγοριών. 

Ευτυχώς που στην πραγματική ζωή υπάρχουν πολλές «σύγχρονες πριγκίπισσες» που 

κρίνουν απαραίτητο να μορφωθούν και να αποκτήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας 

πριν παντρευτούν ή κάνουν το πρώτο τους παιδί, όλο και περισσότερο διαμορφώνουν 

τη δική τους ζωή έξω από δεσμευτικές παραδόσεις, διακανονισμούς και ιδανικά 

μοντέλα ζωής, έξω από τα έμφυλα στερεότυπα. 

Η έρευνα  στους καταλόγους παιχνιδιών  από τον 20ο αιώνα μέχρι σήμερα μας δείχνει 

ότι τα παιδικά  παιχνίδια σε σχέση με το φύλο δεν ήταν  πάντα όπως είναι σήμερα. Στην 

στροφή του  20ο αιώνα  τα  ουδέτερα ως προς το φύλο παιχνίδια ήταν ο κανόνας  και 

ξανά στη δεκαετία του 1970.  Παρόμοιες τάσεις έχουν καταγραφεί και  στην έρευνα 

για τα  παιδικά ενδύματα.  Αλλά και μετά, το 1995, μόνο το 7% των παιχνιδιών που 

διατίθενται   στην  αγορά  για  τα  κορίτσια   σχετίζονταν  με  πριγκίπισσες  -πολύ  μικρό  
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ποσοστό σε σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Τα κορίτσια δεν ονειρεύονταν πάντα 

να είναι πριγκίπισσες. Αυτός ο καταιγισμός με τις πριγκίπισσες είναι σχετικά πρόσφατο 

φαινόμενο και αντανακλά  -εν μέρει - την σύγχρονη στρατηγική μάρκετινγκ. 

Πάντως ακόμα και οι γονείς που προσπαθούν να μεγαλώσουν  αντισεξιστικά τα  παιδιά 

τους δύσκολα μπορούν να προστατέψουν τα κοριτσάκια από τη μανία για τις 

πριγκίπισσες του Disney. Αυτό όμως δεν ακυρώνει την αναγκαιότητα να δείχνουμε 

όλοι και όλες μεγαλύτερη υπευθυνότητα και ως καταναλωτές/τριες παιχνιδιών.   

Δεν υπάρχει γονίδιο που δίνει στα αγόρια ειδικά ταλέντα στην κατασκευή, ούτε κανένα 

γονίδιο πριγκίπισσας 

Αντίθετα, υπάρχουν μια σειρά από ευρέως διαδεδομένες πολιτισμικές αντιλήψεις και 

στερεότυπα για τα αγόρια και τα κορίτσια που διαμορφώνουν και ενισχύουν τις 

έμφυλες συμπεριφορές. Αυτά τα  στερεότυπα έχουν οδηγήσει τη βιομηχανία των 

παιχνιδιών να λάβει ένα παιχνίδι όπως το Lego, που  αρχικά είχε σχεδιαστεί ώστε να 

είναι ουδέτερο από άποψη φύλου και  στα τέλη του 1980 να το προωθεί εμπορικά ως 

παιχνίδι  αποκλειστικά για αγόρια. Μετά από συστηματική αγνόηση των κοριτσιών για 

πάνω από  δύο δεκαετίες, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα παιχνίδια κατασκευών είναι 

μόνον για τα αγόρια, οι κατασκευαστές παιχνιδιών στράφηκαν ξανά στα κορίτσια 

δημιουργώντας νέες σειρές σε μια προσπάθεια να  τα ενθαρρύνουν στις κατασκευές. 

Η  αφθονία από  παθητικές πριγκίπισσες  στο μεταξύ είχε ανησυχήσει  ειδικούς,  γονείς 

και εκπαιδευτικούς.   

Οι σειρές  Lego Friends και  GoldieBlox χρησιμοποιούν τα ίδια  στερεοτυπικά 

γυναικεία ροζ και παστέλ χρώματα και τις ίδιες δραστηριότητες που υπάρχουν και στα 

άλλα «ροζ» παιχνίδια, αλλά προσφέρουν ένα ευρύτερο φάσμα  δραστηριοτήτων και 

δυνατοτήτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Υπήρξε αρχικά κάποιος ενθουσιασμός για 

τις σειρές αυτές παιχνιδιών γιατί  έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν κορίτσια 

και  γονείς που ενδεχόμενα θα απέρριπταν αυτά τα παιχνίδια κατασκευών. Υπάρχει 

όμως και έντονη κριτική γιατί έρχονται ξανά στο προσκήνιο των κατασκευών τα 

κορίτσια με ροζ θεματικές που ενισχύουν την αντίληψη ότι   τα κορίτσια 

έχουν  διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες και ενδιαφέροντά.  Στην πραγματικότητα 

μεγιστοποιούν το πρόβλημα που υποτίθεται ότι ελπίζουν να λύσουν.   

Γιατί είναι σημαντικό να πάψει ο αυστηρός διαχωρισμός ανάμεσα σε αγορίστικα 

και κοριτσίστικα παιχνίδια;  

Πρέπει ως κοινωνία να αποδομήσουμε  έμφυλα στερεότυπα,  όπως, ότι τα κορίτσια και 

τα αγόρια έχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα στο παιχνίδι. Σε 

μερικά αγόρια αρέσουν οι κατασκευές και άλλα θα ενθουσιάζονταν να παίζουν 

«σπιτάκια» αν τους δινόταν η ευκαιρία. Σε μερικά κορίτσια αρέσουν οι πριγκίπισσες 

αλλά και σε άλλα αρέσουν  οι υπερ-ήρωες. Υπάρχουν πολύ περισσότερες διαφορές 

μεταξύ   των   κοριτσιών   και   μεταξύ   των  αγοριών  και  ελάχιστες  μεταξύ  των  δύο  
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φύλων.  Είναι σημαντικό, επιπλέον, να προσέξουμε ότι πέρα από τα διαφορετικά 

μηνύματα που δίνουν διαφορετικοί τύποι παιχνιδιών για τους έμφυλους ρόλους, έχουν 

και διαφορετικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, γεγονός που έχει σχέση με την 

εκπαιδευτική επιτυχία και τις επαγγελματικές επιλογές αργότερα. 

Υπάρχει ανάγκη για περισσότερα παιχνίδια σε ένα ευρύ φάσμα των χρωμάτων και με 

ποικιλομορφία θεμάτων, τόσο για τα αγόρια, όσο και για τα κορίτσια. Επιπλέον, 

υπάρχει ανάγκη για δημιουργία καινοτόμων παιχνιδιών που θα ανατρέπουν τα έμφυλα 

στερεότυπα  και θα προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, όπως, επίσης, και οργανώσεων 

που θα προσπαθήσουν να αλλάξουν την υπάρχουσα κατάσταση και να προωθήσουν 

ουδέτερα ως προς το φύλο παιχνίδια.  

* Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του ΑΠΘ 

Πηγή: https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/ta-paixnidia-ton-paidion-perissotero-

emfyla-apo-pote  

 

 

Παράθεμα 6 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση 

 

Καζιμίρ Μαλέβιτς 

  

https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/ta-paixnidia-ton-paidion-perissotero-emfyla-apo-pote
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/ta-paixnidia-ton-paidion-perissotero-emfyla-apo-pote
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82#mw-head
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82#p-search
https://www.wikimedia.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_Wiki_Loves_Monuments_2018
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Πρώτα χρόνια 

Ο Καζιμίρ Μάλεβιτς γεννήθηκε κοντά στο Κίεβο και στο Κυβερνείο του Κιέβου της 

Ρωσικής Αυτοκρατορίας (σημερινή Ουκρανία). Οι γονείς του, Σεβέριν και Λουντβίκα 

Μάλεβιτς, ήταν Πολωνοί στην εθνική τους καταγωγή,[9] ενώ ο ίδιος βαπτίστηκε στην 

Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Ο πατέρας του διεύθυνε ένα εργοστάσιο ζάχαρης. Ο 

Καζιμίρ ήταν το πρώτο από τα 14 παιδιά της οικογένειας, εκ των οποίων μόνον 9 

επέζησαν μέχρι την ενηλικίωση. Η οικογένεια του μετακινούνταν συχνά και πέρασε το 

μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας σε χωριά της Ουκρανίας μέσα σε φυτείες 

ζαχαρότευτλων, μακριά από τα καλλιτεχνικά κέντρα. Μέχρι την ηλικία των 12 ετών δε 

γνώριζε τίποτε για τους επαγγελματίες καλλιτέχνες, αν και η τέχνη ήταν ο περίγυρός 

της παιδικής του ηλικίας. Του άρεσαν ιδιαίτερα οι διακοσμήσεις που έβλεπε στις 

αγροτικές περιοχές, σε τοίχους και κουζίνες. Ο ίδιος είχε καταφέρει να ζωγραφίζει σε 

χωριάτικο στυλ. Σπούδασε σχέδιο στο Κίεβο από το 1895 έως το 1896.  

Ημερομηνία γέννησης 

Πρόσφατα Ουκρανοί ιστορικοί τέχνης προσδιόρισαν με ακρίβεια την ημερομηνία 

γέννησης του καλλιτέχνη: 23 Φεβρουαρίου, 1879. Ο καθηγητής D. Gorbachev, στο 

βιβλίο που εξέδωσε το 2006 Malevich and Ukraine, (δημοσιεύτηκε στο Κίεβο) 

αποκαλύπτει πλήθος από νέες βιογραφικές λεπτομέρειες. Ο Γάλλος ιστορικός τέχνης 

Αντρέι Νάκοφ επαναπροσδιόρισε το έτος γέννησης του Μάλεβιτς ως το 1879 (και όχι 

1878), και επιχειρηματολόγησε για την επαναφορά της Πολωνικής προφοράς του 

ονόματός του.  

Το έργο του 

Από το 1896 έως το 1904 ο Κάζιμιρ Μάλεβιτς έζησε στο Κουρσκ. Το 1904, μετά τον 

θάνατο του πατέρα του, μετακόμισε στη Μόσχα. Σπούδασε στη Σχολή Ζωγραφικής, 

Γλυπτικής και Αρχιτεκτονικής της Μόσχας από το 1904 έως το 1910 και στο στούντιο 

του Φεντόρ Ρερμπέργκ στη Μόσχα (το ίδιο διάστημα). Το 1911 συμμετείχε στη 

δεύτερη έκθεση της ομάδας Σογιούζ Μαλαντόζι (Ένωση των Νέων) στην Αγία 

Πετρούπολη, μαζί με τον Βλαντιμίρ Τάτλιν και, το 1912, η ομάδα πραγματοποίησε την 

τρίτη της έκθεση, η οποία περιελάμβανε έργα της Αλεξάντρας Έκστερ, του Τάτλιν και 

άλλων. Το ίδιο έτος συμμετείχε σε μια έκθεση της κολλεκτίβας Ουρά του γαϊδάρου στη 

Μόσχα. Την εποχή εκείνη τα έργα του είχαν επηρεαστεί από τη Ναταλία Γκοντσαρόβα 

και τον Μιχαήλ Λαριόνοφ, Ρώσους αβάν γκαρντ ζωγράφους που ενδιαφέρονταν 

ιδιαίτερα για τη ρωσική λαϊκή τέχνη που ονομαζόταν λούμποκ. Τον Μάρτιο του 1913 

μια μεγάλη έκθεση με τους πίνακες του Αριστάρκ Λεντούλοφ άνοιξε στη Μόσχα. Ο 

αντίκτυπος αυτής της έκθεσης μπορούσε να συγκριθεί με αυτή του Πωλ Σεζάν στο 

Παρίσι το 1907, καθώς όλοι οι βασικοί Ρώσοι καλλιτέχνες της αβάν γκαρντ  της  εποχής 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%B5%CE%B2%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82#cite_note-9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%B9_%CE%9D%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%83%CE%BA
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82,_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82,_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%81_%CE%A1%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%B6_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%B6%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%A4%CE%AC%CF%84%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%88%CE%BA%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B3%CE%B1%CF%8A%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%9B%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%BA_%CE%9B%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%89%CE%BB_%CE%A3%CE%B5%CE%B6%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%AC%CE%BD_%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84
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εκείνης (περιλαμβανομένου και του Μάλεβιτς) αμέσως απορρόφησαν τις αρχές του 

Κυβισμού και άρχισαν να τις χρησιμοποιούν στα έργα τους. Ήδη τον ίδιο χρόνο η 

φουτουριστική όπερα Νίκη Πάνω από τον Ήλιο με σκηνικά του Μάλεβιτς έγινε μια 

μεγάλη επιτυχία. Το 1914 ο Μάλεβιτς παρουσίασε τα έργα του στο Salon des 

Independants στο Παρίσι μαζί με τους Αλεξάντερ Αρχιπένκο, Σόνια Ντελονιέ, 

Αλεξάντρα Έκστερ και Βαντίμ Μέλλερ, μεταξύ άλλων. Ο Μάλεβιτς επίσης 

εικονογράφησε μαζί με τον Πάβελ Φιλόνοφ, τα Επιλεγμένα Ποιήματα με Υστερόγραφο, 

1907-1914 του Βέλιμιρ Χλεμπνίκοφ και ένα άλλο έργο του Χλεμπνίκοφ το 1914 με 

τίτλο Βοή! Γάντια, 1908-1914, με τον Βλαντιμίρ Μπουρλιούκ.[10][11] 

Επιλογή έργων 

 

 

 

 

Ζωγραφικός ρεαλισμός ενός 

ποδοσφαιριστή: Μάζες 

χρώματος στην 4η 

διάσταση, 1915, Σικάγο, 

Ινστιτούτο Τέχνης 

 

Θεριστής, 1930, Μόσχα, 

Πινακοθήκη Τρετυακό 

 

 

   Αυτοπροσωπογραφία, 1933, 

   Αγία Πετρούπολη, Ρωσικό  

                  Μουσείο 

 

Η ανθοπώλης, 1903, Αγία Πετρούπολη, 

Ρωσικό Μουσείο 

 

Η ανάπαυλα της υψηλής κοινωνίας, 1908,  

Αγία Πετρούπολη, Ρωσικό Μουσείο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Artistes_Ind%C3%A9pendants&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Artistes_Ind%C3%A9pendants&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%BA%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%88%CE%BA%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC_%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%81_%CE%A7%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82#cite_note-WDL-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82#cite_note-WDL2-11
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Χειμωνιάτικο τοπίο, 1909, Κολωνία, Museum 

Ludwig 

 

Ο τροχιστής, 1913, New Haven (Κοννέκτικατ), 

Yale University Art Gallery  

 

Μαύρο Τετράγωνο, 1915, Αγία Πετρούπολη, 

Ρωσικό Μουσείο 

 

Σουπρεματισμός, 1915, Κολωνία, Museum 

Ludwig 

https://www.wikidata.org/wiki/Q27302
https://www.wikidata.org/wiki/Q170109
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q304037
https://el.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Normdatei
https://www.wikidata.org/wiki/Q27302
https://www.wikidata.org/wiki/Q170109
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q304037
https://el.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Normdatei
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Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

 

Ρώσοι ζωγράφοι 

Ρωσική πρωτοπορία 

Πηγές:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF

%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82 και 

http://ipressa.gr/kazimir-malevits-o-mi-antikeimenikos-kosmos-1928/  

 

 

 

Παράθεμα 7α 

Σύνδεσμοι σε 

καταλόγους 

καθιερωμένων όρων 

WorldCat 

VIAF: 14773228 

LCCN: n80028265 

ISNI: 0000 0001 2121 4081 

GND: 118640836 

SELIBR: 73877 

SUDOC: 027329070 

BNF: cb119140946 (data) 

ULAN: 500004959 

MusicBrainz: df893a61-1bb4-4c9b-9824-7e4fdcad2279 

NLA: 35324132 

NDL: 00470953 

NKC: jn19990210401 

BNE: XX1083857 

RKD: 52150 
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https://www.wikidata.org/wiki/Q170109
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q256507
https://www.wikidata.org/wiki/Q304037
https://el.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Normdatei
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Σουπρεματισμός / Suprematism: Ένα κίνημα γεμάτο αινίγματα..! 

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013 00:22 

Γράφτηκε από την Αναστασία-Μαρία Ηλιοπούλου  

 

Ο Kazimir Malevich (1879-1935) θεωρούσε τις μορφικές απεικονίσεις των 

αντικειμένων ως ένα εμπόδιο στην καλλιτεχνική δημιουργία, Όλα τα οπτικά φαινόμενα 

του κόσμου, τα αντικείμενα, είναι χωρίς σημασία. Αξίζει μονάχα το αίσθημα, 

αποκομμένο από το περιβάλλον. Οποιαδήποτε αντικειμενικότητα είναι αντίθετη με την 

τέχνη. Θεώρησε λοιπόν αναγκαίο να εξαλείψει κάθε αναφορά στα αντικείμενα και κάθε 

αναγωγή σε θρησκευτικές, πολιτικές και κοινωνικές έννοιες. Η ελευθερία στην 

ποιότητα της γραμμής ήταν αυτό που τον ενδιέφερε. Το μανιφέστο του κινήματος, στη 

σύνταξη του οποίου συμμετείχε και ο ποιητής Vladimir Vladimirovich Mayakovsky 

(Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Μαγιακόφσκι), δημοσιεύτηκε στην Αγία Πετρούπολη το 

1915 και ονομάστηκε 'From Cubism to Suprematism' (Από τον κυβισμό στο 

Σουπρεματισμό) (2η έκδοση στην Αγ. Πετρούπολη και στη Μόσχα, 1916). Με ευκαι-

ρία τη δεύτερη έκθεση με αφηρημένα έργα των αφηρημένων ζωγράφων, μεταξύ των 

οποίων ήταν και το κατευθυντήριο έργο του, Μαύρο τετράγωνο σε άσπρο βάθος του 

Malevich. 

 

 

 

Untitled, 1916-17, Oil on 

canvas, 80 x 80 cm, in Fine 

Arts Museum, Krasnodar. 

 

Aeroplane Flying, 1915, 

Oil on canvas, 57.3 x 48.3 

cm, The Museum of 

modern Art, New York. 

 

Untitled, 1916, Oil on 

canvas, 88 x 70 cm, 

Stedelijk Museum, 

Amsterdam. 

 

Στο σουπρεματισμό, ο καλλιτέχνης καταλήγει σε μια έρημο όπου τίποτα δεν είναι 

αναγνωρίσιμο έκτος από την αίσθηση. Πετάει λοιπόν μακριά όλα όσα καθόριζαν την 

αντικειμενική-ιδανική δομή της ζωής και της «τέχνης»: πέταξε μακριά τις ιδέες, τις 

έννοιες και τις απεικονίσεις, για να δώσει θέση μόνο στην καθαρή αίσθηση. Όταν το 

1913, στην πορεία των απεγνωσμένων προσπαθειών του Malevich να απελευθερώσει 

την τέχνη από την  αντικειμενικότητα,  κατέφυγε  στη  φόρμα  του  τετραγώνου  μαύρου  

http://www.artmag.gr/art-history/itemlist/user/5710-αναστασία-μαρία-ηλιοπούλου
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πίνακα. Εξέθεσε λοιπόν, ένα ζωγραφικό πίνακα που δεν παρίστανε τίποτα άλλο από 

ένα μαύρο τετράγωνο σ' ένα φόντο άσπρο, γεγονός που προκάλεσε σοκ στους κριτικούς 

και το κοινό. Έλεγαν: «Χάθηκε ό,τι αγαπήσαμε. Είμαστε σε μια έρημο. Έχουμε 

μπροστά μας μόνο ένα μαύρο τετράγωνο σε άσπρο φόντο!».  Το  συγκε-κριμένο έργο 

κρίθηκε ως ακατανόητο και επικίνδυνο. 

 

Black Square, [1913] 1923-29, Oil on canvas, 106.2 x 106.5 cm, State Russian Museum, 

St. Petersburg. 

Όταν το 1913, στην πορεία των απεγνωσμένων προσπαθειών του Malevich να 

απελευθερώσει την τέχνη από την αντικειμενικότητα, κατέφυγε στη φόρμα του 

τετραγώνου μαύρου πίνακα. Εξέθεσε λοιπόν, ένα ζωγραφικό πίνακα που δεν παρίστανε 

τίποτα άλλο από ένα μαύρο τετράγωνο σ' ένα φόντο άσπρο, γεγονός που προκάλεσε 

σοκ στους κριτικούς και το κοινό. Έλεγαν: «Χάθηκε ό,τι αγαπήσαμε. Είμαστε σε μια 

έρημο. Έχουμε μπροστά μας μόνο ένα μαύρο τετράγωνο σε άσπρο φόντο!».  Το  συγκε-

κριμένο έργο κρίθηκε ως ακατανόητο και επικίνδυνο. 
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Ο σουπρεματισμός συμβολίζει την έννοια της καθαρής τέχνης, η οποία ξαναβρέθηκε. 

Είναι εκείνη η τέχνη που με το πέρασμα των χρόνων έγινε αόρατη, κρυμμένη από το 

πύκνωμα των «αντικειμένων». Η τέχνη δεν έχει πλέον  την  ανάγκη  για  αναπαράσταση 

της ιστορίας και ούτε να μένει στην υπηρεσία της Θρησκείας και του Κράτους. Η τέχνη 

προσδιορίζεται χωρίς την αναγκαιότητα του «αντικείμενου». Παρόλα αυτά η ουσία και 

το νόημα παραμένουν τα βασικά στοιχεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μια ουσία 

εσωτερική, που πηγάζει μέσα από τα κρυφά μονοπάτια που μας οδηγεί ο καλλιτέχνης. 

Το μαύρο τετράγωνο στο άσπρο φόντο υπήρξε η πρώτη μορφή της έκφρασης της 

μη-αντικειμενικής αίσθησης: τετράγωνο = αίσθηση, άσπρο φόντο = το «Τίποτα», 

αυτό που είναι έξω από την αίσθηση. 

Το τετράγωνο των σουπρεματιστών και τα σχήματα που προήλθαν από αυτό μπορούν 

να συγκριθούν με τα «σημεία» του πρωτόγονου ανθρώπου. Αυτά στο σύνολο τους δεν 

ήθελαν να εικονογραφήσουν άλλα να παρουσιάσουν την αίσθηση του «ρυθμού». 

 

Ο σουπρεματισμός δεν δημιούργησε έναν καινούριο κόσμο αίσθησης, άλλα, 

γενικότερα μια νέα άμεση παρουσίαση του κόσμου της αίσθησης μια διαφορετική 

διάσταση θα λέγαμε. Επομένως συνειδητοποιούμε πώς προέκυψαν οι νέες δυνατότητες 

για την τέχνη ύστερα από την εγκατάλειψη της αντικειμενικής απεικόνισης. Προκύπτει 

λοιπόν μια δυνατή μεταφορά στον χώρο μιας πλαστικής αντίληψης αναπαραγόμενης 

σε ζωγραφικό επίπεδο. Ο καλλιτέχνης, δηλαδή ο ζωγράφος, δεν είναι πια δεμένος με 

τον καμβά ή τον πίνακα γενικότερα, άλλα είναι σε θέση να μεταφέρει τις συνθέσεις του 

από το τελάρο στον χώρο. 

Πηγή: http://www.artmag.gr/art-history/art-history/item/5097-suprematism   

 

 

Παράθεμα 7β 

 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση 

 

Ρωσική πρωτοπορία 

Ο όρος ρωσική πρωτοπορία αναφέρεται στο σύνολο των καλλιτεχνικών ρευμάτων 

και κινημάτων που αναπτύχθηκαν στη Ρωσία κατά την περίοδο 1910-1930. 

Παράλληλα με τις συνταρακτικές κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις των αρχών του 

20ού αιώνα, οι καλλιτέχνες τείνουν να απορρίπτουν το παρελθόν και να αναζητούν 

καινοτόμες μορφές και μέσα έκφρασης στα διάφορα είδη της τέχνης και τη σύνδεση 

αυτών. Ο όρος έχει δοθεί μεταγενέστερα από ιστορικούς και δίκαια οι καλλιτέχνες και 

τα αντίστοιχα κινήματα χαρακτηρίζονται ως πρωτοποριακά καθώς η συμβολή τους 

στην εξέλιξη της τέχνης με τολμηρές ιδέες και εφαρμογές έχει ιστορική σημασία. 

http://www.artmag.gr/art-history/art-history/item/5097-suprematism
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#mw-head
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#p-search
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_Wiki_Loves_Monuments_2018
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Ωστόσο, σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο των καλλιτεχνών και 

το αν κατάφεραν να εξυπηρετήσουν με την τέχνη τους τα 

λαϊκά συμφέροντα η ιστορία έδειξε πως η γενιά της 

Πρωτοπορίας στην πλειονότητά της δεν μπόρεσε να κάνει 

κτήμα της τη θεωρία του επιστημονικού κομμουνισμού.[1]  

Πίνακας περιεχομένων 

1 Η προεπαναστατική τέχνη στη Ρωσία  

1.1 Κυβισμός 

1.2 Φουτουρισμός 

1.3 Ρωσικός Φουτουρισμός - Κυβοφουτουρισμός 

1.4 Σουπρεματισμός του Μάλεβιτς και Ματεριαλισμός του Τάτλιν 

2 Οκτωβριανή Επανάσταση και Ρώσικη Πρωτοπορία  

2.1 Κονστρουκτιβισμός 

2.2 Κατακτήσεις του Κονστρουκτιβισμού και της Πρωτοπορίας 

2.3 Από τη Ρώσικη Πρωτοπορία στο Σοσιαλιστικό Ρεαλισμό 

3 Σημειώσεις 

4 Παραπομπές 

5 Πηγές 

6 Επιπλέον Ανάγνωση 

7 Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

Η προεπαναστατική τέχνη στη Ρωσία 

Γύρω στο 1910, εμφανίζεται στην τέχνη η πόλωση από την άρνηση του συμβολισμού, 

ο οποίος άνθιζε στη Ρωσία από το 1890. Από τη μια πλευρά, υπάρχουν οι ζωγράφοι 

που αναζητούν το "εθνικό ρωσικό στυλ", όπως οι Peredvishniki (Περιπλανώμενοι), οι 

οποίοι περιοδεύουν σε ολόκληρη τη Ρωσία, εμπνέονται από την αγροτική ζωή και 

κριτικάρουν τα εναπομείναντα στοιχεία της δουλοπαροικίας. Ενώ το αντίπαλο δέος 

αποτελείται από τους Δυτικόφιλους ζωγράφους και ακαδημαϊκούς που πρέσβευαν την 

ανάπτυξη της τέχνης μέσα από την ίδια την τέχνη.[2]  

Την ίδια περίοδο εμφανίζεται ένα νέο ύφος στη ζωγραφική με έμπνευση από τη λαϊκή 

τέχνη, την αγιογραφία και την απλοποιημένη μορφή της πρωτόγονης τέχνης (νεο-

πριμιτιβισμός)  και  με  στοιχεία  της  προγενέστερης  ρωσικής  ζωγραφικής  παράδοσης 

Ελ Λισίτσκι: 

"Proun", 1925. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Η_προεπαναστατική_τέχνη_στη_Ρωσία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Κυβισμός
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Φουτουρισμός
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Ρωσικός_Φουτουρισμός_-_Κυβοφουτουρισμός
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Σουπρεματισμός_του_Μάλεβιτς_και_Ματεριαλισμός_του_Τάτλιν
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Οκτωβριανή_Επανάσταση_και_Ρώσικη_Πρωτοπορία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Κονστρουκτιβισμός
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Κατακτήσεις_του_Κονστρουκτιβισμού_και_της_Πρωτοπορίας
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Από_τη_Ρώσικη_Πρωτοπορία_στο_Σοσιαλιστικό_Ρεαλισμό
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Σημειώσεις
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Παραπομπές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Πηγές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Επιπλέον_Ανάγνωση
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB_%CE%9B%CE%B9%CF%83%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9
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(εξάλειψη του βάθους ή απόδοσή του με άλλες τεχνικές από τη γεωμετρική προοπτική) 

αλλά και επιρροές από το γαλλικό κυβισμό, τον ιταλικό φουτουρισμό και το γερμανικό 

εξπρεσιονισμό. Με αυτή τη βάση γεννιέται ο ρωσικός φουτουρισμός που ονομάζεται 

κυβοφουτουρισμός και επεκτείνεται στην ποίηση. Κύριοι εκπρόσωποι ήταν οι 

ζωγράφοι Γκοντσαρόβα και Λαριόνοφ και αργότερα ποιητές που πρώτα ήταν ζωγράφοι 

όπως ο Μαγιακόφσκι, ο Δαβίδ Μπουρλιούκ και ο Κρουτσόνιχ.  

Ο Αλεξάντρ Σεφτσένκο γράφει: 

“Η φύση με την παλιά της έννοια δεν υπάρχει πια [...] παντού βασιλεύει η πόλη – 

εργοστάσιο [...] Ένα απλό αντίγραφο της οργανικής φύσης δε μας φτάνει πια [...] 

έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε γύρω μας αλλαγμένη, πλασμένη από τα χέρια του 

ανθρώπου – δημιουργού και δεν είναι δυνατό να μην απαιτούμε το ίδιο και για την 

Τέχνη” [3] 

Με αφορμή το παραπάνω κείμενο πρέπει ο αναγνώστης να προβληματιστεί για το πώς 

η αντικειμενική πραγματικότητα επιδρά στη συνείδηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

με ποιον τρόπο οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις κοινωνίες στο μεταίχμιο 19ου 

και 20ου αιώνα – με το πέρασμα του καπιταλισμού στο ιμπεριαλιστικό του στάδιο – 

αντανακλώνται στην τέχνη. Στη Δυτική Ευρώπη πρόκειται για τα κινήματα του 

κυβισμού και του φουτουρισμού.  

Κυβισμός  

Οι τεμνόμενες επιφάνειες απεικονίζουν πιο αληθινά και σύνθετα το αντικείμενο. Οι 

πολλές πλευρές που παρουσιάζονται αποδεικνύουν την αντίληψη του δημιουργού για 

το αντικείμενο και ταυτόχρονα εισάγουν την τέταρτη διάσταση, την παράμετρο του 

χρόνου.  

Φουτουρισμός 

Ως υπέρβαση του κινηματογράφου, περιέχει την κίνηση, το δυναμισμό, τους νέους 

ρυθμούς που υποβάλλουν οι νέες συνθήκες ζωής.  

Το μόνο κίνημα που μπορεί να συγκριθεί είναι του Ντανταϊσμού στη Δυτική Ευρώπη 

που εμφανίστηκε μερικά χρόνια αργότερα.[4]  

Ρωσικός Φουτουρισμός - Κυβοφουτουρισμός 

1. Οι καλλιτέχνες προσπαθούν να συγκρουστούν με τον ακαδημαϊσμό και την 

παραδοσιακή κουλτούρα παρόλο που οι περισσότεροι τα κατέχουν. Στο μανιφέστο των 

φουτουριστών ποιητών, ο Μαγιακόφσκι και ο Δαβίδ Μπουρλιούκ γράφουν:“Γκρεμίστε 

τους Πούσκιν, Ντοστογιέφσκι, Τολστόι κλπ. από το ατμόπλοιο της εποχής”. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-Margit_Rowell_1988-4
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2. Έχουν την τάση να προκαλούν ως αντίθεση 

στην προϋπάρχουσα “συντηρητική” αισθητική 
[Σημ. 1][5] και να περιφρονούν τις κοινωνικές 

συμβάσεις. 

3. Με την επεξεργασία της μορφής του έργου 

απορρίπτουν το συναισθηματισμό, την 

ανθρώπινη ψυχολογία, την κοινή λογική. 

4. Αντιτίθενται στο ρομαντισμό και την 

επιτηδευμένη ομορφιά, τις στερεότυπες 

εκφράσεις, την άψυχη γλώσσα των σαλονιών και χρησιμοποιούν τη λαϊκή γλώσσα του 

δρόμου, την αργκό του περιθωρίου. 

5. Θεοποιείται το μέλλον, η μηχανή που θα απελευθερώσει τον άνθρωπο από κάθε 

είδους φυσικό καταναγκασμό και θα τον καταστήσει κυρίαρχο σε όλο το σύμπαν. 

Ο ιταλικός φουτουρισμός αν και σύγχρονος με το ρωσικό κίνημα δεν είναι στην 

πραγματικότητα συγκρίσιμος [4] καθώς έχουν δύο θεμελιακές διαφορές:  

1.Ο ιταλικός φουτουρισμός αντιμετώπισε τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο από 

μιλιταριστικές – σοβινιστικές θέσεις και αργότερα στράφηκε σε νιτσεϊκές θεωρήσεις 

και στο φασισμό. Αντίθετα, ο ρωσικός φουτουρισμός – που γεννήθηκε ανάμεσα σε δύο 

επαναστάσεις – διαπνεόταν από αντιπολεμική στάση και μια αυθόρμητη συγκινησιακή 

προαίσθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ανατροπής [6]. 

2. Ακόμη, στην ποίηση και τη ζωγραφική των Ιταλών φουτουριστών, η καινούρια 

κατάσταση υποβάλλει την ανανέωση της καλλιτεχνικής μορφής, ενώ στο ρωσικό 

φουτουρισμό η καλλιτεχνική μορφή καθορίζει το περιεχόμενο. 

 

Σουπρεματισμός του Μάλεβιτς και Ματεριαλισμός του Τάτλιν 

Ο Σεφτσένκο γράφει: 

“Το θέμα δεν είναι σκοπός, αλλά απλά και μόνο 

το πιο ασήμαντο μέσο, η ζωγραφική μαθαίνει 

μόνο από τον εαυτό της. Το νόημα της 

ζωγραφικής δε βρίσκεται στο θέμα της, αλλά 

στο δικό της καθαρά ζωγραφικό περιεχόμενο. 

Βρίσκεται στην υφή, στη σύνθεση και στο 

ύφος”[7] 

Η διαπάλη για την προτεραιότητα ή όχι της 

μορφής απασχόλησε αρκετά την καλλιτεχνική 

κοινότητα της Ρωσίας. Η φορμαλιστική θέση ότι 

η   μορφή   καθορίζει   το    περιεχόμενο    βρίσκει 

  Ν. Γκοντζάροβα: "Ο ποδηλάτης",    

  1912-1913. 

Κ. Μάλεβιτς: "Μαύρο τετράγωνο", 

1914-1915. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-Margit_Rowell_1988-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-8
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έδαφος στην ιδεαλιστική αντίληψη ότι η συνείδηση, η σκέψη καθορίζει την 

πραγματικότητα. Στη ζωγραφική αυτή η τάση παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Η τέχνη 

από μέσο γνώσης και οργάνωσης του κοινωνικού συναισθήματος γίνεται αυτοσκοπός: 

ζωγραφική για τη ζωγραφική.[8]  

Ο Δαβίδ Μπουρλιούκ γράφει: 

“Σήμερα έχουμε τέχνη. Χτες ήταν μέσο, σήμερα έχει γίνει σκοπός. Άρχισε να υπάρχει 

για τον εαυτό της.” [9] 

Η τάση αυτή κορυφώνεται με την εμφάνιση ενός νέου ρεύματος, που καταργεί το ίδιο 

το αντικείμενο προς αναπαράσταση: τη μη αντικειμενική ή μη παραστατική 

ζωγραφική. Ο Μάλεβιτς - ιδρυτής αυτού του ρεύματος - το ονομάζει σουπρεματισμό. 

Με μια σειρά έργων που ξεκινούν απο το ελάχιστο της μορφής [Σημ. 2] η 

σουπρεματιστική ζωγραφική ολοκληρώνεται το 1917-1918 με τη σειρά "Λευκό πάνω 

σε λευκό". Ένα χρόνο μετά, ο Ρόντσενκο απαντάει με το "Μαύρο σε μαύρο". Φαίνεται, 

έτσι, το αδιέξοδο αυτής της αντίληψης που προέκυψε από ιδεαλιστκές τάσεις. Μετά 

την Οκτωβριανή Επανάσταση - την οποία χαιρέτησε - εγκαταλείπει τη ζωγραφική και 

ασχολείται με την εκπαίδευση και τη συγγραφή πραγματειών. Όταν αργότερα 

ζωγραφίζει ξανά δε δημιουργεί σουπρεματιστικά έργα. Η τέχνη του συγγενεύει με αυτή 

του Καντίνσκι - προερχόταν από τους συμβολιστές και στράφηκε προς τον 

εξπρεσιονισμό. Και στους δύο καλλιτέχνες διακρίνει κανείς το μυστικισμό της 

έμπνευσης, την πρωταρχικότητα της εσωτερικότητας και την αντίληψη για την 

πνευματική χρησιμότητα της τέχνης.  

Σε αντίθεση με τη μεταφυσική του Μάλεβιτς, ο Τάτλιν υποστηρίζει πως η τέχνη δεν 

πρέπει να αποσπάται από την πραγματικότητα. Ο "ματεριαλισμός" του όμως είναι 

απλοϊκός και συμπυκνώνεται στο σύνθημά του "πραγματικά υλικά σε πραγματικό 

χώρο". Μελετά τις ιδιότητες των υλικών και κατασκευάζει αφηρημένες τρισδιάστατες 

συνθέσεις γνωστές ως "αντιανάγλυφα" [10].  

Οκτωβριανή Επανάσταση και Ρώσικη Πρωτοπορία 

Οι καλλιτέχνες της Πρωτοπορίας αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την νέα εξουσία - ειδικά 

οι φουτουριστές με μπροστάρη το Μαγιακόφσκι που δήλωσε:  

"Τον δέχομαι ή δεν τον δέχομαι τον Οκτώβρη; Τέτοιο θέμα δεν υπήρξε για μένα και 

για τους άλλους φουτουριστές της Μόσχας. Δική μου η επανάσταση". 

"Από σήμερα,μαζί με την κατάλυση του τσαρικού καθεστώς, καταργείται η ύπαρξη 

της τέχνης στις αποθήκες και τα ντοκ του ανθρώπινου πνεύματος [...] Οι πίνακες να 

απλωθούν από σπίτι σε σπίτι, πάνω από τους δρόμους και τις πλατείες, σαν ουράνια 

τόξα από πολύτιμους λίθους, για να χαροποιούν και να  εξευγενίζουν  το  βλέμμα  του  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%A1%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%A4%CE%AC%CF%84%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-12
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διαβάτη[...]Όλη η τέχνη στο λαό!", γράφει αργότερα στο ψήφισμα αρ.1 "για τον 

εκδημοκρατισμό των τεχνών" 

 

Τον Νοέμβριο του 1918, στάλθηκε το πρώτο τρένο "ΑΓΚΙΤ-ΠΡΟΠ"(αγκιτάτσιας και 

προπαγάνδας) για να βοηθήσει στην ενοποίηση της 

υπαίθρου. Οι λαμαρίνες αυτών των τρένων ήταν 

ζωγραφισμένες από την πρωτοπορία και στολισμένες με 

στίχους του Μαγιακόφσκι [11]. Οργάνωναν 

συγκεντρώσεις και πρόβαλλαν στις στάσεις τους ταινίες 

και "επίκαιρα" εποχής σε ανθρώπους που δεν είχαν δει 

ποτέ κινηματογράφο. Επιβάτες σ’αυτά ήταν και 

εκατοντάδες νεαροί κάμεραμεν, οι οποίοι έκαναν λήψεις 

υπό την καθοδήγηση κυρίως, του νεαρού φουτουριστή 

ποιητή Βερτόφ. Σ’ αυτόν οφείλεται και το ένα από τα δύο 

βασικότερα ρεύματα του σοβιετικού κινηματογράφου, ο 

"κινηματογράφος-μάτι". Αυτοί οι πειραματισμοί και οι 

συζητήσεις οδήγησαν το 1923, στην εφεύρεση του 

ντοκιμαντέρ. Παράλληλα με τα τρένα "ΑΓΚΙΤ-ΠΡΟΠ", 

συνέβαλε στην μπολσεβίκικη προπαγάνδα και το Ρωσικό 

Τηλεγραφικό Πρακτορείο (γνωστό ως ΡΟΣΤΑ), με έδρα 

τη Μόσχα. Καλλιτέχνες όπως ο Λισίτσκι, ο Κλούτσις και ο Ροντσένκο υπηρέτησαν την 

Επανάσταση σχεδιάζοντας αφίσες αλλά και διάφορα άλλα μέσα προβολής μηνυμάτων 

(π.χ. εξέδρες)[12].  

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Λαϊκού Επιτροπάτου Παιδείας, οι καλλιτέχνες της 

Πρωτοπορίας στελέχωσαν τους καλλιτεχνικούς του τομείς για τις εικαστικές τέχνες, το 

θέατρο, τα μουσεία. Έτσι, υπάρχουν μία σειρά φορείς για την καλλιτεχνική 

εκπαίδευση: τα Ελεύθερα Εργαστήρια της Πετρούπολης (ΣΒΟΜΑΣ), τα Ανώτερα 

Τεχνικά Καλλιτεχνικά Εργαστήρια της Μόσχας (ΒΧΟΥΤΕΜΑΣ), η σχολή ΟΥΝΟΒΙΣ 

(Επιβεβαίωση της Νέας Τέχνης) - πρόκειται για τη σχολή του Βιτέμπσκ μετά το 

πέρασμα της διεύθυνσης από το Σαγκάλ στο Μάλεβιτς, το Ινστιτούτο Καλλιτεχνικής 

Παιδείας (ΙΝΧΟΥΚ).  

Το ΙΝΧΟΥΚ απέρριψε το σχέδιο σπουδών που είχε εκπονήσει ο Καντίνσκι ως 

παρωχημένο, αφού στηριζόταν στη διερεύνηση των ψυχολογικών επιπτώσεων των 

παραμέτρων της καλλιτεχνικής μορφής. Αντί γι’ αυτό αποφάσισαν να θέσουν το 

συγκεκριμένο αντικείμενο ως βάση για ανάλυση και πρακτική "εργαστηριακή" 

δουλειά. Έτσι, ο Καντίνσκι παραιτήθηκε από το ινστιτούτο και αργότερα εγκατέλειψε 

οριστικά τη χώρα, φέροντας εν μέρει τη σοβιετική εμπειρία στη Γερμανία από τη θέση 

του καθηγητή του Μπαουχάουζ.  

Κονστρουκτιβισμός 

Σκίτσα του Μαγιακόφσκι 

(1919-1920) στα 

παράθυρα του ΡΟΣΤΑ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-13
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B1_%CE%92%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%8C%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB_%CE%9B%CE%B9%CF%83%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-14
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%82
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Την παραίτηση του Καντίνσκι, επιτάχυνε η σύσταση από το Ρόντσενκο της ομάδας 

εργασίας αντικειμενικής ανάλυσης (Πόποβα, Βεσνίν, Μπαμπίτσεφ, Στεπάνοβα, 

Αρβάτοφ, Μπρικ και Γκαν)το Μάρτη του 1921.[13] Η λεγόμενη "παραγωγική τέχνη" 

στην οποία στράφηκαν σύντομα ενοποιήθηκε με τον κονστρουκτιβισμό, που 

παράλληλα με τον ωφελιμιστικό προορισμό της τέχνης διακήρυττε την ανάγκη 

συγχώνευσής της με τη βιομηχανική παραγωγή [14]. Στο πρόγραμμά τους [15], τονίζεται 

ότι η ιδεολογία τους είναι ο επιστημονικός κομμουνισμός, βασισμένος στην ιδεολογία 

του ιστορικού υλισμού. Τα ιδεολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των έργων 

τους συνθέτονται μέσα από τρία στοιχεία:  

1. Την τεκτονική, δηλαδή την πράξη της δημιουργίας. Ο ρυθμός, το στιλ που αντλεί τη 

μορφή από τη φύση του κομμουνισμού και τη σωστή χρήση των βιομηχανικών υλικών. 

2. Τη φακτούρα, δηλαδή τον τρόπο δημιουργίας. Η υφή, η αίσθηση που δημιουργείται 

με την επιλογή κατάλληλου για το σκοπό του έργου υλικού. 

3. Την κατασκευή, δηλαδή τη σωστή οργάνωση του υλικού. 

Παρά τη θετική πρόθεση των κονστρουκτιβιστών να εκφράσουν με καλλιτεχνικά μέσα 

αφηρημένες έννοιες και νόμους του διαλεκτικού υλισμού, στην πράξη ο σκοπός αυτός 

ταυτίζεται με τη "βιομηχανική κουλτούρα". ταυτίζεται με τη "βιομηχανική κουλτούρα".  

 

"Η φιλοσοφία της παραγωγιστικής τέχνης 

είναι η φιλοσοφία της δράσης", γράφει ο 

Νικολάι Ταραμπούκιν, θεωρητικός του 

κονστρουκτιβισμού.[16] 

"Το ψυχολογικό εμποδίζει τον άνθρωπο να 

είναι ακριβής σα χρονόμετρο και δεσμεύει την 

τάση του να συγγενέψει με τη μηχανή. 

Νιώθουμε ντροπή απέναντι στις μηχανές για 

τα αδέξια φερσίματα των ανθρώπων. Εμείς 

[...] κάνουμε τους ανθρώπους συγγενείς με τις 

μηχανές. Διαπαιδαγωγούμε καινούριους 

ανθρώπους." γράφει ο σκηνοθέτης Ντζίγκα 

Βερτόφ συνοψίζοντας το θετικιστικό πνεύμα 

της εποχής.[17] 

Το κίνημα του κονστρουκτιβισμού επηρεάστηκε 

αρκετά από τις θεωρίες του Μπογκντάνοφ οι 

οποίες διαπνέονται από ένα μυστικισμό του μηχανολογισμού, της μηχανοποιημένης 

μορφής. Οι κονστρουκτιβιστές καλλιτέχνες ήταν μέλη της ΠΡΟΛΕΤΚΟΥΛΤ, μιας 

οργάνωσης που πρωταγωνιστούσε ο Μπογκντάνοφ. Ο ίδιος, αποδεχόμενος τους 

συλλογισμούς του Μαχ, ότι Είναι  και  Συνείδηση  ταυτίζονται,  ότι  δηλαδή τα  στοιχεία 

Ilya Golosov, εργατικό κλαμπ 

Zuyev, Μόσχα, 1926-1928. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-15
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-16
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-17
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-18
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-19
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της φυσικής εμπειρίας (ο φυσικός, εξωτερικός κόσμος, η ύλη) είναι ταυτόσημα με τα 

αισθήματα [18] έγραφε: "κάτω η τέχνη, έξω η στράτευση, η φιλολογία, η φιλοσοφία, η 

ηθική, ζήτω η τεχνολογία".[19] Πολύ συνοπτικά [Σημ. 3] πρόκειται για μια στενή και 

μηχανιστική αντίληψη για τον ηγετικό ρόλο της εργατικής τάξης στη σοσιαλιστική 

οικοδόμηση, που αντιμετωπίζει την τέχνη ως μορφή έκφρασης της αυθόρμητης 

εργατικής συνείδησης και όχι της σοσαλιστικής συνείδησης, η οποία ξεπερνά τα όρια 

της υποκειμενικής εργατικής εμπειρίας.[20] Οι θεωρητικές βάσεις του 

κονστρουκτιβισμού χαρακτηρίζονταν από πολλές αντιφάσεις και η θεωρία του απείχε 

αρκετά από την πολιτική πρακτική των εκπροσώπων του. Αυθόρμητα και 

συναισθηματικά γίνονταν παρανοήσεις στη θεωρία του επιστημονικού κομμουνισμού 

και δε γίνονταν κατανοητές οι νέες κοινωνικές σχέσεις. Το γεγονός αυτό δε μηδενίζει 

την προσφορά του κονστρουκτιβισμού αν λάβει κανείς υπόψη τις υποκειμενικές και 

αντικειμενικές δυσκολίες της εποχής. [Σημ. 4]  

Κατακτήσεις του Κονστρουκτιβισμού και της Πρωτοπορίας 

Η συνάντηση των καλλιτεχνών της Πρωτοπορίας με τη σοσιαλιστική επανάσταση ήταν 

μια συγκυρία που προκάλεσε μια πρωτοφανή δυναμική στην τέχνη και μια έμπνευση 

στους καλλιτέχνες. 

 

Το έργο – σύμβολο του κονστρου-

κτιβισμού είναι "ο Πύργος" του Τάτλιν, 

που προοριζόταν ως μνημείο της 3ης 

Διεθνούς, όπως του ανατέθηκε από το 

Λαϊκό Επιτροπάτο Παιδείας. Ήταν 

αδύνατο να κατασκευαστεί με τα τεχνικά 

μέσα της εποχής, κι έτσι έμεινε στο στάδιο 

της μακέτας.  

Τα έργα της περιόδου χαρακτηρίζονταν 

από αίσθημα, πνοή και εφευρετικότητα 

για την νέα εποχή που άνοιγε για την 

ανθρωπότητα. Ο Ρόντσενκο, ο Λισίτσκι 

με αφίσες και τρισδιάστατα έργα, η 

Πόποβα με πρωτοποριακές τεχνικές στη 

σκηνογραφία, οι Ιόγκανσον, Στεπάνοβα, 

τα σκηνοθετικά εγχειρήματα των 

Εβρέινοφ και Μέγιερχολντ, οι Βερτόφ, 

Ντοβζένκο, Πουντόβκιν, Αϊζενστάιν είναι 

μερικά μόνο ονόματα και παραδείγματα της Πρωτοπορίας και των επιτευγμάτων της.  

Σημαντική είναι η συμβολή της στη σύγχρονη αρχιτεκτονική με τις σχολές των 

σχεδιαστών να πρωτοπορούν παγκοσμίως.[21]  

Ο Πύργος του Τάτλιν, πρόπλασμα, 1919. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-20
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-21
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-22
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-23
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-24
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-25
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Από τη Ρώσικη Πρωτοπορία στο Σοσιαλιστικό Ρεαλισμό 

Παρά τις αντιφάσεις της, η Ρώσικη Πρωτοπορία στο σύνολό της πέτυχε τον αρχικό της 

στόχο να σπάσει την παλιά αισθητική του παθητικού και άγονου νατουραλισμού και 

να ανοίξει το δρόμο για μια ανώτερη τέχνη, πολύ πιο βαθιά και αληθινή, το 

σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Δύο βασικές τάσεις συγκρούστηκαν στην Πρωτοπορία: η μία 

πρέσβευε τη φυγή από την πραγματικότητα, ενώ η άλλη υποστήριζε τη γείωση στην 

πραγματικότητα. Και οι δύο αυτές τάσεις, ανεξάρτητα από τις προθέσεις και τις 

διακηρύξεις των καλλιτεχνών, έχουν ως υπόβαθρο τον υποκειμενικό ιδεαλισμό. 

Σύμφωνα, όμως με τη μαρξιστική θεωρία της γνώσης, κάθε νέα γνώση εμπεριέχει ως 

ένα βαθμό την προηγούμενη. Η διαλεκτική άρνηση της παλιότερης γνώσης αποτελεί 

διαδικασία ανασυγκρότησής της σε υψηλότερο και τελειότερο επίπεδο.[22] Ο 

σοσιαλιστικός ρεαλισμός έρχεται να πραγματοποιήσει μια ανώτερη σύνθεση των 

κατακτήσεων των κινημάτων της Πρωτοπορίας. Έρχεται να υπερβεί την περιορισμένη 

προλεταριακή εμπειρία, με τη γνήσια επιστημονικότητα και καθολικότητα της 

κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας. Αποτελεί τη βασική αναγκαιότητα για την τέχνη της 

νέας εποχής, για το πέρασμα της τέχνης από την προϊστορία στην ιστορία της.[23]  

Σημειώσεις 

1. "Χαστούκι στο γούστο του κοινού" είναι ο τίτλος του μανιφέστο των Ρώσων 

φουτουριστών ποιητών.  

2. Το μαύρο τετράγωνο εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ένα από τα σκηνικά της 

χαρακτηριστικής - για το φουτουριστικό της τίτλο - όπερας "Νίκη επί του ηλίου" με 

λιμπρέτο του Κρουτσόνιχ σε ασημασιακή γλώσσα, μοσική Ματιούσιν, σκηνικά και 

κοστούμια Μάλεβιτς (1913).  

3. Το ζήτημα απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία που ξεφεύγει αρκετά από τον τομέα της 

τέχνης.  

4.Ήταν δύσκολη η βαθιά κατανόηση εννοιών της κομμουνιστικής θεωρίας σε τόσο λίγο 

χρονικό διάστημα από ανθρώπους με μικροαστική καταγωγή και αστική παιδεία. 

Ταυτόχρονα η σύνδεση με ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά κέντρα όπου επικρατούσαν οι 

θετικιστικές φιλοσοφικές θεωρίες δυσκόλευαν την κατάσταση.  

Παραπομπές 

1. Ελένη Μηλιαρονικολάκη: Ρώσικη Πρωτοπορία. Μια κριτική επισκόπηση, 

Κομμουνιστική Επιθεώρηση, τ.2011/6.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-26
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#cite_note-27
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2. Διάλεξη: "Τα Φτερά μιας Μεγάλης Αρχιτεκτονικής", Ομάδα εργασίας: Ζώη 
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Ίσως να είναι το πιο μυστηριώδες έργο στην ιστορία της τέχνης: ένα μαύρο τετράγωνο, 

«το πρόσωπο της νέας τέχνης, το πρώτο βήμα της καθαρής δημιουργίας» σύμφωνα με 

τον καλλιτέχνη που το ζωγράφισε. Ένα μαύρο τετράγωνο σε λευκό φόντο, φτιαγμένο 

με το χέρι, χωρίς χάρακα ή υποδεκάμετρο, αυστηρό, σκοτεινό, ριζοσπαστικά μη 

αναπαραστατικό. Το μαύρο χρώμα που κυριαρχεί στον καμβά λειτουργεί σαν gran 

rifiuto· στο κέντρο του πάλλεται μια τεταμένη, σχεδόν μεταφυσική αρνητικότητα. 

Μερικοί αναλυτές έχουν επιχειρήσει να το προσεγγίσουν με τους όρους της καντιανής 

θεωρίας του υψηλού, θεωρώντας ότι μεταδίδει το αίσθημα της δυσφορίας που 

προκαλείται από την ανεπάρκεια της φαντασίας μπροστά σε κάτι μεγαλειώδες, 

ακριβώς γιατί βρίσκεται πέραν της μορφής· άλλοι έχουν διακρίνει στον πίνακα μιαν 

εσωτερική σχέση με την οντολογική κατεύθυνση της ρωσικής εκκλησίας, άλλοι δίνουν 

έμφαση στην εσωτερική δράση του έργου, ένα συνεχές γίγνεσθαι που αλλάζει ανά 

δευτερόλεπτο, άλλοι του προσδίδουν αναρχικό, μηδενιστικό περιεχόμενο. Σίγουρα 

πάντως αυτή η οριστική ελεγεία στην παραστατική τέχνη, η σχεδόν οδυνηρή μαρτυρία 

για το τέλος της απεικόνισης, το Μαύρο Τετράγωνο του Καζιμίρ Μαλέβιτς αφήνει τον 

θεατή έκθαμβο, αν όχι εκστατικό. 

Φέτος συμπληρώθηκε ένας αιώνας από τη δημιουργία αυτού του εμβληματικού έργου, 

συμβόλου μιας νέας ερμηνείας της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας στον 20ό αιώνα. 

Με την ευκαιρία αυτή, η μεγάλη έκθεση «Ο Μαλέβιτς και η Ρωσική Πρωτοπορία με 

επιλογές από τις συλλογές Χαρτζίεφ και Κωστάκη» που παρουσιαζόταν ώς τις αρχές 

Φεβρουαρίου στο Μουσείο Stedelijk του Αμστερνταμ, μεταφέρθηκε στη Βόννη, στον 

εκθεσιακό χώρο Bundeskunsthalle, όπου και θα παραμείνει ώς τις 22 Ιουνίου. 

Επικεντρωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού όπως εκδηλώθηκε μέσα στα 

συμφραζόμενα της ρωσικής πρωτοπορίας, η έκθεση συγκεντρώνει περισσότερα από 

500 έργα τέχνης, με τη συμμετοχή πάνω από είκοσι μουσείων και ιδιωτικών συλλογών 

απ’ όλο τον κόσμο, και αποκαλύπτει το έργο ενός καλλιτέχνη που ονειρευόταν μια 

ζωγραφική τέχνη η οποία «θα δημιουργούσε, δεν θα αντέγραφε». 

Ετερόκλητες ερμηνείες 

Εισηγητής του σουπρεματισμού, αυτού του εντελώς καινοφανούς, στην εποχή του, 

ζωγραφικού και στοχαστικού συστήματος, ο Μαλέβιτς πίστευε ότι τα έργα που 

βασίζονται στη φύση «δεν μοιάζουν στη ζωή περισσότερο απ’ όσο μοιάζει μια φούστα 

σε μια γυναίκα». Το Μαύρο Τετράγωνο, ελαιογραφία σε καμβά, είναι ο θεμέλιος λίθος 

αυτού του συστήματος. Ζωγραφίζοντας το αρχικό σχήμα (το τετράγωνο) με μαύρο (την 

απουσία χρώματος) σε πλαίσιο λευκό (τη μείξη όλων των χρωμάτων), ο καλλιτέχνης 

διατράνωνε τη  σύνολη  δυναμική  της  ζωγραφικής.  «Το  τετράγωνο  δεν  είναι  εικόνα, 
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ακριβώς όπως ένας διακόπτης ή μια πρίζα δεν είναι το ηλεκτρικό ρεύμα», έγραψε. Εργο 

που βρίσκεται πέρα από την αισθητική ή συγκινησιακή πρόσληψη της 

πραγματικότητας, ανήκει στη σειρά των πινάκων του που είναι απαλλαγμένοι από κάθε 

αντικείμενο και βασίζονται στη γεωμετρία και το χρώμα, ώστε να δηλώσουν τον 

πρωτεύοντα ρόλο της φόρμας έναντι του περιεχομένου. «Γυμνό εικόνισμα του καιρού 

του», «σπόρος όλων των δυνατοτήτων» σύμφωνα με τον Μαλέβιτς, είναι ένα έργο 

επιδεκτικό σε πολλές, τις πλέον ετερόκλητες ερμηνείες. 

Αυτές ακριβώς τις ερμηνείες επιχειρεί να προσεγγίσει η μελέτη της Ελένης Μαχαίρα, 

αξιοποιώντας σημαντικά αποσπάσματα από αρχειακό και τεκμηριωτικό υλικό, κείμενα 

και επιστολές του ίδιου του Μαλέβιτς αμετάφραστα στη γλώσσα μας, καθώς και το 

καταστάλαγμα από τη γόνιμη και πολύχρονη συνομιλία της ίδιας με τη σύγχρονη 

τέχνη. Εκκινώντας από την πρωτογενή σκέψη του Μαλέβιτς, επιδιώκει να αναδείξει 

την ποιητική και την κοσμοθεωρία του, όπως και να αποτυπώσει τη σημασία του έργου 

από διάφορες πλευρές, κοινωνικές, πολιτικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές. Πλούσια 

και ιδιοσυγκρασιακή εργασία, συμπληρωμένη από εκτενές χρονολόγιο και 

βιβλιογραφία, το βιβλίο της Μαχαίρα παρακολουθεί με συγκίνηση και θαυμασμό 

εκείνον τον «πρωτο-ρεαλιστή» που γύρισε την πλάτη στο ψεύδος του 

«αντικειμενικού», στρεφόμενος, καθώς σημειώνει η συγγραφέας, «στην πλαστική 

έκφραση του σύμπαντος κόσμου μέσω του καθαρού χρώματος και της καθαρής 

μορφής, στην οποία οδηγεί η καθαρή πράξη». Το βιβλίο της δεν είναι απλώς αισθητική 

ή φιλοσοφική μελέτη, αλλά και ένας οδηγός στην ουτοπική διαδρομή ενός καλλιτέχνη 

που θέλησε να ψηλαφήσει αλλά και να ορίσει τις νέες σχέσεις του ανθρώπου και του 

σύμπαντος κόσμου. 

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/769454/article/politismos/vivlio/h-oytopikh-

diadromh-enos-prwto-realisth-kallitexnh  
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 Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση 
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http://www.kathimerini.gr/769454/article/politismos/vivlio/h-oytopikh-diadromh-enos-prwto-realisth-kallitexnh
http://www.kathimerini.gr/769454/article/politismos/vivlio/h-oytopikh-diadromh-enos-prwto-realisth-kallitexnh
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#mw-head
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#p-search
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_Wiki_Loves_Monuments_2018
https://www.wikimedia.gr/
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Ο Νικολάι Αντρέγιεβιτς Ρίμσκι-Κόρσακοφ (Никола́й Андре́евич Ри́мский-

Ко́рсаков, προφορά σύμφωνα με το ΔΦΑ: [nʲɪkəˈlaj ˈrʲimskʲɪj ˈkorsəkəf]), 18 Μαρτίου 

1844 - 21 Ιουνίου 1908) ήταν Ρώσος συνθέτης, δάσκαλος αρμονίας και ενορχήστρωσης 

και καθηγητής σύνθεσης στο Ωδείο της Πετρούπολης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πορτραίτο του Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ από τον Βαλεντίν Σερόφ (1898) 

Γέννηση 6ιουλ. / 18  Μαρτίου 1844γρηγ.[1][2][3]Τίκβιν[4][5][6][7] 

Θάνατος 21  Ιουνίου 1908[2] και 20  Ιουνίου 1908[8]Lyubensk[9][10] 

Αιτία θανάτου έμφραγμα του μυοκαρδίου 

Υπηκοότητα Ρωσική Αυτοκρατορία 

Σπουδές Sea Cadet Corps (1856) 

Ιδιότητα 

συνθέτης[7][4][6], μαέστρος, μουσικολόγος, παιδαγωγός, αυτοβιογράφος, 

μουσικός παιδαγωγός, θεωρητικός της μουσικής, δάσκαλος και διδάσκων 

πανεπιστημίου 

Σύζυγος Ναντέζντα Ρίμσκαγια-Κορσακόβα 

Τέκνα Αντρέι Ρίμσκι-Κόρσακοφ και Mikhail Nikolaevich Rimskiy-Korsakov 

Αδέλφια Voin Rimsky-Korsakov 

Είδος τέχνης όπερα, Συμφωνία και κλασική μουσική 

Σημαντικά έργα Scheherazade, Symphony No. 1 και The Golden Cockerel 

  

 

Πολυμέσα σχετικά με τον καλλιτέχνη 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%A6%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1844
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1908
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%BF%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1898
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-538e01d06622da2b4b70df0b279b26eceb096686-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-bf2879dd1c7a3eaaac863d6acb9590ca3a35a724-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-2f78ec604177f69f735fc1ae0a8760cd17110799-3
https://www.wikidata.org/wiki/Q15336
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-9447d77726b263439354f3939d6654b78b4f5892-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-f946d47803539d1bc30ac23b04c5310a435655e9-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-6a5fa900502bd52f0cacce89caba55f17ca05b25-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-e48e688b3391bd21276a892c83bb3821b5c5ddbc-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-bf2879dd1c7a3eaaac863d6acb9590ca3a35a724-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-ab2753448249cf42627f0c2d520e205b83d5a796-8
https://www.wikidata.org/wiki/Q3835698
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-360b17a3a2e068406cf43cb68e379a4577efd49a-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-cb808b0dd49a6ba4d144b91079423b858edb95a8-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CF%85%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q2379681
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-e48e688b3391bd21276a892c83bb3821b5c5ddbc-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-9447d77726b263439354f3939d6654b78b4f5892-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#cite_note-6a5fa900502bd52f0cacce89caba55f17ca05b25-6
https://www.wikidata.org/wiki/Q158852
https://www.wikidata.org/wiki/Q14915627
https://www.wikidata.org/wiki/Q1231865
https://www.wikidata.org/wiki/Q18814623
https://www.wikidata.org/wiki/Q16145150
https://www.wikidata.org/wiki/Q16031530
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q1622272
https://www.wikidata.org/wiki/Q1622272
https://www.wikidata.org/wiki/Q4394673
https://www.wikidata.org/wiki/Q2680950
https://www.wikidata.org/wiki/Q4394686
https://www.wikidata.org/wiki/Q4394687
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://www.wikidata.org/wiki/Q171405
https://www.wikidata.org/wiki/Q25591
https://www.wikidata.org/wiki/Q579026
https://commons.wikimedia.org/wiki/category:Nikolai_Rimsky-Korsakov
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Γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου 1844 (6 Μαρτίου 1844 σύμφωνα με το Ιουλιανό 

ημερολόγιο) στην πόλη Τίχβιν της Ρωσίας, 200 χλμ ανατολικά της Αγίας Πετρούπολης.  

Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως 

αξιωματικός του Ναυτικού. 

Ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ ήταν ένας από τα μέλη της «Ομάδας των Πέντε», μαζί με τους 

Μίλι Μπαλάκιρεφ (1837 - 1910), Αλεξάντρ Μποροντίν (1833 - 1887), Σεζάρ Κούι 

(1835 - 1918) και Μοντέστ Μουσόργκσκι (1839 - 1881). Οι πέντε συνθέτες, με βάση 

τους την Αγία Πετρούπολη, επεδίωκαν την ανεξαρτησία της ρωσικής μουσικής από τα 

δυτικότροπα πρότυπα, θέλοντας να δημιουργήσουν ένα πραγματικά ρωσικό μουσικό 

ύφος.  

Η θεματολογία του Ρίμσκι-Κόρσακοφ για τις όπερές του και τα άλλα μουσικά έργα 

του, όπως και των άλλων μελών της «Ομάδας των Πέντε», ήταν επηρεασμένη από το 

ρομαντισμό του Μπερλιόζ, πολύ αγαπητού συνθέτη στη Ρωσία, καθώς και από τη 

ρωσική λαϊκή μουσική του Γκλίνκα, διανθισμένη μερικές φορές με στοιχεία 

οριενταλισμού. Αντλούσε την έμπνευσή του από την κλασική ρωσική λογοτεχνία του 

19ου αιώνα, τα λαϊκά διηγήματα και τα παραδοσιακά ρωσικά παραμύθια και την 

ιστορία της Ρωσίας. Θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές της εθνικής ρωσικής 

μουσικής.  

Ανάμεσα στους μαθητές του συγκαταλέγονται οι Προκόφιεφ, Γκλαζουνόφ, Στραβίνσκι 

και   Ρεσπίγκι.   Ως   διευθυντής   ορχήστρας    έκανε  πολλές  εμφανίσεις  στο  εξωτερικό 

ποκαλύπτοντας τη ρωσική μουσική στους νεαρούς Ευρωπαίους συνθέτες.  

Στο έργο του συμπεριλαμβάνονται 15 όπερες, πολλά έργα μουσικής δωματίου, 

κονσέρτα και άλλα. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συμβολή του στη συγκέντρωση 

συλλογών λαϊκών τραγουδιών. Από το συγγραφικό του έργο ξεχωρίζει το «Εγχειρίδιο 

ενορχήστρωσης». Έγραψε επίσης το αυτοβιογραφικό έργο «Χρονικό της μουσικής μου 

ζωής».  

Ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ πέθανε, μετά από σοβαρές κρίσεις στηθάγχης, στο Λιούμπενσκ 

(Lyubensk) στις 21 Ιουνίου 1908 (8 Ιουνίου 1908 σύμφωνα με το Ιουλιανό 

ημερολόγιο). Είναι θαμμένος στο Κοιμητήριο Τίχβιν (Tikhvin) της Μονής Αλέξανδρου 

Νιέφσκι στην Αγία Πετρούπολη, δίπλα στους τάφους των Ρώσων συνθετών 

Μουσόργκσκι, Μποροντίν, Κούι, Γκλίνκα και Τσαϊκόφσκι. 

Πίνακας περιεχομένων 

1 Συνθέσεις 

2 Κύρια γραπτά έργα του 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%B9_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B6%CE%AC%CF%81_%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%83%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%81_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81_%CE%93%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%81_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CE%A1%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CE%B8%CE%AC%CE%B3%CF%87%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%81_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#Συνθέσεις
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#Κύρια_γραπτά_έργα_του
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3 Βιβλιογραφία 

4 Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

 

Συνθέσεις 

Ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ είχε ένα τεράστιο μουσικό έργο. Έγραψε 15 όπερες, ανάμεσα στις 

οποίες οι πιο σημαντικες είναι: «Ιβάν ο τρομερός», «Νύχτα Μαΐου», «Νύχτα 

Χριστουγέννων», «Κοσέι ο αθάνατος», «Η ιστορία του τσάρου Σαλτάν», «Η 

αρραβωνιαστικιά του τσάρου» (ιστορικό μελόδραμα), «Νύχτα του Μάη» (λαϊκή όπερα), 

«Η κόρη του χιονιού» (εμπνευσμένο από το λαϊκό παραμύθι για τη Σνεγκούροτσκα), 

καθώς επίσης τα ορχηστρικά έργα «Φαντασία σε σέρβικα θέματα» (1867), «Ισπανικό 

καπρίτσιο» (1887), «Σεχραζάντ» (1888) και «Σάντκο» (1898). Μια από τις πιο 

δημοφιλείς όπερες του Ρίμσκυ-Κόρσακοφ, «Ο Χρυσός Πετεινός» (1909), ήταν 

απαγορευμένη από το σοβιετικό καθεστώς και άρχισε να παίζεται ξανά στα χρόνια της 

περεστρόικα στο Θέατρο Μπολσόι. Έγραψε επίσης πολλά κομμάτια ορχηστρικής 

μουσικής (αυτά είναι και τα πιο γνωστά στη Δύση, όπως η «Σεχραζάντ»), λαϊκά 

τραγούδια, έργα μουσικής δωματίου ακόμη και μουσική για τη λειτουργία του Ιωάννου 

του Χρυσοστόμου, μολονότι ήταν άθεος.  

Κύρια γραπτά έργα του 

Χρονικό της μουσικής μου ζωής (Летопись моей музыкальной жизни) 

Πρακτικός Οδηγός Αρμονίας (Практический учебник гармонии), 1885. 

Οι βάσεις της Ενορχήστρωσης (Основы оркестровки). Το άρχισε το 1873 και το 

τελείωσε μετά το θάνατό του ο Μαξιμίλιαν Στάινμπεργκ (Maximilian Steinberg) το 

1912. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1922, στα Ρωσικά. 

Από το 2002 "Οι βάσεις της ενορχήστρωσης" κυκλοφορούν και στα ελληνικά σε 

επιμέλεια και μετάφραση Γιώργου Π. Πλουμπίδη. Η ελληνική έκδοση συνοδεύεται από 

4 C.D. με τις ηχογραφήσεις των μουσικών παραδειγμάτων. Εκδόσεις Παπαγρηγορίου 

- Νάκας ISBN 978-960-7554-27-7 

Βιβλιογραφία 

Abraham, Gerald. Rimsky-Korsakov: a Short Biography. London: Duckworth, 1945; 

rpt. New York : AMS Press, 1976. Later ed.: Rimsky-Korsakov. London: Duckworth, 

1949. 

Griffiths, Steven. A Critical Study of the Music of Rimsky-Korsakov, 1844-1890. New 

York: Garland, 1989. 

Robin Milner-Gullaud & Nikolai Dejevsky: Cultural Atlas of Russia and the Soviet 

Union,Time-Life Books, Amsterdam, 1991. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#Βιβλιογραφία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B9_%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%9A%CF%8C%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%83%CF%8C%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/9789607554277


 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

76 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

The Rimsky-Korsakov Home Page 

1.  «Rimsky-Korsakov, Nicolas Andreievich»  

2.  (Γαλλικά) BNF authorities. data.bnf.fr/ark:/12148/cb11922003s. Ανακτήθηκε στις 

10  Οκτωβρίου 2015.  

3.  Joel Engel: «Римский-Корсаков» (Ρωσικά)  

4.  «Rimsky-Korsakov, Nicolas Andreievich»  

5.  «Большая советская энциклопедия» (Ρωσικά) Great Russian Entsiklopedia, JSC. 

Μόσχα. 1969. Ανακτήθηκε στις 28  Σεπτεμβρίου 2015.  

6.  Joel Engel: «Римский-Корсаков» (Ρωσικά)  

7.  Nicolai Soloviev: «Римский-Корсаков, Николай Андреевич» (Ρωσικά)  

8.  «Rimsky-Korsakov, Nicolas Andreievich»  

9.  «Encyclopædia Britannica» (Βρετανικά αγγλικά) Encyclopædia Britannica Inc.. 

1768. ISBN-13 978-1-59339-292-5. ISBN-10 1-59339-292-3.  

10.  «Большая советская энциклопедия» (Ρωσικά) Great Russian Entsiklopedia, JSC. 

Μόσχα. 1969. Ανακτήθηκε στις 26  Φεβρουαρίου 2017.  

 

Κατηγορίες:  

Ρώσοι συνθέτες 

Συνθέτες του Ρομαντισμού 

Συνθέτες όπερας 

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Νικολάι_Ρίμσκι-Κόρσακοφ#mw-head   

 

 

Πράθεμα 8β 

Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακωφ (1844-1908): Σεχραζάντ, συμφωνική σουΐτα, opus 35 

Ο Ρίμσκι-Κόρσακωφ, εξέχον μέλος της “ομάδας των πέντε” συνθετών που συνέβαλαν 

αποφασιστικά στην δημιουργία και εδραίωση της ρωσικής εθνικής μουσικής σχολής, 

συνέθεσε την τετραμερή συμφωνική του σουΐτα Σεχραζάντ το καλοκαίρι του 1888, 

εμπνευσμένος από το αριστούργημα της αραβικής λογοτεχνίας Χίλιες και μία νύχτες. 

Πρόκειται για ένα έργο προγραμματικής μουσικής, φημισμένο για την πληθωρική και 

εκλεπτυσμένη ενορχήστρωσή του και δημοφιλές ήδη από την πρώτη του εκτέλεση 

στην Αγία Πετρούπολη, στις 28 Οκτωβρίου του 1888, υπό την διεύθυνση του συνθέτη. 

http://web.archive.org/20010814074724/www.geocities.com/Vienna/3606/start.html
https://www.wikidata.org/wiki/Q36758866
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q19938912
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11922003s
https://www.wikidata.org/wiki/Q2910129
https://www.wikidata.org/wiki/Q27773541
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q36758866
https://www.wikidata.org/wiki/Q17378135
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q5061737
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q2910129
https://www.wikidata.org/wiki/Q27773541
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q1291993
https://www.wikidata.org/wiki/Q24481113
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q36758866
https://el.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica
https://www.wikidata.org/wiki/Q7979
https://www.wikidata.org/wiki/Q2743906
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/978-1-59339-292-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/1-59339-292-3
https://www.wikidata.org/wiki/Q17378135
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q5061737
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A1%CF%8E%CF%83%CE%BF%CE%B9_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Νικολάι_Ρίμσκι-Κόρσακοφ#mw-head
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Το “εξωμουσικό” πρόγραμμα του έργου συνίσταται σε μιαν ελεύθερη ανάπλαση και 

ηχητική αναπαράσταση προσώπων και εικόνων από τα Παραμύθια της Χαλιμάς 

(εναλλακτικός τίτλος της συλλογής Χίλιες και μία νύχτες). Ο σουλτάνος Σαχριάρ, 

έχοντας προδοθεί από την άπιστη πρώτη του σύζυγο, αποφασίζει πλέον να περνά μία 

μόνο νύχτα με κάθε γυναίκα και κατόπιν διατάζει την εκτέλεσή της. Η Σεχραζάντ, 

εντούτοις, συλλαμβάνει ένα θαυμάσιο  τέχνασμα: καθώς πέφτει η νύχτα, αρχίζει να 

διηγείται στον σουλτάνο μια συναρπαστική ιστορία, την οποίαν όμως δεν 

ολοκληρώνει, αναγκάζοντας έτσι τον Σαχριάρ να αναβάλει προσωρινά την εκτέλεσή 

της· την επόμενη νύχτα, λοιπόν, η πρώτη ιστορία οδηγεί σε μια δεύτερη που μένει ξανά 

ημιτελής, την μεθεπόμενη επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία και ούτω καθεξής, έως 

ότου τελικά ο σουλτάνος, έχοντας πλέον ακούσει τα χίλια παραμύθια της Σεχραζάντ, 

αναθεωρεί την στάση του απέναντι στις γυναίκες και αντί να την σκοτώσει… την 

παντρεύεται. 

Το πρώτο μέρος της σουΐτας του Ρίμσκι-Κόρσακωφ (Largo e maestoso – Allegro non 

troppo) ανοίγει με το επιβλητικό θέμα του σουλτάνου, στο οποίο απαντά το λυρικό 

θέμα της Σεχραζάντ, μια μελισματική σολιστική μελωδία αφηγηματικού χαρακτήρος 

(στοιχείο που υπογραμμίζει η συνοδεία της άρπας, ανακαλώντας το αρχέτυπο ενός 

λυρωδού, βάρδου κ.λπ.). Στην συνέχεια, τα δύο αυτά θέματα αναπτύσσονται και 

παραλλάσσονται διαδοχικά, υπό τη συνοδεία κυματιστών φιγούρων που παραπέμπουν 

στην θάλασσα και στην ιστορία του Σεβάχ του Θαλασσινού. Με την ανακύκληση, 

λοιπόν, εξωστρεφών κορυφώσεων και αναστοχαστικών περασμάτων, το πρώτο μέρος 

ολοκληρώνεται γαλήνια. 

Τα δύο επόμενα μέρη ανακαλούν έως έναν βαθμό το scherzo και το αργό μέρος μιας 

τετραμερούς συμφωνίας. Παρ’ όλα αυτά, το δεύτερο μέρος (Lento – Andantino – 

Allegro molto – Con moto) ανοίγει με το θέμα της Σεχραζάντ που διηγείται την ιστορία 

του πρίγκηπα Κάλεντερ, τον οποίον αντιπροσωπεύει ένα λαϊκότροπο και αρχικά 

μελαγχολικό θέμα. Στην εξέλιξη του μέρους αυτού, το θέμα του πρίγκηπα άλλοτε 

καθίσταται από χορευτικό έως οργιαστικό και άλλοτε πάλι προσλαμβάνει πιο 

εσωτερικευμένη έκφραση και μυστηριώδη χαρακτήρα. Επίσης, το θέμα του σουλτάνου 

διακόπτει κατά καιρούς τις μεταμορφώσεις του πρώτου, εμπλουτίζοντας περαιτέρω 

αυτό το πλούσιο σε εκφραστικές μεταπτώσεις μέρος με απειλητικές εξάρσεις και 

φανφάρες και οδηγώντας το σε μια ιδιαίτερα δυναμική καταληκτική κορύφωση. Από 

την άλλη πλευρά, το τρίτο μέρος (Andantino quasi allegretto) θέτει στο επίκεντρο την 

ερωτική ιστορία ενός νεαρού πρίγκηπα και μιας νεαρής πριγκήπισσας, διαμέσου ενός 

κατ’ αρχήν λυρικού θέματος που εναλλάσσεται με μια ρευστή, εξόχως “θηλυκή”, 

μελωδική φιγούρα και αργότερα μετουσιώνεται σε χορό με ανατολίτικο χρώμα· η 

κυκλικότητα του συνολικού έργου διασφαλίζεται πάντως και σε αυτήν την περίπτωση, 

χάρη σε μια παρενθετική ανάκληση και περαιτέρω εξύφανση του θέματος της 

Σεχραζάντ. 
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Στο τελευταίο μέρος (Allegro molto – Vivo – Allegro non troppo maestoso), ο συνθέτης 

επανέρχεται αρχικά στις απότομες εναλλαγές του ορμητικού θέματος του σουλτάνου 

και του κατευναστικού θέματος της Σεχραζάντ, προτού στραφεί στην μουσική 

απεικόνιση μιας πολύβουης γιορτής στην Βαγδάτη με την καλειδοσκοπική ανάκληση 

των βασικών θεμάτων των δύο εσωτερικών μερών της σουΐτας. Ακολούθως, η 

μεγαλειώδης επαναφορά της θαλασσινής εικόνας από το εναρκτήριο μέρος οδηγεί στην 

ηχητική αναπαράσταση της συντριβής ενός πλοίου σε σκόπελο, ενώ η τελική 

“υποταγή” του θέματος του σουλτάνου Σαχριάρ στο γαλήνιο θέμα της Σεχραζάντ 

σηματοδοτεί το πέρας της ιστορίας και την επιτυχή έκβαση του όλου εγχειρήματος της 

ηρωίδας. 

05.06.2008, © Ιωάννης Φούλιας 

Πηγή: http://users.uoa.gr/~foulias/txtf/Rimsky_op.35.htm  

 

 

 

Πράθεμα 8γ  

Σεχραζάντ 

 

 

http://users.uoa.gr/~foulias/txtf/Rimsky_op.35.htm
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Συμφωνική σουίτα του Νικολάι Ρίμσκι - Κόρσακοφ (1844-1908), που βασίζεται στην 

πασίγνωστη αραβική συλλογή ανατολίτικων ιστοριών με τίτλο Χίλιες και μία νύχτες. 

Από το πιο γνωστά έργα του σπουδαίου και επιδραστικού ρώσου συνθέτη, που 

θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ενορχηστρωτές όλων των εποχών. 

Το έργο αποτελείται από τέσσερα μέρη: 

Η Θάλασσα και το πλοίο του Σεβάχ 

Η διήγηση του πρίγκιπα Καλαντάρ 

Το πριγκιπόπουλο και η πριγκιποπούλα 

Γιορτή στη Βαγδάτη. Η Θάλασσα. Το πλοίο προσκρούει σ’ ένα βράχο κάτω από ένα 

μπρούτζινο ιππέα. 

Η πρεμιέρα της Σεχραζάτ δόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1888 στην Αγία Πετρούπολη, υπό 

τη διεύθυνση του ίδιου του Ρίμσκι - Κόρσακοφ. Στις 4 Ιουνίου του 1910, τα Ρωσικά 

Μπαλέτα του Σεργκέι Ντιαγκίλεφ παρουσίασαν στο Παρίσι το μπαλέτο Σεχραζάτ, 

βασισμένο στη μουσική του Ρίμσκι - Κόρσακοφ, σε χορογραφία Μιχαήλ Φοκίν. 

Σχετικά... 

Η Σεχραζάντ είναι η κόρη του βεζύρη, η οποία παντρεύεται τον θηριώδη σουλτάνο 

Σαχριάρ, με σκοπό να τον εξημερώσει. Ο Σαχριάρ παντρεύεται κάθε μέρα και από μια 

γυναίκα και την επομένη τη σκοτώνει. Την πρώτη νύχτα του γάμου της, η Σεχραζάτ 

διηγείται στο σύζυγό της μια ιστορία τόσο συναρπαστική, ώστε ο σουλτάνος, περίεργος 

να γνωρίσει τη συνέχειά της, αναβάλει την εκτέλεσή της μέχρι την επομένη. Έτσι, η 

Σεχραζάτ συνεχίζει τις ιστορίες της κάθε βράδυ, μέχρις ότου ο περίεργος σουλτάνος 

ανακτά την πίστη του στη ζωή και τους ανθρώπους και εγκαταλείπει το απάνθρωπο 

σχέδιό του. 

Πηγή: https://www.sansimera.gr/articles/682 

  

https://www.sansimera.gr/almanac/2210
https://www.sansimera.gr/almanac/0406
https://www.sansimera.gr/biographies/1779
https://www.sansimera.gr/articles/682
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Αντί Συμπερασμάτων & Επιλόγου 

Μια μη συνειδητοποιημένη μητέρα η οποία μεγαλώνει μόνη ένα 
παιδί, επειδή «δεν τόλμησε να κάνει έκτρωση», ένας διαζευγμένος 
πατέρας που ανακαλύπτει τον πατρικό ρόλο κατά την έκτη δεκαετία 
της ζωής του υποκαθιστώντας έναν ανύπαρκτο, στη ζωή ενός 
ξένου κοριτσιού, πατέρα, μια κακοποιητική συντροφική σχέση από 
τη μια και από την άλλη ένα δωδεκάχρονο κορίτσι με έλλειμμα 
γονικής στοργής και φροντίδας, που τα βρίσκει στο πρόσωπο 
κάποιου πενηνταεξάχρονου που έχει την ανάγκη να τα παρέχει, 
μια νέα γυναίκα που υπήρξε παιδί χωρισμένων γονιών, στερημένη 
και αυτή από γονική στοργή και φροντίδα, που έρχεται αντιμέτωπη 
με το ενδεχόμενο ενός πατέρα παιδεραστή, μια κακοποιημένη, 
μέχρι θανάτου, γυναίκα από το σύντροφό της, και κάπου εκεί μια 
άλλη απόμακρη μητέρα, εξαιτίας του πόθου της να ζήσει κάποτε 
τον μεγάλο έρωτα της ζωής της εγκαταλείποντας την οικογένειά 
της για να τον ακολουθήσει, είναι τα μοτίβα των σύγχρονων 
σχέσεων σε κρίση, που πραγματευτήκαμε κατά τη διάρκεια της 
Δραστηριότητάς μας μέσα από τη θεατρική πένα της Μάρτας 
Μπουτσάκα, επειδή τα παρατηρούμε, άλλο περισσότερο και άλλο 
λιγότερο, και στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα.  

Είναι γεγονός ότι στη μετανεωτερική κοινωνία και εποχή, όπου οι 
παραδοσιακοί θεσμοί διέρχονται κρίση και οι σχέσεις των 
ανθρώπων επαναπροσδιορίζονται, ώστε να οδηγηθούμε σε 
περισσότερο ανθρώπινες συνθήκες και να ‘’χωρέσουμε’’ όλοι, ο 
καθένας με τη διαφορετικότητά του, στον κόσμο, το τίμημα 
καταβάλλεται κυρίως από την πλευρά των ατόμων των ευαίσθητων 
κοινωνικά ομάδων για την ισότιμη μεταχείρισή τους και την 
αναγνώριση των δικαιωμάτων τους, ως ανθρώπινων όντων, 
δημιουργημάτων του ίδιου και όχι ενός κατώτερου θεού.  

Μετά την ολοκλήρωση της Δραστηριότητάς μας αναρωτιόμαστε αν 
μπορούμε να ελπίζουμε σε έναν κόσμο πιο ελεύθερο, πιο δίκαιο και 
πιο ανθρώπινο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι άνθρωποι θα 
συνεχίσουν να τον διεκδικούν, και παραδίδοντας τη σκυτάλη στην 
Ομάδα «ΕμΨύχωση» αναμένουμε τα δικά τους ευρήματα για τα 
κοινά στοιχεία της Δημιουργίας μας, δηλαδή για την κουλτούρα του 
φόβου και της θυματοποίησης, ως γενεσιουργά αίτια εγκληματικών 
ενεργειών. 
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Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία (ενδεικτικά) 

1..Marta Buchaca, Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν 

ποδόσφαιρο, εκδ. άπαρσις, μτφρ. Μαρία Χατζηεμμανουήλ, 

Δημήτρης Ψαρράς, Αθήνα 2012 

2..https://thalpos.org.gr/el/  

3..https://www.elniplex.com/  

4..https://www.psychologynow.gr 

5..https://www.youtube.com/watch?v=3YYmjcl1eI8  

6..http://vasilis-

cholevas.weebly.com/uploads/1/0/5/7/10573608/paidia_xwrisme

nwn.pdf  

7..https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/goneis-kai-paidia-

se-periodo-oikonomikis-krisis-tis-dimitras-kogkidoy 

8..https://www.auth.gr/sites/default/files/dimitra_kogkidoy_

paidiki_ilikia.docx 

9..https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%

CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%

B9%CF%84%CF%82 

10..https://www.lifo.gr/guests/viral/44130  

11...https://www.semifind.gr/news/view/Nea/5575/diasimoi-

pinakes-zografikis-poy-kryvoyn-endiaferonta-mystika 

12...https://el.wikipedia.org/wiki/Νικολάι_Ρίμσκι-

Κόρσακοφ#mw-head   

13.. https://www.youtube.com/watch?v=jR_Q7NbLzyU  

14...https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%B

D%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%82  

https://thalpos.org.gr/el/nea-typos/nea-arthra/oi-prokliseis-tis-monogoneikis-oikogeneias
https://www.elniplex.com/
https://www.psychologynow.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=3YYmjcl1eI8
http://vasilis-cholevas.weebly.com/uploads/1/0/5/7/10573608/paidia_xwrismenwn.pdf
http://vasilis-cholevas.weebly.com/uploads/1/0/5/7/10573608/paidia_xwrismenwn.pdf
http://vasilis-cholevas.weebly.com/uploads/1/0/5/7/10573608/paidia_xwrismenwn.pdf
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/goneis-kai-paidia-se-periodo-oikonomikis-krisis-tis-dimitras-kogkidoy
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/goneis-kai-paidia-se-periodo-oikonomikis-krisis-tis-dimitras-kogkidoy
https://www.auth.gr/sites/default/files/dimitra_kogkidoy_paidiki_ilikia.docx
https://www.auth.gr/sites/default/files/dimitra_kogkidoy_paidiki_ilikia.docx
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CF%81_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82
https://www.lifo.gr/guests/viral/44130
https://www.semifind.gr/news/view/Nea/5575/diasimoi-pinakes-zografikis-poy-kryvoyn-endiaferonta-mystika
https://www.semifind.gr/news/view/Nea/5575/diasimoi-pinakes-zografikis-poy-kryvoyn-endiaferonta-mystika
https://el.wikipedia.org/wiki/Νικολάι_Ρίμσκι-Κόρσακοφ#mw-head
https://el.wikipedia.org/wiki/Νικολάι_Ρίμσκι-Κόρσακοφ#mw-head
https://www.youtube.com/watch?v=jR_Q7NbLzyU
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%82
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Δημιουργοί 

Η Ομάδα «ΕμΨύχωση» 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΜΗΠΩΣ ΦΟΒΑΣΑΙ;» 

 

14Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: Β3 
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  Αφιερωμένη στα θύματα των φόβων μας… 
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Περιεχόμενα 

Η Ομάδα «ΕμΨύχωση» ----------------------- σ. 85 

Η Μεθοδολογία (σε 10 απλά βήματα) ----------- σ. 86 

Αντί Προλόγου & Εισαγωγής ------------------ σ. 87 

Πρόγραμμα – Τέχνημα ----------------------- σ. 88-91 

Διασκευή του Έργου του Άνταμ Σάιλντ «Φοβάσαι;» 

με Τίτλο: «Μήπως φοβάσαι;» ----------------- σ. 92 

ΣΚΗΝΗ 1 -------------------------------- σ. 92-96 

ΣΚΗΝΗ 2 -------------------------------- σ. 97-100 

ΣΚΗΝΗ 3 -------------------------------- σ. 101-103 

ΣΚΗΝΗ 4 -------------------------------- σ. 104-107 

Παράθεμα 1α ------------------------------ σ. 108-112 

Παράθεμα 1β ------------------------------ σ. 112-123 

Παράθεμα 1γ ------------------------------ σ. 123-132 

Παράθεμα 2α ------------------------------ σ. 132-134 

Παράθεμα 2β ------------------------------ σ. 134-137 

Παράθεμα 3 ------------------------------- σ. 137-139 

Παράθεμα 4 ------------------------------- σ. 140-141 

Παράθεμα 5 ------------------------------- σ. 141-143 

Παράθεμα 6α ------------------------------ σ. 143-145 

Παράθεμα 6β  ----------------------------- σ. 145-146 

Παράθεμα 6γ ------------------------------ σ. 147-148 

Παράθεμα 7  ------------------------------ σ. 149-151 

Αντί Συμπερασμάτων & Επιλόγου --------------- σ. 152  

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία (Ενδεικτικά)  -------- σ. 153  
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Η Ομάδα «ΕμΨύχωση» 

Οι μαθητές & οι μαθήτριες 

Κουτσοκελάκη Σταυρούλα (Συντονίστρια) 

Κακκαβάς Νικόλαος 

Λιναρδάτου Αικατερίνη 

Καράουστα Χαρίκλεια (Συντονίστρια) 

Ζάτσε Αλεξία 

Καρπούζα Ευτυχία 

Κασκαούτης Δημοσθένης 

Η καθηγήτρια  

Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 

 

  

Μέλη της Ομάδας 

«Θεατρογένεια» 
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Η Μεθοδολογία (σε 10 απλά βήματα)  

ή αλλιώς Πέντε Μαθήτριες, Δύο Μαθητές, Δύο Επιστήμες 

(Εγκληματολογία & Ψυχολογία), Πέντε Τέχνες (Θέατρο, 

Ζωγραφική, Ποίηση, Μουσική, Κινηματογράφος), μια 

ΠολυΕπίπεδη Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα 

1. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για την εύρεση 

δημοσιευμάτων, σχετικών με το θέμα, από το Διαδίκτυο. 

2. Προσέγγιση του θέματος από τις συντονίστριες των Ομάδων 

μέσα από την Επιστήμη (Εγκληματολογία, Ψυχολογία). 

3. Προσέγγιση του θέματος από όλα τα μέλη των Ομάδων μέσα 

από το θεατρικό κείμενο, με βάση και τα επιστημονικά δεδομένα. 

4. Προσέγγιση του θέματος από όλα τα μέλη των Ομάδων μέσα 

από το έργο του Έντβαρντ Μουνκ, «η κραυγή». 

5. Προσέγγιση του θέματος από όλα τα μέλη των Ομάδων μέσα 

από το The Great Gig in the Sky των Pink Floyd και την 5η 

συμφωνία του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. 

6. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για την διασκευή 

του θεατρικού Έργου. 

7. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για την κατασκευή 

του Προγράμματος – Τεχνήματος της Ερευνητικής Δημιουργικής 

Δραστηριότητας. 

8. Συνεργασία των μελών της Ομάδας «Θεατρογένεια» για την 

Παρουσίαση της Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας. 

9. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για τη σύνθεση του 

παραδοτέου της Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας. 

10. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για τη συγγραφή 

της Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας. 
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Αντί Προλόγου & Εισαγωγής 

«Σε ποιο βαθμό οι φόβοι και οι φοβίες επηρεάζουν τη ζωή και 

τις σχέσεις των σύγχρονων ατόμων;» 

Το ερώτημα αυτό ήταν η γενεσιουργός αιτία του ενδιαφέροντος 

της Ομάδας να πραγματευτεί το θέμα των διαπροσωπικών 

σχέσεων διασκευάζοντας ένα έργο τρόμου –το πιο αγαπημένο 

μας είδος–, το «Φοβάσαι;» του Άνταμ Σάιλντ με σκοπό να 

αναλογιστούμε πόσο οι φόβοι και οι φοβίες κυριαρχούν στην 

‘’κανονικότητα’’ της ζωής και των σχέσεων του σύγχρονου 

ατόμου, κάνοντας το βίο του αβίωτο και αυτο - ετερο - 

καταστροφικό.  

«Η κραυγή», έμπνευση ενός πανικού απαράμιλλης 

δημιουργικότητας του Έντβαρντ Μουνκ, μας οδήγησε αφενός να 

συνειδητοποιήσουμε το παράλογο της ύπαρξης και του κόσμου, 

όταν στερούνται σταθερό σημείο αναφοράς, και αφετέρου μας 

παρείχε τα κίνητρα να αναρωτηθούμε για τους δικούς μας 

φόβους, φοβίες, ενοχές, συμπλέγματα, άγχη, εμμονές και 

ψυχαναγκασμούς, ενώ η 5η Συμφωνία του Μπετόβεν (κατά 

πολλούς η Συμφωνία της Μοίρας) μας μετάγγισε την αγωνία και 

το φόβο εναλλασσόμενα με το ‘’ανικανοποίητο’’ πάθος για τη 

ζωή, τον Έρωτα, την αγάπη και την αναγνώριση.  

Μετά το πέρας των προσπαθειών μας, ως Ομάδας, να 

κοινωνήσουμε, μέσω της ερμηνείας των ρόλων, τα όποια 

ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά στη βίωση της τρέχουσας 

‘’κανονικότητας’’, παραδίδουμε τη σκυτάλη της Ερευνητικής 

Δημιουργικής Δραστηριότητας στην Ομάδα «Artιομανείς» μαζί 

με την «κραυγή» και τους στίχους του Μουνκ, την 5η Συμφωνία 

του Μπετόβεν, καθώς και τα ερωτήματα: «Μήπως Φοβάσαι; Τι 

φοβάσαι περισσότερο; Τους άλλους; Τον εαυτό σου; Να 

αφεθείς; Να ερωτευτείς; Να πεθάνεις; Ή μήπως να ζήσεις;» 

Αναμένοντας τις δικές τους απαντήσεις… 
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14Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας 2018 – 2019 

Δευτέρα, 11 Μάρτη 2019 & ώρα 11:50 στην αίθουσα Β3 στον 2ο όροφο  

του Σχολείου (Διεύθυνση: Πόγραδετς 5) 
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Η Ομάδα «ΕμΨύχωση» 

Παρουσιάζει τα Θεατρικά της Δρώμενα Υπό τον Τίτλο 

«Μήπως φοβάσαι;» 

Πρόκειται για διασκευασμένα, από την Ομάδα 

«ΕμΨύχωση, αποσπάσματα από το θεατρικό Έργο του 

Άνταμ Σάιλντ «Φοβάσαι;», στα πλαίσια της Παρουσίασης 

των Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων του 

διδακτικού έτους 2018 – 2019. 

Γιατί «ο καιρός είμαστε εμείς οι ίδιοι. 

Δεν έχει δρέπανο, δεν έχει δόντια». 

Κωνσταντίνος Καβάφης 

Στην Παρουσίαση παίρνουν μέρος (με σειρά εμφάνισης) τα 

εξής μέλη της Ομάδας «Θεατρογένεια»: 

Κακκαβάς Νικόλαος (Μπιλ) 

Κουτσοκελάκη Σταυρούλα (Νάνσυ) 

Λιναρδάτου Αικατερίνη (Τζοάν) 

Υπεύθυνη καθηγήτρια 

Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 

 
 

Κεντρικό στοιχείο του σκηνικού Παρουσίασης αποτελεί το πορτραίτο του  
συνθέτη της κλασσικής μουσικής Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, καθώς η 5η  
συμφωνία του επενδύει μουσικά, σε χαμηλή ένταση, τα θεατρικά μας δρώμενα 

(https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk&t=1057s ή https://www.youtube.com/watch?v=fOk8Tm815lE ή 
https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk). Στην αποκαλούμενη και «Συμφωνία της 
Μοίρας» η αγωνία και ο φόβος εναλλάσσονται αριστοτεχνικά με το 
ανικανοποίητο πάθος για τη ζωή, τον έρωτα, την αγάπη και την αναγνώριση, 
συναισθήματα που δίνουν τον δικό τους τόνο στους ήρωες της Διασκευής του 
Έργου από την Ομάδα μας. 

https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk&t=1057s
https://www.youtube.com/watch?v=fOk8Tm815lE
https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk
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Παράλληλα κείμενα 

«Μήπως φοβάσαι;» (Απόσπασμα) 

Νάνσυ: Σκέφτεσαι ποτέ τον θάνατο; 

Μπιλ: Συνέχεια.  

Νάνσυ: Όχι των άλλων, τον δικό σου.  

Μπιλ: Ποτέ!  

Νάνσυ: Εγώ σκέφτομαι τον θάνατό μου κάθε μέρα, και 

αναρωτιέμαι πώς θα ’ναι όταν πεθάνω. Θα σου πω ένα 

μυστικό: είχα φανταστεί να γίνομαι θύμα σου. Είχα 

φτιάξει κι ένα σενάριο απαγωγής. Θέλεις να το ακούσεις; 

Μπιλ: Ναι.  

Νάνσυ: Ο ήλιος δύει. Περπατώ μόνη στο πάρκο, και για 

να κόψω δρόμο στρίβω από το κεντρικό μονοπάτι, 

βαδίζοντας χαμένη ανάμεσα στα δέντρα, και κυριευμένη 

από την αίσθηση ότι με παρακολουθούν. Επιταχύνω όλο 

και πιο πολύ το βήμα μου, αλλά η αίσθηση ότι με 

παρακολουθούν δυναμώνει όλο και πιο πολύ, όλο και πιο 

πολύ, ώσπου γίνεται θαλπωρή… τότε ξυπνάω.  

(Από τις Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες 2018 – 2019 του 

Β3 του 14ου ΓΕΛ Περιστερίου 2018-2019 με τίτλο «Εφήβων Έργα», σελ. 94 ) 

Η ποίηση της «Κραυγής» (του Έντβαρντ Μουνκ) 

«Περπατούσα σε έναν δρόμο με δύο φίλους // ο ήλιος έδυε 

// ξαφνικά ο ουρανός πήρε το κόκκινο του αίματος // 

σταμάτησα, αισθάνθηκα εξαντλημένος και έγειρα στον 

φράχτη // υπήρχε αίμα και γλώσσες φωτιάς πάνω από το 

μπλε – μαύρο φιόρδ και την πόλη // Οι φίλοι μου 

συνέχισαν και εγώ στάθηκα εκεί, τρέμοντας από ανησυχία 

// και αισθάνθηκα μια απέραντη κραυγή να διασχίζει τη 

φύση» 

Πηγή: https://www.lifo.gr/team/sansimera/53806  

https://www.lifo.gr/team/sansimera/53806
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Λίγα λόγια για το έργο  

Το έργο του Άνταμ Σάιντλ (Catch the Butcher), 

παρουσιάστηκε το 2015 στο 0ff Brodway Cherry Lane 

Studio Theatre, με μεγάλη επιτυχία.  

Το θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης, φιλοξένησε την 

πανευρωπαική πρεμιέρα του έργου, συστήνοντας τον 

σημαντικό Αμερικανό συγγραφέα στο ελληνικό κοινό…  

Το “Φοβάσαι;’’ είναι ένα ανατρεπτικό ερωτικό θρίλερ 

με χιούμορ και κινηματογραφικό ρυθμό. Μια 

συναρπαστική ιστορία για τον φόβο, τον έρωτα, τις 

εμμονές, τα όρια, την προσδοκία. Ένα καυστικό σχόλιο 

πάνω στην ‘’κανονικότητα’’ των σχέσεων. 

Φοβάσαι; Τι φοβάσαι περισσότερο; Τους άλλους; Τον εαυτό 

σου; Να αφεθείς; Να ερωτευτείς; Να πεθάνεις; Ή μήπως 

να ζήσεις;  

Η πρεμιέρα του έργου στο θέατρο Ιλίσια - Βολανάκης 

έγινε την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016 στις 18:00, ενώ η 

τελευταία παράσταση δόθηκε την Κυριακή, 12 Μαρτίου 

2017. 

Πηγή:.https://www.onlytheater.gr/parastasi/koinoniko/item/fovasai 

https://www.onlytheater.gr/parastasi/koinoniko/item/fovasai
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Διασκευή του Έργου του Άνταμ Σάιλντ «Φοβάσαι;» 

με Τίτλο: «Μήπως φοβάσαι;» 

Από την Ομάδα «ΕμΨύχωση» 

ΣΚΗΝΗ 1 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Υπόγειος χώρος με δυο καρέκλες κι ένα τραπεζάκι 

γεμάτο χειρουργικά εργαλεία. Στον τοίχο ένα ράφι με 

επαγγελματικά εργαλεία.  

ΠΡΟΣΩΠΑ: Μπιλ, Νάνσυ 

Η Νάνσυ δεμένη με τα χέρια πίσω και φιμωμένη. Μπαίνει ο Μπιλ, 

κατευθύνεται προς τη Νάνσυ και της βγάζει το φίμωτρο. 

Μπιλ: Θέλω να ουρλιάξεις με όλη σου τη δύναμη.  

Νάνσυ: Γιατί; Θέλεις να βεβαιωθώ ότι δεν πρόκειται να μ’ ακούσει 

κανείς; Θέλεις να παραιτηθώ από κάθε ελπίδα;  

Μπιλ: Ακριβώς! Το απεγνωσμένο ουρλιαχτό έχει κάτι βάρβαρο, 

πρωτόγονο. Ξέρεις ποιος είμαι;  

Νάνσυ: Ήμουν βέβαιη από την πρώτη φορά που σε συνάντησα στο 

πάρκο. Μόνο που δεν καταλαβαίνω γιατί σε ονόμασαν δράκο του 

Harbour Park.  

Μπιλ: Είναι προφανές. Η ένδοξη καριέρα μου ξεκίνησε από ‘κει. Τώρα 

όμως σκοτώνω γυναίκες σ’ όλη την πόλη.  

Νάνσυ: Σύμφωνα με το άρθρο στη «Χέραλντ», μέχρι τώρα έντεκα 

γυναίκες τελετουργικά βιασμένες πριν τις τεμαχίσεις και τις πετάξεις 

στο ποτάμι…  

Μπιλ: Αυτό θέλεις να πάθεις; Γι’ αυτό είσαι ‘δω;  

Νάνσυ: Θέλω να μάθω αν είναι αλήθεια όλα αυτά, από ‘σένα τον ίδιο. 

Μπιλ: Ασύστολα ψεύδη και συκοφαντίες! Όχι για τις έντεκα γυναίκες… 

τα υπόλοιπα.  

Νάνσυ: Ήμουνα σίγουρη…  

Μπιλ: Ευχαριστώ για την ψήφο εμπιστοσύνης. Και τώρα ετοιμάσου να 

πεθάνεις… (Τοποθετεί ένα νυστέρι στο λαιμό της Νάνσυ) 

Νάνσυ:  Πριν   πεθάνω,   θα  μπορούσα   να  μάθω  αν  και  τα  έντεκα 
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ποιήματα, ένα για κάθε θύμα σου, που δημοσίευσε η «Χέραλντ», είναι 

κι αυτά ψεύδη και συκοφαντίες;  

Μπιλ: Όχι… αυτά είναι αλήθεια… αλλά τι σε νοιάζει;  

Νάνσυ: Τα διάβασα και με άγγιξαν, μ’ εντυπωσίασαν. Θα μου άρεσε ν’ 

ακούσω και το δικό μου πριν με τεμαχίσεις.  

Μπιλ: Δεν το τελείωσα ακόμα.  

Νάνσυ: Μπορείς να μοιραστείς μαζί μου ό,τι έχεις γράψει; Σου 

υπόσχομαι ότι δεν θα βάλω τα γέλια, ακόμα κι αν είναι κακό… Όχι ότι 

θα ‘ναι κακό.  

Μπιλ (οργισμένος): Σταμάτα να με πηδάς. Με το νυστέρι στο λαιμό, 

ρωτάς για τα ποιήματά μου; Δεν φοβάσαι;  

Νάνσυ: Μπορώ να κάνω τη φοβισμένη, αν αυτό σε βολεύει… (Φωνάζει) 

βοήθειαααα, βοήθειαααα… ας με βοηθήσει κάποιος!  

Μπιλ: Σκάσε! Βούλωσ’ το! Σκάσε! Δεν εννοούσα αυτό. (Κατευθύνεται 

στο ράφι με τα εργαλεία και τα τακτοποιεί)  

Νάνσυ: Είσαι πολύ σχολαστικός με τα εργαλεία σου… είναι μέρος του 

τελετουργικού σου;  

Μπιλ: Πάντα είχα εμμονή με την τάξη… το χρωστάω στη μητέρα μου. 

Νάνσυ: Έχεις καλή σχέση με τη μητέρα σου;  

Μπιλ: Είχα… δεν τη σκότωσα εγώ, αν αυτό σκέφτεσαι• πέθανε από 

ανακοπή.  

Νάνσυ: Ποτέ μου δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο. Γιατί σκοτώνεις 

γυναίκες; 

Μπιλ: Το απολαμβάνω!  

Νάνσυ: Με ξαφνιάζεις… το κυνήγι της απόλαυσης προκαλείται από 

την παρόρμηση κι όχι απ’ τη σκέψη, κι εσύ φαίνεσαι σκεπτόμενος 

άνθρωπος. Γιατί με απήγαγες μετά από τόσο καιρό;  

Μπιλ: Έπρεπε να σε μελετήσω πρώτα… να αποφασίσω αν αξίζεις. 

Νάνσυ: Ποια κριτήρια ορίζουν την αξία μου;  

Μπιλ: Είσαι αφελής κι αυτό σε κάνει πολύ εύκολο θύμα, και πολύ 

όμορφη κι αυτό σε κάνει ιδιαίτερα ελκυστική.  

Νάνσυ: Είσαι ο πρώτος που μου λέει ότι είμαι πολύ όμορφη… νιώθεις 

ποτέ μόνος;  

Μπιλ: Θαρρώ, μου πρέπει η μοναξιά. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι. 
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Νάνσυ: Επειδή λένε ότι είσαι ένας παρανοϊκός σχιζοφρενής; 

Μπιλ: Επειδή τα κάνουν απάνω τους όταν φοβούνται. Εσύ φοβάσαι; 

Νάνσυ: Σκέφτεσαι ποτέ τον θάνατο;  

Μπιλ: Συνέχεια.  

Νάνσυ: Όχι των άλλων, τον δικό σου.  

Μπιλ: Ποτέ!  

Νάνσυ: Εγώ σκέφτομαι τον θάνατό μου κάθε μέρα, κι αναρωτιέμαι 

πώς θα ‘ναι όταν πεθάνω. Θα σου πω ένα μυστικό: είχα φανταστεί να 

γίνομαι θύμα σου. Είχα φτιάξει και ένα σενάριο απαγωγής. Θέλεις να 

το ακούσεις;  

Μπιλ: Ναι.  

Νάνσυ: Ο ήλιος δύει. Περπατώ μόνη στο πάρκο, και για να κόψω 

δρόμο στρίβω από το κεντρικό μονοπάτι, βαδίζοντας χαμένη ανάμεσα 

στα δέντρα, και κυριευμένη από την αίσθηση ότι με παρακολουθούν. 

Επιταχύνω όλο και πιο πολύ το βήμα μου, αλλά η αίσθηση ότι με 

παρακολουθούν δυναμώνει όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολύ, ώσπου 

γίνεται θαλπωρή… τότε ξυπνάω.  

Μπιλ: Και βρίσκεσαι εδώ! Σε απογοήτευσε η πραγματικότητα; Το πανί 

με το χλωροφόρμιο; Η διαδρομή με το αυτοκίνητό μου μέχρι εδώ; 

Νάνσυ: Ήταν πολύ καλύτερη, αν και την περίμενα λίγο πιο 

πολύπλοκη. 

Μπιλ (Αρχίζει να γελάει): Είσαι το κάτι άλλο.  

Νάνσυ: Γιατί το λες αυτό;  

Μπιλ: Γιατί με παίζεις… με παίζεις για να το σκάσεις. Όμως αυτό δεν 

πρόκειται να συμβεί, σε διαβεβαιώ.  

Νάνσυ: Ποτέ δεν είπα ότι προσπαθώ να το σκάσω…  

Μπιλ: Είσαι αστυνομικός;  

Νάνσυ: Όχι.  

Μπιλ: Είσαι του FBI?  

Νάνσυ: Αφού δεν είμαι αστυνομικός, πώς να είμαι… Όχι. 

Μπιλ: Είσαι δημοσιογράφος;  

Νάνσυ: Όχι.  

Μπιλ: Τότε, ποια είσαι; 
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Νάνσυ: Το όνομά μου είναι Νάνσυ Ρότζερς. Κατάγομαι απ’ το 

Γουισκόνσιν. Ήρθα στο Τέξας πριν από τρία χρόνια με κάποιον που 

τα είχα τότε, αλλά έφυγε και από τότε μένω μόνη. Είχα κι ένα γάτο 

αλλά το ‘σκασε.  

Μπιλ: Γιατί είσαι εδώ;  

Νάνσυ: Γιατί με απήγαγες.   

Μπιλ (Αρπάζει ένα μαχαίρι από το δίσκο και το φέρνει στο πόδι 

τής Νάνσυ): Αν δεν μου απαντήσεις θα σου κόψω το πόδι. Γιατί είσαι 

‘δω; 

Νάνσυ: Αν σου πω, θα μου πεις και ‘συ το όνομά σου;  

Μπιλ: Ουίλιαμ.  

Νάνσυ: «Ουίλιαμ»… μου αρέσει… Ήθελα να σε γνωρίσω, Ουίλιαμ. 

Όλοι παρακολουθούν όσα κάνεις και πιστεύουν ότι είσαι τέρας. Αλλά 

εγώ σε κοιτάζω, και βλέπω έναν άνθρωπο που κανείς δεν τον 

καταλαβαίνει. 

Μπιλ: Σκοτώνω γυναίκες, τις τεμαχίζω, και τις πετάω στο ποτάμι: τι 

δεν καταλαβαίνεις;  

Νάνσυ: Πώς μπορεί να είναι τόσο κακός ένας άνθρωπος που γράφει 

τα ωραιότερα ποιήματα που έχω διαβάσει ποτέ; Τόσο τραγικά, τόσο 

τρυφερά, όσο θα έπρεπε να είναι η ποίηση!  

Μπιλ: Προσβάλλεις τη νοημοσύνη μου. Κι αν δεν μου δώσεις καθαρές 

απαντήσεις θα…  

Νάνσυ: Θες καθαρές απαντήσεις; Λοιπόν! Έχω φτάσει στα όριά μου. 

Έπρεπε να σε γνωρίσω, για να δω αν όντως είσαι αυτός που λένε ότι 

είσαι. Κι αν ήσουν όντως έτσι, δεν θα με πείραζε να με σκότωνες γιατί 

δεν θα είχα τίποτα απολύτως να χάσω.  

Μπιλ: Δεν έπρεπε να σε απαγάγω. Όταν σε είδα να κάθεσαι στο 

πάρκο και κατάλαβα ότι περίμενες εμένα, έπρεπε να είχα φύγει. 

Νάνσυ: Μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, Ουίλιαμ. Να 

καταλάβουμε τι πήγε στραβά με τις ζωές μας. Τι μας έκανε αυτό που 

είμαστε τώρα, για να το διορθώσουμε.  

Μπιλ: Δεν έχουμε να διορθώσουμε τίποτα. Έτσι γεννήθηκα. 

Νάνσυ: Κανένας δεν γεννιέται να μισεί τις γυναίκες. 
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Μπιλ: Σκάσε! Βούλωσ’ το!  

Νάνσυ: Ήταν κάποιος άσχημος χωρισμός; Ήταν καταπιεστικοί οι 

γονείς σου; Ήταν θρησκόληπτοι; Τι έτρεξε, Ουίλιαμ;  

Μπιλ: Όλες οι γυναίκες που έχω σκοτώσει ήταν άσχημες. Η ασχήμια 

τους ήταν μια πληγή στο πρόσωπο του κόσμου. Απαλλάσσω τον κόσμο 

απ’ την ασχήμια.  

Νάνσυ: Είπες ότι είμαι όμορφη.  

Μπιλ: Μπορεί να είπα ψέματα.  

Νάνσυ: Ή να το είπες, επειδή αισθάνθηκες ότι εγώ σε καταλαβαίνω. 

Μπιλ: Πάλι με παίζεις, και σου είπα να μην το κάνεις.  

Νάνσυ: Δεν χρειάζεται να με φοβάσαι Ουίλιαμ, δεν θα σε πληγώσω. 

Μπιλ: Κόφ’ το… σε προειδοποιώ!  

Νάνσυ: Μου αρέσεις, Ουίλιαμ. Και νομίζω ότι σου αρέσω κι εγώ! 

Μπιλ (αρπάζει το μαχαίρι και το καρφώνει στο πόδι της Νάνσυ): 

Αυτή η πληγή είναι πολύ σοβαρή. Αν πεθάνεις, δεν θα φταίω εγώ. 

(Φεύγει εξαγριωμένος, χτυπώντας με δύναμη την πόρτα πίσω του) 

Νάνσυ: Συγγνώμη! ΣΥΓΓΝΩΜΗΗΗΗΗΗΗ… Συγγνώμη! 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 2 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Ισόγειος χώρος με ένα σαλόνι και μια τραπεζαρία.  

ΠΡΟΣΩΠΑ: Μπιλ, Νάνσυ 

Η Νάνσυ κοιμάται στον καναπέ, σκεπασμένη με κουβέρτα. Μπαίνει 

ο Μπιλ. Η Νάνσυ ξυπνάει, ανασηκώνεται, κοιτάζει απορημένη 

γύρω της και ρωτάει: 

Νάνσυ: Πού βρίσκομαι;  

Μπιλ: Στο ισόγειο του σπιτιού μου, στο σαλόνι. Σ’ έφερα ενώ 

κοιμόσουν, για να είναι άνετα το πόδι σου. Πώς το αισθάνεσαι;  

Νάνσυ: Τρομακτικά πρησμένο.  

Μπιλ: Μην ανησυχείς. Το χτύπημα ήτανε άσχημο, αλλά, όπως είδες, 

όταν σου έραψα την πληγή, σου χορήγησα παυσίπονα  και αντιβίωση, 

και σε δυο βδομάδες το πολύ θα είσαι περδίκι.  

Νάνσυ: Αν δεν ήξερα, θα έλεγα ότι είσαι γιατρός.  

Μπιλ: Σου έφτιαξα τηγανίτες. Πεινάς;  

Νάνσυ: Ναι.  

Μπιλ (ταΐζοντάς την τηγανίτες): Όταν σου έδενα το τραύμα 

παρατήρησα μια ουλή στο πόδι σου.   

Νάνσυ: Ατύχημα με το αυτοκίνητο.  

Μπιλ: Πόνεσε;  

Νάνσυ: Ο πόνος δεν μ’ ενοχλεί πια. Θα σε πείραζε αν σε φώναζα 

«Μπιλ»; 

Μπιλ: Καθόλου! Άκου: σχετικά με όσα έγιναν πριν…  

Νάνσυ: Δεν χρειάζονται εξηγήσεις.  

Μπιλ: Για το ποίημα που ρώτησες, το τέλειωσα χτες βράδυ. Αν θέλεις 

μπορώ να σου το διαβάσω και να μου πεις την άποψή σου. Ειλικρινά 

όμως. 

Νάνσυ: Ανυπομονώ ν’ ακούσω…  

Μπιλ (Βγάζει απ’ την τσέπη του ένα χαρτί διπλωμένο στα τέσσερα 

και το ανοίγει): Έχει τίτλο «ένα τριαντάφυλλο μόνο». (Καθαρίζει το 

λαιμό του) Ένα τριαντάφυλλο μόνο   

Κοιτάζω μπροστά / κι εκεί που άλλοτε έβλεπα άγρια χόρτα ξερά / 

τώρα βλέπω /  ένα  τριαντάφυλλο  μόνο.  /  Μόνο  αυτό  κατάφερε  να 
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φυτρώσει σ’ αυτό το χώμα. / Ένα τριαντάφυλλο μόνο του / που με 

φωνή γλυκιά / μου είπε καλημέρα. / Ένα τριαντάφυλλο μόνο / που 

μόλις το έκοψα, αυτό περπάτησε. / Άρχισε στον κήπο μου να τρέχει. / 

Ένα τριαντάφυλλο μόνο / ψηλώνει, με φτάνει, ανοίγω την πόρτα μου / 

και το βλέπω να φεύγει. Πώς σου φαίνεται;  

Νάνσυ: Ειλικρινά ε; Δεν είναι ό,τι καλύτερο έχεις γράψει… δεν είχε 

τόσο καλό ρυθμό και η επανάληψη ήταν κάπως προβλέψιμη. Ίσως είναι 

που για πρώτη φορά αισθάνεσαι κάτι και δεν ξέρεις πώς να το 

εκφράσεις. 

Μπιλ: Τι αισθάνομαι;  

Νάνσυ: Δεν είμαι εσύ, γι’ αυτό δεν ξέρω να σου πω τι αισθάνεσαι. 

Αλλά μέχρι τώρα έγραφες ποιήματα μόνο για μίσος και πόνο. Και 

ξαφνικά σαν να παλεύεις να γράψεις για… για κάτι άλλο.  

Μπιλ: Πήρα μιαν απόφαση, Νάνσυ, και θέλω να σου την πω…  

Νάνσυ: Με είπες με το όνομά μου… μ’ αρέσει ο τρόπος που το λες• 

σαν κάποιος να ξέρει ότι υπάρχω.  

Μπιλ: Είσαι ελεύθερη, Νάνσυ… μπορείς να φύγεις όποτε θέλεις! 

Νάνσυ: Αυτό είναι τεράστιο ρίσκο. Πού ξέρεις ότι δεν θα πάω 

κατευθείαν στην Αστυνομία;  

Μπιλ: Δεν πιστεύω ότι θα κάνεις κάτι τέτοιο.  

Νάνσυ: Κι αν ήθελα να μείνω εδώ; Δεν έχω ζήσει πιο συναρπαστική 

εμπειρία στη ζωή μου! Είμαι καλή παρέα! Ξέρω ν’ ακούω… 

Μπιλ: Εγώ όμως δεν θέλω να μείνεις εδώ. Η πόρτα είναι εκεί, και στα 

εκατό μέτρα από το σπίτι είναι η στάση του λεωφορείου.  

Νάνσυ: Μην κρύβεις αυτά που νιώθεις Μπιλ. Ό,τι κάνεις δεν είναι για 

να σώσεις τον κόσμο απ’ την ασχήμια, αλλά για να τιμωρήσεις τον 

εαυτό σου. Και ‘γω το ίδιο κάνω. Μόνο που λειτουργώ 

αυτοκαταστροφικά. 

Μπιλ: Δηλαδή;  

Νάνσυ: Η ουλή στο πόδι μου…   

Μπιλ: Είπες ότι έγινε σε αυτοκινητικό…   

Νάνσυ: Ναι, αλλά δεν ήταν ατύχημα… αποφάσισα να στουκάρω όταν 

συνειδητοποίησα ότι δεν είχα τίποτα. Ότι δεν ήμουν τίποτα. Μια 

ζωντανή - νεκρή που κάνει όσα περιμένουν οι άλλοι από ‘κείνη, 

βαδίζοντας στον τάφο της… και τότε ξεκίνησε… 
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Μπιλ: Τι πράγμα;  

Νάνσυ: Η αναζήτησή μου να νιώσω κάτι… Ακόμα και το θάνατο, αν 

χρειαζόταν. Έγινε εθισμός, με τυραννάει συνέχεια από τότε. Δοκίμασα 

τα πάντα: χάπια, χλωρίνες, ξαφνικό πέσιμο μπροστά σε αυτοκίνητα… 

Τίποτα. Στο τέλος έμενα πάντα ζωντανή, χωρίς να καταλαβαίνω γιατί. 

Τότε διάβασα τα ποιήματά σου, και ανακάλυψα ότι η απάντηση 

βρισκόταν στον άνθρωπο που είχε γράψει αυτά τα όμορφα λόγια. Γιατί 

αυτός γνώριζε το κενό μου. Έκανα τα πάντα για να σε βρω. Γύρισα όλα 

τα πάρκα, περίμενα ώρες ατελείωτες στις στάσεις των λεωφορείων, 

πήγα στους πιο έρημους δρόμους, μέχρι που ήρθες σε μένα, Μπιλ. Από 

εκείνη τη στιγμή, το αίσθημα του κενού χάθηκε.  

Μπιλ: Σου δίνω τρία δευτερόλεπτα για να του δίνεις για πάντα από 

‘δω, αλλιώς σε κατεβάζω στο υπόγειο και σε κάνω κομμάτια.  

Νάνσυ: Σ’ αγαπάω, Μπιλ, με κάθε κύτταρο της ύπαρξής μου, και 

νιώθω ότι μ’ αγαπάς και ‘συ…  

Μπιλ (μετρώντας τα δευτερόλεπτα με σύμβουλο το ρολόι του): Ένα! 

Νάνσυ: Το είδα στα μάτια σου, όταν μου έδενες την πληγή. Κανείς δεν 

μ’ έχει κοιτάξει ποτέ έτσι…  

Μπιλ: Δύο!  

Νάνσυ: Αν δεν θες να με ακούσεις, σκότωσέ με… αλλά εμείς οι δυο 

είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον και τίποτα δεν θα τ’ αλλάξει 

αυτό! 

Μπιλ: Τρία! (Αρπάζει ένα μαχαίρι από το δίσκο του πρωινού 

πλησιάζει τη Νάνσυ και υψώνει το μαχαίρι εναντίον της. Το μαχαίρι 

πέφτει από τα χέρια του) Δεν μπορώ… δεν μπορώ να το κάνω!  

Νάνσυ: Κοίταξέ με Μπιλ! Κοίτα με, που να πάρει! Αυτή είναι η ευκαιρία 

μας, Μπιλ, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Πρέπει όμως να 

μου ανοιχτείς… κι εγώ θα είμαι μαζί σου για πάντα.  

Μπιλ (επαναλαμβάνει σαν υπνωτισμένος): «Κι εγώ θα είμαι μαζί σου 

για πάντα»!  

Νάνσυ: Μ’ αγαπάς, Μπιλ;  

Μπιλ: Από την πρώτη φορά που σε είδα!… ήξερα ότι έχεις κάτι. 

Νάνσυ: Αχ, Μπιλ… (κουρνιάζει στο στήθος του και εκείνος την 

αγκαλιάζει και τη φιλάει στα μαλλιά. Έπειτα, την αρπάζει από τα 

μπράτσα και την φέρνει μπροστά του τεντώνοντας τα χέρια του και 



 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

100 

κοιτώντας την στα μάτια, λέει)  

Μπιλ: Είναι τελείως τρελό!  

Νάνσυ: Όχι, Μπιλ, όχι! Θα αποδείξουμε σε όλους ότι μπορούμε να 

πάρουμε το αρνητικό και να το κάνουμε θετικό. Θα μεταμορφώσουμε 

την ασχήμια μας σε ομορφιά. Όμως πρώτα πρέπει να δώσουμε μιαν 

υπόσχεση ο ένας στον άλλον.  

Μπιλ: Τι υπόσχεση;  

Νάνσυ: Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Από ‘δω και μπρος δεν θα 

τιμωρούμε άλλο τους εαυτούς μας. Συμφωνείς;  

Μπιλ: Συμφωνώ.  

Νάνσυ: Υποσχέσου το!  

Μπιλ: Το υπόσχομαι! (Αγκαλιάζονται)  

Νάνσυ: Τώρα ξεκινάει κάτι καλό. Το νιώθεις;  

Μπιλ: Ναι, το νιώθω! (Μένουν αγκαλιασμένοι) 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 3 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Ισόγειος χώρος με ένα σαλόνι και μια τραπεζαρία.  

ΠΡΟΣΩΠΑ: Μπιλ, Νάνσυ 

Καμία παρουσία στο χώρο. Μπαίνει ο Μπιλ. 

Μπιλ: Μωρό μου, γύρισα.  

Νάνσυ (ρωτάει από μέσα, από την κουζίνα): Εσύ είσαι Μπιλ; 

(μπαίνοντας στο σαλόνι υποδέχεται τον Μπιλ με ένα πεταχτό φιλί) 

Άργησες. Πώς ήταν η μέρα σου;   

Μπιλ: Α, πολύ κουραστική! Το νοσοκομείο είχε εφημερία… Τι θα φάμε; 

Νάνσυ: Κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες.  

Μπιλ: Το αγαπημένο μου… απ’ την αγαπημένη μου! Λατρεύω τη 

μαγειρική σου.  

Νάνσυ: Ω, Μπιλ… Εδώ και τρεις βδομάδες που μένουμε μαζί δεν μου 

μιλάς για τίποτα και νιώθω σαν να μην μετράω καθόλου για σένα. 

Μπιλ: Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή θα σου τα πω όλα. 

Νάνσυ: Πότε;  

Μπιλ: Νωρίτερα απ’ όσο φαντάζεσαι. Μέχρι τότε να τηρείς τη 

συμφωνία μας. Εντάξει;  

Νάνσυ: Δηλαδή;  

Μπιλ: Δεν ανοίγεις, Νάνσυ! Δεν ανοίγεις! Σε κανέναν!  

Νάνσυ: Αυτό είναι το πρόβλημα Μπιλ. Από τότε που ήρθα, δεν έχω 

δει κανέναν, δεν έχω μιλήσει σε κανέναν, εκτός από ‘σένα.  

Μπιλ: Ναι, γιατί κανένας δεν σε ξέρει όπως εγώ! Και θέλω να σου πω 

ότι ξεσήκωσες μέσα μου ολόκληρο τυφώνα από συναισθήματα που δεν 

υποψιαζόμουν καν ότι υπήρχαν! Σαν να με τύλιξε ένα παλιρροϊκό κύμα 

κανονικότητας. Βούλιαξα μέσα της, και για πρώτη φορά αισθάνομαι 

κανονικός άνθρωπος και όχι κάποιο τέρας με μάσκα που απολαμβάνει 

να σκοτώνει γυναίκες. Κι όλ’ αυτά χάρη σε σένα!  

Νάνσυ: Ευχαριστώ. Κι εσύ με κάνεις να αισθάνομαι κανονική. Και αφού 

πιάσαμε το θέμα, έλεγα ν’ ανοιχτούμε λίγο, να πάψουμε να ζούμε 

αποκομμένοι. Να γνωρίσουμε τους γείτονές μας, γιατί είναι κι αυτό 

μέρος της κανονικότητας. Να γίνεσαι φίλος με τους γείτονές σου. 

Μπιλ (σε έντονο ύφος): Και τι κάνουν οι  φίλοι  Νάνσυ;  Ανταλλάσσουν 
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επισκέψεις. Χώνονται στα σπίτια των άλλων. Και τότε τ’ ανακαλύπτουν 

όλα! Οι γείτονες είναι κακός μπελάς, κι εμείς δεν θέλουμε μπελάδες! 

Νάνσυ: Μπιλ, είμαστε ευτυχισμένοι… δεν είμαστε;  

Μπιλ: Και βέβαια είμαστε! Γιατί ρωτάς;  

Νάνσυ: Γιατί θύμωσες. Πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να 

παντρευτούμε κάποια στιγμή; Δεν λέω τώρα αμέσως… ίσως στο 

μέλλον. 

Μπιλ: Τι να πω; Μόλις κλείσαμε τρεις βδομάδες γνωριμίας. 

Νάνσυ: Με εμπιστεύεσαι Μπιλ;  

Μπιλ: Μα τι σ’ έπιασε σήμερα; Και βέβαια σε εμπιστεύομαι! 

Νάνσυ: Οπότε, αν σου έλεγα ότι ξέρω ότι ήρθες εδώ πριν από ένα 

μήνα και ότι ξέρω ακόμη ότι το υπόγειο παλιά ήταν καταφύγιο και ότι 

διαθέτει μόνωση, δεν θα γινόσουν έξαλλος, σωστά; Με επισκέφτηκε 

το πρωί η γειτόνισσά μας, η Τζοάν, για να μας καλωσορίσει. Χτυπούσε 

τόσο επίμονα! Εκείνη με ενημέρωσε.   

Μπιλ: Άνοιξες την πόρτα! Δεν έπρεπε ν’ ανοίξεις την πόρτα! 

Νάνσυ: Κι εσύ, έπρεπε να μου είχες πει ότι ήρθαμε εδώ πριν από ένα 

μήνα.  

Μπιλ: Δεν ήρθαμε εδώ πριν από ένα μήνα. Μόνος μου ήρθα. 

Νάνσυ: Και μετά με απήγαγες.   

Μπιλ: Ναι.  

Νάνσυ: Το ν’ αλλάζεις σπίτια, είναι μέρος της στρατηγικής σου για να 

μην σε πιάνουν; Κάθε φορά που σκοτώνεις μια γυναίκα, μετακομίζεις; 

Αλλάζεις το όνομά σου; Αλλάζεις δουλειά; Έχεις ταυτότητα; 

Μπιλ: Εμείς οι δυο υποτίθεται ότι θα ξεκινούσαμε μαζί από το μηδέν. 

Κάνω λάθος;  

Νάνσυ: Εντάξει Μπιλ. Αν δεν θες να μιλήσεις, δεν μπορώ να σε 

πιέσω, αλλά πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Εσένα μπορεί να σ’ 

αρέσει να κρύβεσαι απ’ τον κόσμο, αλλά εγώ δεν αντέχω άλλο.  

Μπιλ: Τι θα κάνεις;  

Νάνσυ: Δεν θα το κάνω μόνη μου, μαζί θα το κάνουμε. Απόψε θα 

κάνουμε το τραπέζι στους γείτονές μας.   

Μπιλ: Δεν πρόκειται να κάνουμε το τραπέζι σε κανέναν. (Η Νάνσυ 

κατευθύνεται στην κουζίνα και επιστρέφοντας σερβίρει μια  ομελέτα 
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στον Μπιλ) Θύμωσες;  

Νάνσυ: Όχι βέβαια… σου έφερα κάτι της ώρας για να σε κρατήσει 

μέχρι το δείπνο: Ομελέτα.  

Μπιλ: Ξέρεις ότι δεν τρώω ομελέτα ούτε για πρωινό.  

Νάνσυ (καρφώνει με το πιρούνι το χέρι του Μπιλ και το αφήνει στο 

τραπέζι): Θα την φας και θα πεις κι ένα τραγούδι, Μπιλ! (Ο Μπιλ 

κοιτάζει το πιρούνι και πηγαίνει στο υπόγειο. Επιστρέφει με έναν 

επίδεσμο τυλιγμένο γύρω από την παλάμη του)  

Μπιλ: Τι τρέχει με τη συμπεριφορά σου; Είναι παράξενη, αλλόκοτη! 

Νάνσυ: Και η δική σου δεν πάει πίσω. Οπότε είμαστε πάτσι. Έτσι δεν 

είναι; 

Μπιλ: Όπως και να ‘ναι πρέπει να το συζητήσουμε προτού τα 

πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο.  

Νάνσυ: Λυπάμαι, αλλά οι καλεσμένοι μας φτάνουν από στιγμή σε 

στιγμή. (Ακούγονται χτυπήματα στην πόρτα) Ήρθαν… άνοιξέ τους 

εσύ. Εγώ πάω να φρεσκαριστώ. (Η Νάνσυ βγαίνει από τη Σκηνή) 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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ΣΚΗΝΗ 4 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Ισόγειος χώρος με ένα σαλόνι και μια τραπεζαρία.  

ΠΡΟΣΩΠΑ: Μπιλ, Νάνσυ, Τζοάν 

Ατμόσφαιρα οικειότητας. Ο Μπιλ, η Νάνσυ και η Τζοάν 

απολαμβάνουν τα απεριτίφ τους, καθισμένοι στον καναπέ. 

Μπιλ: Ώστε ο Ρόυ δεν μας έκανε την τιμή, λόγω εργασίας. 

Τζοάν: Δυστυχώς, το πρόγραμμα του άντρα μου είναι φτερό στον 

άνεμο. 

Νάνσυ: Καλά, δεν πειράζει, θα βρεθούμε οι τέσσερίς μας μιαν άλλη 

φορά. Τζοάν: Για πείτε μου λοιπόν, πώς γνωριστήκατε εσείς οι δυο; 

Νάνσυ: Είναι μεγάλη ιστορία… Θες να την πεις, μωρό;  

Μπιλ: Δεν έχω διάθεση τώρα.  

Τζοάν: Αν το θέμα είναι ευαίσθητο, δεν είναι απαραίτητο να το 

συζητήσουμε.  

Νάνσυ: Καθόλου ευαίσθητο! Με βρήκε σ’ ένα πάρκο, με απήγαγε, και 

με έσυρε στο υπόγειό του. Έτσι γνωριστήκαμε. Και μετά το ένα έφερε 

το άλλο. (Η Τζοάν δείχνει να μην ξέρει πώς να τα πάρει όσα ακούει) 

Μπιλ: Αστειεύεται. Συναντηθήκαμε όταν ήμουν στην Ιατρική, στο 

Μιλγουόκι. (Η Τζοάν ανακουφισμένη ξεκαρδίζεται στα γέλια, ενώ η 

Νάνσυ και ο Μπιλ μένουν ανέκφραστοι)  

Τζοάν: Απαπά! Για μια στιγμή πάγωσε το αίμα μου.   

Νάνσυ: Έτσι είμαστε εμείς. Μας αρέσουν τα παιχνίδια. Δίνουν χαρά 

στην πλήξη της ύπαρξής μας.  

Τζοάν: Ώστε είστε γιατρός. (Ξαφνικά, παρατηρεί εξεταστικά τον 

επίδεσμο στην παλάμη του Μπιλ) Μα τι έπαθε το χέρι σας; 

Μπιλ: Τίποτα. Ένα απλό γρατσούνισμα στη δουλειά.  

Τζοάν: Δεν φαίνεται για απλό γρατσούνισμα. Αλλά εσείς είστε ο 

γιατρός, σίγουρα ξέρετε καλύτερα… Μπορώ να πάω στην τουαλέτα; Θα 

ήθελα να φρεσκαριστώ πριν το δείπνο.  

Νάνσυ: Φυσικά… Στο βάθος του διαδρόμου. Πρώτη πόρτα δεξιά. (Η 

Τζοάν πηγαίνει στην τουαλέτα)  

Μπιλ: Όταν επιστρέψει, να της πεις ότι δεν νιώθεις καλά. 

Νάνσυ:  Όταν  επιστρέψει  από  το  μπάνιο,  θα   κάτσουμε   όλοι   στο 
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τραπέζι και θα της πούμε τα πάντα για μας. Θα της πω για τον γάμο 

μας, την οικογένειά σου, την οικογένειά μου, για τότε που οι θείοι  μας  

πιαστήκανε στα χέρια για το τελευταίο χοτ ντογκ στο μπάρμπεκιου της 

4ης Ιουλίου, και ότι τώρα είναι αδελφικοί φίλοι.  

Μπιλ: Αυτό θες λοιπόν; Ένα τεράστιο ψέμα;  

Νάνσυ (σε υψηλό τόνο): Θέλω τα πράγματα να είναι κανονικά Μπιλ. 

Αλλά δεν είναι, και αυτό με σκοτώνει.  

Μπιλ: Χρειάζομαι λίγο χρόνο.  

Νάνσυ (σε υψηλό τόνο): Από τότε που ανέβηκα πάνω, αυτό είναι το 

μόνο που λες, φορώντας το προσωπείο του κανονικού γιατρού. 

Μπιλ: Μα είμαι κανονικός γιατρός.  

Νάνσυ (σε υψηλό τόνο): Είσαι κατά συρροήν δολοφόνος. 

Μπιλ: Μη φωνάζεις, θα σ’ ακούσει. Τι θες επιτέλους;  

Νάνσυ: Τον πραγματικό εαυτό σου. Αυτόν που με άρπαξε στο πάρκο. 

Αυτόν που με έδεσε στο υπόγειο. Αυτόν που με μαχαίρωσε στο πόδι 

και φρόντισε τις πληγές μου.  

Μπιλ: Θέλω να σου χαρίσω ένα μέλλον, Νάνσυ. Δεν μπορώ όμως να 

είμαι δολοφόνος, και να προσπαθώ να σου δώσω ένα μέλλον. 

Νάνσυ: Τότε δεν θέλω το μέλλον.  

Μπιλ: Κοίτα, θα την βρούμε την άκρη. Όμως όλα αυτά που κάνεις, δεν 

οδηγούν πουθενά. Ξεφορτώσου την τώρα. (Της αρπάζει το χέρι και 

λέει τονίζοντας μια – μια τις συλλαβές) Κά - νε - την - να – φύ - γει. 

Τζοάν (μπαίνει): Εδώ είμαι κι εγώ (Ο Μπιλ αφήνει το χέρι της 

Νάνσυ) 

Μπιλ: Συγγνώμη για όλο αυτό. Είμαστε λίγο…  

Τζοάν: Αλίμονο! Τα ερωτικά καυγαδάκια είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

κάθε υγιούς γάμου… Λοιπόν… Πώς προσαρμοστήκατε στην ιστορική 

μας Πολιτεία;  

Μπιλ: Το Τέξας έχει αδιαμφισβήτητη γοητεία.  

Τζοάν: Αναμφίβολα. Το διαπιστώσαμε και εμείς όταν βρεθήκαμε εδώ, 

εξαιτίας της δουλειάς του Ρόυ. Είναι, ξέρετε, αστυνομικός. 

Νάνσυ: Αστυνομικός; Ήδη νώθω πιο ασφαλής. Και σε τι εξειδικεύεται 

ακριβώς;  

Τζοάν: Στους   κατά   συρροήν   δολοφόνους.   Ο  Ρόυ   είναι   ο  πλέον 
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κατάλληλος, γιατί είναι οξυδερκής… και για να πιάσεις έναν κατά 

συρροήν δολοφόνο θέλει πολύ μυαλό.  

Νάνσυ: Κρίμα που σ’ αυτά τα μέρη δεν υπάρχουν κατά συρροήν 

δολοφόνοι, για ν’ απασχολείται ο άντρας σου.  

Τζοάν: Υπάρχει ένας στην πόλη. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει 

απαγάγει έντεκα γυναίκες. Τις σκότωσε όλες, τις τεμάχισε και πέταξε 

τα μέλη τους στο ποτάμι με ένα ποίημα για την κάθε μία.  

Νάνσυ: Γιατί πιστεύεις ότι γράφει τα ποιήματα;  

Τζοάν: Δεν έχω ιδέα. Προφανώς για να τα διαβάζει ο κόσμος. Ίσως 

να θέλει τα δεκαπέντε λεπτά δημοσιότητας.  

Μπιλ: Ίσως είναι ο τρόπος του να αποτίει ένα φόρο τιμής, ή μπορεί 

να δουλεύει σε εργοστάσιο ποίησης. (Η Τζοάν και η Νάνσυ βάζουν 

τα γέλια)  

Τζοάν (συνωμοτικά): Με όρκισαν να μην το πω πουθενά, αλλά σε σας 

μπορώ να το αποκαλύψω. Μόλις τον έπιασαν, γι’ αυτό ο Ρόυ δεν 

μπόρεσε να έρθει απόψε.  

Νάνσυ: Άκουσες, αγάπη μου; Τώρα που έπιασαν τον σχιζοφρενή 

μανιακό μπορούμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Δώστε μου λίγα λεπτά 

και το δείπνο θα σερβιριστεί. (Σηκώνεται και κατευθύνεται στην 

κουζίνα. Ο Μπιλ κοιτάζει την Τζοάν)  

Μπιλ: Ο Ρόυ, πώς είναι σίγουρος ότι έπιασαν τον δολοφόνο; 

Τζοάν: Μα αφού πήγε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα και τ’ ομολόγησε. 

Έτσι είπε ο Ρόυ.  

Μπιλ: Να διευκρινίσω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος έχει θυσιάσει δυο 

χρόνια από τη ζωή του για να δείξει πόσο σάπιος, βρώμικος και 

ψεύτικος είναι αυτός ο κόσμος. Και τώρα πάει έτσι απλά σε ένα 

αστυνομικό τμήμα και παραδίνεται;  

Τζοάν: Ναι, γιατί όχι;  

Μπιλ: Γιατί το έργο του δεν έχει τελειώσει ακόμη. Το αρχικό σχέδιο 

ήταν για δώδεκα. Και αυτό θα γίνει. Σε συμβουλεύω να φύγεις προτού 

χάσω την ψυχραιμία μου.  

Τζοάν (τρομαγμένη): Ξαφνικά, δεν αισθάνομαι πολύ καλά… λέω να 

πηγαίνω. (Η Τζοάν φεύγει βιαστικά. Μπαίνει η Νάνσυ) 

Νάνσυ: Πού είναι η Τζοάν; 



 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

107 

Μπιλ: Έφυγε.  

Νάνσυ: Της το είπες, έτσι;  

Μπιλ: Δεν μπορώ ν’ αφήσω άλλους να πάρουν την αναγνώριση για το 

δικό μου έργο. Ειδικά, αν αυτό δεν έχει τελειώσει.  

Νάνσυ: Νόμιζα ότι το έργο σου έχει τελειώσει.  

Μπιλ: Τελειώνει σε λίγο… (τη φιλάει στο μέτωπο) Μήπως φοβάσαι; 

Νάνσυ: Δεν ξέρω… Θες να φοβάμαι; (Ο Μπιλ και η Νάνσυ πηγαίνουν 

στο υπόγειο) 

ΣΚΟΤΑΔΙ 
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Παράθεμα 1α 

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ   

 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

Myth Busters  

 

Έγκλημα και ψυχική παθολογία 

Δημήτρης Ακρίβος  

«Η δασκάλα που αποκεφάλισε ο παρανοϊκός στη Σαντορίνη» 

(άρθρο των Τσαλδάρη και Παπαδάτου για τη δολοφονία της Αδαμαντίας Κάρκαλη από 

το Θανάση Αρβανίτη στην Espresso Online, 4 Αυγούστου 2008, έμφαση του 

συγγραφέα) 

«Το έγκλημα του αιώνα στη Θάσο: [...] “ Έτσι ήθελε ο Θεός ” δικαιολογήθηκε ο 

σαλεμένος φονιάς» 

(άρθρο για το έγκλημα του Θεόφιλου Σεχίδη σε βάρος πέντε συγγενικών του 

προσώπων στον Ελεύθερο Τύπο, 9 Αυγούστου 1996: 17, έμφαση του συγγραφέα) 

http://e-keme.gr/
http://e-keme.gr/
http://www.crimetimes.gr/
http://www.crimetimes.gr/category/myth-busters/
http://www.crimetimes.gr/
http://e-keme.gr/
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Μύθος: 

Περιπτώσεις όπως αυτές των Αρβανίτη και Σεχίδη αποτελούν τον κανόνα παρά την 

εξαίρεση. Η ψυχική παθολογία είναι η βασική αιτία εγκληματικής συμπεριφοράς. Όλοι 

όσοι πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια είναι εν δυνάμει βίαιοι εγκληματίες. Κατά 

συνέπεια, η κοινωνία είναι στο έλεος «παρανοϊκών» και «σαλεμένων» ατόμων που, ως 

άλλες ωρολογιακές βόμβες, μπορούν ανά πάσα στιγμή να «εκραγούν» σε βάρος όποιου 

τύχει να βρίσκεται στο λάθος μέρος τη λάθος ώρα. 

Κοινωνικό Πλαίσιο: 

Σύμφωνα με τη σχολή της κοινωνικής κατασκευής (Jenkins, 2001; Best, 2008), οι 

τίτλοι των παραπάνω και πολλών άλλων άρθρων σχετικά με τη δήθεν απειλή των 

«σαλεμένων» μελών της κοινωνίας μας φανερώνουν λιγότερα για την απειλή αυτή 

καθεαυτή και περισσότερα για το πώς τα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία γενικότερα 

αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν όσους πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια. Η 

κρατούσα κοινωνική αντίληψη είναι ότι όσοι έχουν κάποια ψυχική διαταραχή είναι 

ταυτόχρονα επικίνδυνοι, βίαιοι και απρόβλεπτοι (Markowitz, 2011). Η αντίληψη αυτή 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εντυπωσιοθηρική ειδησεογραφική κάλυψη 

εγκλημάτων με ψυχικά ασθενείς δράστες καθώς και στην επιρροή προϊόντων 

μυθοπλασίας (συγκεκριμένα, κλασικών χαρακτήρων όπως του Norman Bates στο 

Psycho ή του Hannibal Lecter στο Silence of the Lambs που επιβεβαιώνουν το 

παραπάνω στερεότυπο) (Birch, 2012). Η γλώσσα έχει τη δύναμη να παρουσιάσει ως 

φυσικό και αναπόφευκτο κάτι το οποίο είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα 

συντονισμένης διαβούλευσης (Barthes, 1993; Hall et al., 1978) και αυτό είναι εμφανές 

στην προκειμένη περίπτωση. Η χρήση όρων όπως «παρανοϊκός», «σαλεμένος», 

«τρελός», «σχιζοφρενής», «μανιακός» στους παραπάνω τίτλους ή ακόμα και σε 

καθημερινές συζητήσεις για εγκλήματα της επικαιρότητας υποδηλώνει ότι ο δράστης 

προφανώς διέπραξε το έγκλημα, επειδή ακριβώς παρουσίαζε τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω εξήγηση της πράξης του είναι περιττή. 

Μία τέτοια ερμηνεία, ωστόσο, υπεραπλουστεύει ένα αρκετά περίπλοκο ζήτημα. 

 

Κρίσιμα ερωτήματα: 

Υπάρχει πράγματι σχέση μεταξύ ψυχικής διαταραχής και βίαιης συμπεριφοράς; 

Αν ναι, ποια είναι η φύση αυτής της σχέσης; 

Είναι μία σχέση αιτίας-αποτελέσματος; 

Κατά πόσο μπορεί μία ψυχική διαταραχή να αυξήσει ή να ελαττώσει τις πιθανότητες 

εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς από τον πάσχοντα; 

Αποδομώντας το μύθο: 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν άτομα ψυχικά ασθενή τα οποία είναι όντως, 

σύμφωνα με την κρατούσα αντίληψη, βίαια, επικίνδυνα και απρόβλεπτα (Markowitz, 

2011). Το ίδιο όμως ισχύει και για άτομα τα οποία είναι ψυχικά υγιή. Η σχέση μεταξύ 

ψυχικής διαταραχής και βίαιης συμπεριφοράς δεν είναι κατ’ ανάγκη αιτιακή. 
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Το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχουν δυσανάλογα πολλοί ψυχικά ασθενείς εγκληματίες 

(Morris, 2006) πιθανόν να οφείλεται στη λεγόμενη «εγκληματοποίηση της ψυχικής 

ασθένειας» (Teplin, 1984). Η εν λόγω «εγκληματοποίηση» αναφέρεται στο ενδεχόμενο 

να θεωρούν τα όργανα της τάξης και το δικαστικό σύστημα τις ενέργειες ψυχικά 

ασθενών ατόμων περισσότερο ύποπτες (και κατ’ επέκταση, αξιόποινες) σε σύγκριση 

με τις ενέργειες ψυχικά υγιών ατόμων. H καθηγήτρια Νομικής του London School of 

Economics Jill Peay (2007) κάνει επίσης λόγο για «ανάρμοστη εγκληματικότητα» των 

ψυχικά ασθενών αναφερόμενη στο ότι, λόγω της ασθένειάς τους, οι δράστες αδυνατούν 

να καλύψουν τα ίχνη τους και έχουν συνεπώς περισσότερες πιθανότητες να 

συλληφθούν για το έγκλημά τους. 

Η ψυχική ασθένεια η οποία σχετίζεται αρκετά συχνά με βίαιες συμπεριφορές είναι η 

σχιζοφρένεια (Anderson, 1997; Walsh et al., 2002). Σε έρευνά τους στη φυλακή του 

Brixton, οι Taylor και Gunn (1984) βρήκαν ότι 45% των κρατουμένων που έπασχαν 

από σχιζοφρένεια είχαν κατηγορηθεί για βίαιο έγκλημα. Ωστόσο, οι ίδιοι ερευνητές 

επισημαίνουν ότι η πλειοψηφία των σχιζοφρενών δραστών διαπράττουν εγκλήματα 

ήσσονος σημασίας. Ταυτόχρονα, οι Appelbaum, Robbins και Monahan (2000) 

υποστηρίζουν ότι τα συμπτώματα της ψυχικής ασθένειας (π.χ. παραισθήσεις) είναι 

συχνά τόσο έντονα που καθιστούν αδύνατη την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος από 

τον πάσχοντα. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ψυχικές ασθένειες και τα συμπτώματά τους εκδηλώνονται σε 

ένα ευρύτερο περιβάλλον το οποίο τελεί υπό την επιρροή διαφόρων κοινωνικών 

παραγόντων: έλλειψη πόρων (Silver et al., 1999), δυσλειτουργικές οικογένειες 

(Matejkowski και Solomon, 2008) και ανεπαρκής κοινωνική πρόνοια (Silver and 

Teasdale, 2005), μεταξύ άλλων, αυξάνουν την πιθανότητα βίαιης συμπεριφοράς από 

τον ψυχικά ασθενή. Οι ίδιοι παράγοντες, όμως, ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

εγκληματική συμπεριφορά ανεξάρτητα από την ύπαρξη ψυχικής ασθένειας (Hiday, 

2006). Επομένως, η θεώρηση οποιασδήποτε εγκληματικής ενέργειας ως 

αποτελέσματος της ψυχικής διαταραχής του δράστη είναι ανεπαρκής (αν και, σύμφωνα 

με τις παραπάνω πληροφορίες, όχι απόλυτα εσφαλμένη) (Fazel και Grann, 2006). 

Τέλος, η δαιμονοποίηση όσων πάσχουν από ψυχικές διαταραχές παραβλέπει το 

γεγονός ότι τα συγκεκριμένα άτομα αποτελούν μία από τις πιο ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες και κατά συνέπεια είναι πολύ πιο πιθανό να είναι θύματα και όχι θύτες (65-

130% πιο πιθανό σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό σύμφωνα με τους Brekke et 

al., 2001). Θεωρούμενοι «εύκολοι στόχοι» (Lurigio et al., 2013), πέφτουν καθημερινά 

θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, ληστείας, κλοπής, εκφοβισμού και άλλων 

αντικοινωνικών συμπεριφορών από αγνώστους, φίλους, φροντιστές ή ακόμα και μέλη 

της οικογένειάς τους (Mind, 2007). 

Όσο λοιπόν κι αν το μήνυμα της ιστορίας του εκάστοτε «παρανοϊκού δολοφόνου» 

φαντάζει ξεκάθαρο, την επόμενη φορά που θα ακούσουμε την αναπαραγωγή της αξίζει 

να αναρωτηθούμε: 

Είναι άραγε ο παρανοϊκός πάντοτε δολοφόνος; 

Είναι ο δολοφόνος πάντοτε παρανοϊκός; 

 

*Ο Δημήτρης Ακρίβος είναι Λέκτορας Εγκληματολογίας, Canterbury Christ Church 

University 
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Ουδέποτε, στα χρονικά της Χριστιανοσύνης όλης, εμπήκε σ’ ενέργεια τέτοια πράξη από 

ένα μοναχικό και μεμονωμένο άτομο, οπλισμένο με τόση αποτρόπαιη εξουσία πάνω στις 

καρδιές των ανθρώπων όπως  η εξολοθρευτική δολοφονία....με την οποία επέβαλε την 

υπεροχή του απέναντι σ’ όλα τα  τέκνα του Κάιν.[i] 

T. De Quincey 

Το ρίγος του λαϊκού θαυμασμού μπροστά στον «μεγάλο εγκληματία» απευθύνεται στο 

άτομο που φέρει πάνω του, όπως στις αρχαϊκές εποχές, τα στίγματα του νομοθέτη ή του 

προφήτη.[ii] 

J. Deridda 

H ανθρωποκτονία είναι ένα μοναδικό έγκλημα, καθώς, όποιος στερεί τη ζωή κάποιου 

διαταράσσει τη φυσική τάξη[1] και αποδεικνύει ακραία αδιαφορία για τη αξία της 

ανθρώπινης ζωής,[2] κατά, δε, τον Π.Κ. θεωρήθηκε ανέκαθεν ως ένα από τα 

σοβαρότερα εγκλήματα εβρισκόμενη στο κομβικό σημείο της ιστορίας του 

εγκλήματος, καθιστώντας ήρωες τους πολεμιστές και διάσημους τους κακοποιούς.[3] 

Μεταξύ των εγκλημάτων εναντίον φυσικών προσώπων, η ανθρωποκτονία είναι 

αναμφισβήτητα αυτή που προκαλεί τη μεγαλύτερη κοινωνική αντίδραση και 

αποστροφή.[4] Eίναι το συνταρακτικό θέμα συζήτησης και αποριών για τον τρόπο 

τέλεσης, τα κίνητρα του δράστη καθώς και για το αν υπήρχαν τρόποι αποτροπής. Έτσι η 

ανθρωποκτονία δεν περνά μόνο σαν ένα συγκλονιστικό κοινωνικό γεγονός, αλλά αφήνει 

πολλά ερωτηματικά και υποθέσεις, δημιουργεί σκέψεις.[5] Σύμφωνα μάλιστα με τον Hans 

von Hentig η αντίδραση του κοινού στη στέρηση της ανθρώπινης ζωής ανέκαθεν 

συνοδευόταν από έντονο συναισθηματισμό και παραλογισμό, πιθανότατα επειδή η 

ανθρωποκτονία έχει χαρακτηριστεί ως το σοβαρότερο από όλα τα αδικήματα.[6]  

Φόβος, άγνοια, προκαταλήψεις, στερεότυπα και μύθοι περιβάλλουν το έγκλημα αυτό, 

είτε με πέπλα μυστηρίου είτε με απόλυτες «αλήθειες» που παγιδεύουν τις πραγματικές 

του διαστάσεις. Τα μίντια και τα αστυνομικά λογοτεχνικά συγγράμματα 

εκμεταλλευόμενα την ιδιαίτερη απαξία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση στην 

κοινωνική συνείδηση έχουν συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία και διάδοση μιας 

ιδιαίτερης μυθολογίας που συχνά δίνει στο φόνο και στα άτομα που πρωταγωνιστούν 

διαστάσεις που απέχουν από μία κατ’ αυτούς συχνά πεζή πραγματικότητα, η οποία τις 

περισσότερες φορές δεν εξυπηρετεί τον εντυπωσιασμό του θεατή. Ο φόνος για τα 

μίντια είναι ένα ακόμα ευρείας κατανάλωσης θέαμα. Όσο πιο περίεργος, πολύνεκρος 

και ειδεχθής είναι ένας φόνος τόσο μεγαλύτερη προσοχή αφιερώνουν τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης σε αυτόν.[7]  

Μελετώντας κανείς την αγγλοσαξονική κυρίως επιστημονική βιβλιογραφία θα 

συναντήσει τον όρο πολυανθρωποκτονίες ή πολλαπλές ανθρωποκτονίες (multicides)[8], 

όρος που αναφέρεται σε πράξεις δημόσιας βίας που αποτελούν ακραίες εκφάνσεις της 

ανθρωποκτόνου δράσης ενός δράστη, που σοκάρουν, προκαλούν και αψηφούν τη 

λογική σκέψη[9] με κύριο χαρακτηριστικό τους το ότι θίγουν επανειλημμένα και σε 

μεγάλο αριθμό ατόμων το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. 

http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn1
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn2
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn1
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn2
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn3
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn4
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn5
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn6
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn7
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn8
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn9
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Τρεις είναι οι κύριες κατηγορίες πολυανθρωποκτονιών ή πολλαπλών ανθρωποκτονιών 

(multicides): α) η μαζική ανθρωποκτονία ή ανθρωποκτονία κατά συρροή (mass 

murder), β) η ανθρωποκτονία κατά συρροή (serial murder)[10] και γ) η «οργιαστικού 

τύπου» ανθρωποκτονία[11] κατά συρροή (spree murder). 

Μολονότι στην πράξη πολλές φορές η χρήση των όρων που αφορούν τις 

πολυανθρωποκτονίες ή πολλαπλές ανθρωποκτονίες (multicides) και τους δράστες 

αυτών συγχέονται και χρησιμοποιούνται εναλλάξ, ωστόσο δεν παύουν σύμφωνα με 

τους ειδικούς να φέρουν οι τρεις αυτές κατηγορίες θεμελιώδεις διαφορές.[12]  

«Η άγνοια ήταν πάντα μισητή για σένα, άνθρωπε. (…) Και προσπάθησες να 

συνθέσεις ευλογοφανείς ερμηνείες, στο πλαίσιο του στενού γνωστικού ορίζοντά σου 

(…) Έτσι, επιδόθηκες σε αφηγήσεις σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου, 

προσπαθώντας να κατασκευάσεις ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα μπορούσες να 

χτίσεις τον πολιτισμό της κοινότητάς σου, γιατί μια κοινότητα χρειάζεται μιας 

κάποιας υφής συνεκτικό ιστό, κάτι που να εξασφαλίζει την ταυτότητα της ομάδας 

και να ενώνει τα μέλη της απέναντι στους «άλλους». (…) Πλάθοντας ένα μύθο, 

όμως, δημιουργείς μια πραγματικότητα. Διαμορφώνεις ένα κέντρο γύρω από το 

οποίο περιστρέφεται πλέον ο κόσμος σου, και ο κόσμος της κοινότητάς σου. Ο μύθος 

σε καθορίζει. Που σημαίνει ότι και η πράξη της αφήγησης σε καθορίζει (...) και κάθε 

λέξη δίνει μορφή στο τοπίο, που πριν δεν ήταν παρά μια δυσνόητη θολούρα. Και ο 

φόβος υποχωρεί με κάθε βήμα. Και μια νέα πραγματικότητα γεννιέται».[13] 

Γ. Κυριαζής 

Ο μύθος των serial killers 

Η σχεδόν εμμονική ενασχόληση με αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία ανθρωποκτόνων οι 

οποίοι άμα τη εμφανίσει διέσπασαν το σύνηθες σχήμα: ένας δράστης – ένα θύμα – μια 

ποινή,[14] αλλάζοντας τον τρόπο που προσλαμβάνουμε και μελετούμε τα εγκλήματα 

εναντίον φυσικών προσώπων, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οφείλεται και στη 

πλημμυρίδα ταινιών με πρωταγωνιστές serial killers – ταινίες όπως το American 

Psycho, The silence of the lambs, - των οποίων οι κυνικοί, αιμοσταγείς και με 

χαρακτηριστικά βρικολάκων χαρακτήρες δημιουργούν ή αναπαράγουν στερεοτυπικές 

εικόνες, διαιωνίζουν μυθεύματα προκαλώντας την επιστημονική γνώση και έρευνα. 

Εξάλλου στους θεατές αρέσει να βλέπουν σκοτωμούς στην οθόνη, το αρχαίο τυπικό 

του μαρτυρίου και των δημοσίων εκτελέσεων παραμένει, αναίμακτο μέσα στην 

πραγματικότητα που μιμείται ο κινηματογράφος[15] με τον ανθρωποκτόνο κατά συρροή 

να ανατρέπει βίαια και προκλητικά όλους τους κανόνες. 

Όπως πολύ ορθά επισημαίνει ο Δρ. Π. Παπαϊωάννου, εν μέσω της διαχρονικώς 

θεωρούμενης υπερπληθώρας πολύπλοκων τύπων «κακών» κινηματογραφικών 

ανθρωποκτόνων υπάρχει μια εκδοχή η οποία γίνεται αμέσως ευδιάκριτη,[16] η οποία 

μάλιστα λειτουργεί καλά από αφηγηματική άποψη[17] και δεν είναι άλλη από τον serial 

killer. Ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε για να αποτελέσει μακράν την πιο ακραία 

και αποκρουστική απεικόνιση της ανθρώπινης δολιότητας και καταστροφικότητας. Τα 

αποκαλούμενα  «τέρατα»  των  εγκληματολογικών   χρονικών   διεγείρουν   πάντα   ένα 

http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn10
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn11
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn12
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn13
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn14
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn15
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn16
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn17
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νοσηρό ενδιαφέρον· δίπλα στο φόβο, προβάλλει η περιέργεια. Είναι οι ανθρωποκτόνοι 

που θανατώνουν διαδοχικά ένα μεγάλο αριθμό άγνωστων σε αυτούς ατόμων χωρίς 

κανένα προφανές κίνητρο, οι serial killers, που δύνανται να κρυφτούν οπουδήποτε 

μέσα στο γκρίζο της ασφάλτου και στο απρόσωπο του αστικού τοπίου. Ίσως είναι αυτή 

η σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης που διεγείρει αυτή τη μυστική έλξη που 

θαρρούν ορισμένοι επιστήμονες ότι ασκεί η ανθρώπινη καταστροφικότητα 

μετατρέποντας «το βίαιο θάνατο μιας όμορφης γυναίκας σε αναμφισβήτητα το πιο 

ποιητικό θέμα στον κόσμο».[18] Μάλιστα η σχεδόν «καταναγκαστική» ενασχόληση του 

κινηματογράφου με τη βία (και ευρύτερα των ΜΜΕ: καθημερινά τα ΜΜΕ μας 

βομβαρδίζουν με αυτό το θέμα που τείνει να πάρει τις διαστάσεις ενός αγαπημένου, 

σχεδόν λατρευτικού θα έλεγε κανείς, αντικειμένου[19]), δυναμιτίζει την ένταση του 

φόβου του κοινού απέναντι στα εγκλήματα βίας και στους δράστες τους 

δημιουργώντας την αίσθηση ότι είμαστε εκτεθειμένοι και ευάλωτοι απέναντι σε αυτό 

που δε θα βιώσουμε ποτέ.[20] Εντέλει ανταποκρίνονται τα όσα παρουσιάζονται στην 

πραγματικότητα, στα επιστημονικά πορίσματα και στον αντικειμενικό κίνδυνο που η 

βίαιη εγκληματικότητα εγκυμονεί ή πρόκειται για μία κατασκευασμένη μυθοπλαστική 

απειλή που δεν προσδιορίζεται από τα δεδομένα της πραγματικότητας αλλά από τα 

δεδομένα μιας φανταστικής τάξης πραγμάτων που κάνουν τον μύθο να γίνεται σχεδόν 

πιο πραγματικός από την ίδια την πραγματικότητα;[21]  

Κάποτε τους αποκαλούσαν απλά και χωρίς καμία διάκριση, μαζικούς 

ανθρωποκτόνους, σήμερα ο επίσημος ορισμός του FBI ορίζει ως ανθρωποκτόνο κατά 

συρροή (serial killer) όποιον τελεί τρεις ή περισσότερες ανθρωποκτονίες με πρόθεση 

σε ξεχωριστούς τόπους τέλεσης, με μια περίοδο συναισθηματικής αποφόρτισης 

(cooling-off period) του δράστη μεταξύ των ανθρωποκτονιών.[22] Ο ορισμός αυτός 

περιλαμβάνει τρία στοιχεία: (i) Το ποσοτικό - Πρέπει να έχουν συμβεί τουλάχιστον 

τρεις ανθρωποκτονίες (ii) Το τοπικό - Οι ανθρωποκτονίες πρέπει να έχουν συμβεί σε 

διαφορετικές τοποθεσίες η καθεμία (iii) Το χρονικό - Πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ δύο 

ανθρωποκτονιών μια περίοδος «ηρεμίας», ένα διάλειμμα μεταξύ των ανθρωποκτονιών, 

το οποίο να διαρκεί από μερικές ώρες έως και μερικά χρόνια.[23] Ο παραπάνω όμως 

ορισμός θεωρείται προβληματικός[24] και πολύ γενικός.[25] Έτσι, λοιπόν, κάποιοι 

επιστήμονες αποπειράθηκαν να δώσουν νέους ορισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

οι Ronald Holmes και Stephen Holmes το 1998, οι οποίοι προσπάθησαν να 

προσδιορίσουν τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά των ανθρωποκτόνων κατά συρροή 

(serial killers) που τους διαφοροποιούν από τους άλλους πολυανθρωποκτόνους 

εντοπίζοντας τα εξής: α) το επαναλαμβανόμενο της ανθρωποκτονίας (ο δράστης θα 

εξακολουθήσει να φονεύει έως ότου συλληφθεί), β) οι ανθρωποκτονίες τελούνται σε 

συσχετισμό με ένα πρόσωπο (δράστης) προς ένα πρόσωπο (θύμα) (one-on-one),  

γ) κατά κανόνα δεν υπάρχει καμία διαπροσωπική σχέση μεταξύ δράστη και θύματος, 

δ) το κίνητρο του δράστη είναι να σκοτώσει, χωρίς καμία περαιτέρω απόχρωση π.χ. 

πάθος (ψυχική ορμή) και τα θύματα δεν συμβάλλουν με τον οποιοδήποτε τρόπο στη 

θυματοποίησή τους και ε) ιδιοτυπία των κινήτρων,  τα  οποία  φαίνεται  να  είναι  εγγενή 

στην  προσωπικότητα  του  δράστη  με   τη  σεξουαλική  ικανοποίηση  να  υπερέχει  σε 

αυτά.[26]  

Η επιστημονική μελέτη και η ενασχόληση με το φαινόμενο της ανθρωποκτονίας κατά 

συρροή (serial murder) βρίσκεται ακόμα σε νηπιακό στάδιο (λιγότερο από 4 δεκαετίες 

συστηματική επιστημονική έρευνα).[27] Οι πρωτοπόροι μελετητές στον τομέα έχουν 

διενεργήσει ήδη αξιόλογες μελέτες επισημαίνοντας και ανατρέποντας  ανακρίβειες  και 

http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn18
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn19
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn20
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn21
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn22
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn23
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn24
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn25
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn26
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn27
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μακροχρόνιες ψυχιατρικές παρανοήσεις σχετικά με τη βιολογική υπόσταση και την 

ψυχιατρική κατάσταση των δραστών.[28] Ωστόσο, διαπιστώνεται από τη μία, μια 

διαχρονική αντοχή  ορισμένων εξ αυτών την ίδια ώρα που προστίθενται και νεότεροι 

μύθοι κυρίως γύρω από την ποσοτική διάσταση του φαινομένου και τη σύλληψη των 

δραστών. Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής 

βιβλιογραφίας για το φαινόμενο βασίζεται σε εικασίες, ανέκδοτες ιστορίες, και σε 

έρευνες σε μικρά και μη αντιπροσωπευτικά δείγματα, παρά σε αυστηρή και ελεγχόμενη 

επιστημονική μελέτη. Και οι επιστήμες της εγκληματολογίας, της ψυχιατρικής και της 

ψυχολογίας λειτουργώντας κάποιες φορές σαν απολογητές μιας κυρίαρχης τάξης 

φαντασιώσεων και ηθικής, όχι μόνο δεν βοηθούν στην απάλειψη των μύθων αυτών, 

αλλά πολλές φορές ευνοούν τη νομιμοποίησή τους.[29]  

Όπως κάθε μύθος, έτσι και ο σύγχρονος μύθος του ανθρωποκτόνου κατά συρροή, 

παρουσιάζει τα δικά του ιδιαίτερα τυπικά χαρακτηριστικά. Ο φόβος, η απειλή, η 

επικινδυνότητα, ο βίαιος θάνατος που ελλοχεύουν μέσα στην ακραία συμπεριφορά του 

δράση ενεργοποιούν την ανάδυση ανορθολογικών κοινωνικών στάσεων και 

συμπεριφορών απέναντί τους και ευνοούν την ανάπτυξη μιας πλούσιας μυθολογίας που 

αλλοιώνει δραματικά την πραγματικότητα προσφέροντας πλασματικούς 

εφησυχασμούς στην ευρύτερη κοινωνική ομάδα, «ξορκίζοντας» το κακό μακριά από 

αυτή στη σφαίρα του μη φυσιολογικού και του μη ανθρώπινου.[30]  

Με αφετηρία μια μιντιακή δραματουργική πραγματικότητα[31] θα επιχειρήσουμε να 

αποδομήσουμε μερικούς μύθους που ενισχύονται και μέσω των κινηματογραφικών 

αφηγήσεων. Εξάλλου, όπως αναφέρει και ο Ferro, πολλές φορές η φαντασία είναι πιο 

δυνατή από τη γνώση και ο μύθος πιο ισχυρός από την ιστορία.[32]  

Ο Μύθος #1: Όλοι οι ανθρωποκτόνοι κατά συρροή είναι ίδιοι και σκοτώνουν ορμώμενοι από το 

ίδιο κίνητρο που δεν είναι άλλο από το σεξουαλικό 

Υπάρχει μία ευρέως διαδεδομένη αλλά λανθασμένη εντύπωση, ότι όλοι οι 

ανθρωποκτόνοι κατά συρροή είναι ίδιοι και ότι τα κίνητρά τους, αν και αφανή[33] και 

συγκεχυμένα, είναι για όλους τα ίδια.[34] Στην πράξη όμως οι επιστημονικές μελέτες 

έχουν καταδείξει ότι ο serial killer φονεύει είτε υποκινούμενος από εξωτερικά 

ερεθίσματα (γεγονότα ή καταστάσεις) που επιδρούν στον ψυχισμό του και από αυτά ο 

δράστης ανασύρει τις απαραίτητες εκλογικεύσεις προκειμένου να σκοτώσει, είτε η 

παρόρμηση για να σκοτώσει πηγάζει από τον εσωτερικό του κόσμο.[35] Στο ερώτημα 

γιατί οι ανθρωποκτόνοι κατά συρροή τελικά θανατώνουν έναν μεγάλο αριθμό θυμάτων 

χωρίς προφανή λόγο και εν τέλει τι είδους ικανοποίηση αντλούν από αυτές τους τις 

ενέργειες η απάντηση που δίνεται από τους ειδικούς και στα δύο ερωτήματα ποικίλει 

και εξαρτάται από τον ιδιαίτερο τύπο του ανθρωποκτόνου κατά συρροή που έχουμε να 

μελετήσουμε[36] και τι αναμένει να βιώσει από τη φυσική εξόντωση των θυμάτων του. 

Αναμένει μία ικανοποίηση ψυχολογικής υφής ή η ικανοποίηση αποτιμάται με όρους 

υλικού οφέλους; Υπάρχουν ψυχολογικά ή σεξουαλικά οφέλη από την απαγωγή, τον 

παροπλισμό και εν τέλει από την βίαιη θανάτωση των θυμάτων του; Ή αντίθετα όλα 

έχουν ένα υλικό αντίκρισμα, όταν π.χ. ο δράστης λαμβάνει χρήματα για τους φόνους 

επιλεγμένων θυμάτων από εκείνους που επιθυμούν την εξόντωσή τους αλλά αδυνατούν 

να την πραγματοποιήσουν; Σε αυτή την  περίπτωση  όμως  δεν  μιλάμε  για  έναν  τυπικό 

http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn28
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn29
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn30
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn31
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn32
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn33
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn34
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn35
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn36
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ανθρωποκτόνο κατά συρροή αλλά έχουμε να κάνουμε με έναν επαγγελματία δολοφόνο 

(professional hit man).[37] 

Οι Holmes και De Burger[38] διακρίνουν τέσσερεις διαφορετικούς τύπους serial killers 

με την κατηγοριοποίησή τους να βασίζεται τόσο στα ιδιότυπα κίνητρα κυριαρχίας ενός 

ανθρώπου πάνω σ’ έναν άλλο, όσο και στα οφέλη που προσδοκούν να αποκομίσουν οι 

δράστες μέσα από τους φόνους τους. Στον εσωτερικό κόσμο του ανθρωποκτόνου 

υπάρχουν κίνητρα που εντάσσονται στη λογική του δράστη και έχουν νόημα για τον 

ίδιο, που κατευθύνουν την ανθρωποκτόνο δράση του και παρέχουν την απαραίτητη 

αιτιολογική βάση για την εκλογίκευση της ανθρωποκαταστροφικής βίας που 

περικλείεται στην πράξη του.[39] Σκοτώνει συχνά και χωρίς να αισθάνεται τύψεις 

(ψυχοπαθητική προσωπικότητα) και χωρίς αυτό να σημαίνει κατά ανάγκη ψυχική νόσο 

αλλά περισσότερο να γίνεται αντιληπτό ως χαρακτηρολογικό ελάττωμα του δράστη 

τόσο βαθύ που προκαλεί ένα κενό στην ηθική του συνείδηση και προκαλεί μια απάθεια 

για τους συνανθρώπους του.[40] Οι τύποι που διακρίνουν είναι οι εξής: i) ο οραματικός 

(visionary) serial killer, ii) ο ιεραπόστολος (missionary) serial killer, iii) ο ηδονιστής 

(hedonistic) serial killer και iv) ο επικυρίαρχος/εξουσιαστής (power/control) serial 

killer. 

i) O οραματικός (visionary) serial killer 

Αυτός ο τύπος του ανθρωποκτόνου κατά συρροή διαπράττει ακατανόητες και χωρίς 

λογική ανθρωποκτονίες. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι δράστες της 

συγκεκριμένης κατηγορίας συνήθως έχουν διαγνωστεί με κάποια σοβαρή ψυχωσική 

διαταραχή (π.χ. οξεία παράνοια, σχιζοφρένεια) που  έχει προκαλέσει σε αυτούς πλήρη 

έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα. Στην κλινική τους εικόνα αναφέρονται 

στοιχεία όπως θόλωση της συνείδησης, οπτικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις και 

διακυμάνσεις των συναισθημάτων. Φονεύουν, επειδή, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, 

ακούν μία φωνή ή βλέπουν οράματα που τους καθοδηγoύν και τους επιβάλλουν να το 

κάνουν. Για κάποιους από αυτούς η φωνή ή τα οράματα έχουν τη μορφή δαιμόνων ή 

αγγέλων, επικαλούνται λοιπόν τον διάβολο (“demon-mandated”) ή το Θεό (“god-

mandated”) που τους προστάζουν να τελέσουν τις ανθρωποκτονίες.[41] Διακρίνονται 

από τους υπόλοιπους τύπους κυρίως στο ότι στα πρωτογενή κίνητρά τους δεν υπάγεται 

η σεξουαλική ικανοποίηση, τουλάχιστον με την κλασική εκδοχή της.[42] 

ii) Ο ιεραπόστολος (missionary) serial killer 

Ο συγκεκριμένος τύπος ανθρωποκτόνου υιοθετεί ως «μεσσιανική αποστολή  της ζωής 

του» να εξαφανίσει κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων (όπως λ.χ. ομοφυλόφιλους, 

ανθρώπους συγκεκριμένης φυλετικής προέλευσης, ανθρώπους με συγκεκριμένες 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, γυναίκες που εκδίδονται επί χρήμασι κ.ά.) που θεωρεί 

ανεπιθύμητη. Χωρίς να υποφέρει από «οράματα» και χωρίς να ακούει «φωνές» αλλά 

ως αποτέλεσμα της «κοσμοθεωρίας» του και των βιωμάτων του (συνήθως οδυνηρές 

εμπειρίες, μπορεί να αισθάνεται ότι έχει αδικηθεί ή έχει θυματοποιηθεί από άτομο από 

τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα) σχηματίζει μια υποκειμενική κρίση που του 

«επιβάλλει την αποστολή», τη διάπραξη μιας σειράς ανθρωποκτονιών ατόμων που, 

κατά την κρίση του, πρέπει να εξοντωθούν. Μάλιστα, παρουσιάζεται να κυριαρχείται 

από ένα αίσθημα υποχρέωσης που τον οδηγεί και τον αναγκάζει να εξοντώσει 

στοχευμένα ανθρώπους θεωρώντας ταυτόχρονα ότι προσφέρει κοινωνικό έργο.[43] Η 

υποτιθέμενη αποστολή που τίθεται στο μυαλό, στη φαντασία του συγκεκριμένου τύπου 

http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn37
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn38
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn39
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn40
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn41
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn42
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn43
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πολυανθρωποκτόνου, αντικατοπτρίζει το γενικότερο σχέδιο του να σκοτώνει και 

ταυτόχρονα παρέχει τις απαραίτητες εκλογικεύσεις για την πράξη του. Τα οφέλη που 

του αποφέρει μία τέτοιου είδους συμπεριφορά αποτιμώνται σε καθαρά ψυχολογικό 

επίπεδο. Ο ανθρωποκτόνος δοκιμάζει ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα ευχαρίστησης, 

ικανοποίησης κάθε φορά που καταφέρνει να εξολοθρέψει ένα τυχαίο θύμα που φέρει 

όμως εκείνα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν (σύμφωνα πάντα με τη λογική του) 

μη χρήσιμο για την κοινωνία.[44] 

iii) Ο ηδονιστής (hedonistic) serial killer 

O ηδονιστής ανθρωποκτόνος κατά συρροή (serial killer) θανατώνει τα θύματά του για 

τη συγκίνηση, την ευχαρίστηση, την ηδονή που του προκαλεί η ίδια η πράξη της 

ανθρωποκτονίας. Κατά συνέπεια, η συγκίνηση και η ευχαρίστηση  για τον 

ανθρωποκτόνο αυτού του τύπου γίνεται το κυρίαρχο κίνητρο για τις πράξεις του. Στη 

συγκεκριμένη, όμως, κατηγορία οι ειδικοί διακρίνουν τρεις επιμέρους υποκατηγορίες 

πολυανθρωποκτόνων στις οποίες ο ηδονισμός, η επιθετικότητα που αναπτύσσει ένα 

πρόσωπο ώστε να επιτύχει να βιώσει το αίσθημα της απόλαυσης, της τέρψης παίρνει 

μία ειδικότερη μορφή. 

Στην πρώτη, λοιπόν, υποκατηγορία διακρίνεται ο «εκ λαγνείας» serial killer[45] (lust 

serial killer), ο οποίος απολαμβάνει σεξουαλική ικανοποίηση από την ανθρωποκτόνο 

πράξη, την οποία συνήθως συνδυάζει με βιασμό.[46] Η βίαιη ερωτική συνεύρεση είναι 

αναπόσπαστο μέρος της δολοφονίας, ακόμα και όταν το θύμα είναι ήδη νεκρό με την 

νεκροφιλία, την ανθρωποφαγία, τον διαμελισμό του πτώματος να γίνονται μέρος ενός 

«τελετουργικού» της θανάτωσης που σχεδιάζει στη φαντασία του και εκτελεί για να 

εισπράξει σεξουαλική ικανοποίηση.[47] Η δράση του πηγάζει από μία εσωτερική 

απαίτηση να σκοτώσει και κανένα άλλο πρόσωπο δεν του υπαγορεύει αυτή τη 

συμπεριφορά. Θα σκοτώσει μόνος του για αντλήσει ικανοποίηση, απολαμβάνοντας τις 

βίαιες και θανάσιμες ενέργειές του επιλέγοντας τυχαία το ιδανικό θύμα που φέρει 

εκείνο το συγκεκριμένο εξωτερικό χαρακτηριστικό που έλκει σεξουαλικά τον δράστη 

(π.χ. χρώμα μαλλιών, σωματότυπος κ.ά.).[48] 

Στην δεύτερη υποκατηγορία κατατάσσεται ο “thrill serial killer” του οποίου η δράση 

χαρακτηρίζεται από στενή διασύνδεση έντονης βίας και σεξουαλικής ικανοποίησης με 

την ιδιαιτερότητα ότι επιδιώκει να κρατάει το θύμα του όσο περισσότερο μπορεί 

ζωντανό απολαμβάνοντας τον τρόμο που αυτό δοκιμάζει φανερώνοντάς του τον πόνο 

και τον τρόμο που αισθάνεται. Μόλις όμως το θύμα καταλήξει, η δολοφονία ως 

γενικότερη πράξη έχει ολοκληρωθεί για τον δράστη, «χάνει το ενδιαφέρον της» και δεν 

προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες.[49] 

Στην τρίτη και τελευταία υποκατηγορία διακρίνεται ο “comfort serial killer” ο οποίος 

διαφοροποιείται σαφώς από τις δύο προηγούμενες υποκατηγορίες, διότι δρέπει κυρίως 

υλιστικά οφέλη από την ανθρωποκτονία.[50] Αποτελεί μία οριακή περίπτωση και για 

κάποιους εγκληματολόγους θεωρείται ότι δεν εντάσσεται στη γενικότερη 

προβληματική του φαινομένου της ανθρωποκτονίας κατά συρροή (serial murder).[51] Ο 

συγκεκριμένος δράστης έχοντας μία κοινωνικοπαθητική δομή προσωπικότητας και 

παράλληλα την ικανότητα να χρησιμοποιεί βία μέχρις εσχάτων, δηλαδή μέχρι το 

θάνατο του θύματός του, δύναται να διαπράξει ανθρωποκτονίες επανειλημμένα αλλά 

με ήρεμο και μεθοδικό τρόπο, μόνο όταν οι καταστάσεις το επιτρέπουν. Θανατώνει 

πάντα   για   να  προσφέρει  στον  εαυτό  του  συνθήκες  υλικής  άνεσης,  σκοτώνει  για 

http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn44
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn45
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn46
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn47
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn48
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn49
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn50
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/#_ftn51
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χρήματα, για να εισπράττει τα επιδόματα και ασφάλειες των θυμάτων του κ.ά. 

Βασικός του στόχος πάντα, μέσα από τον αφανισμό αυτών των ανθρώπων, είναι να 

καταφέρει να φτάσει και να διατηρήσει έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής που 

χαρακτηρίζεται από άνεση.[52] Αυτός ο ιδιαίτερος τύπος πολυανθρωποκτόνου φονεύει 

με πολύ διαφορετικό τρόπο από όλους τους υπόλοιπους αλλά δεν παύει να είναι ένας 

ανθρωποκτόνος κατά συρροή (serial murder) που αντλεί μία άλλου είδους ηδονή μέσα 

από την απόκτηση υλικών ανέσεων. Ο βασικός του στόχος είναι να χαρεί τη ζωή και 

να έχει σε ικανοποιητικό βαθμό τον έλεγχό των άμεσων καταστάσεων για να επιτύχει 

μία «άνετη ζωή (good life)».[53] 

1. iv) Ο επικυρίαρχος/εξουσιαστής (power/control) serial killer 

Ο επικυρίαρχος ανθρωποκτόνος κατά συρροή φονεύει με τα κίνητρα του να 

επικεντρώνονται στην ανάγκη του για απόλυτη ισχύ και κυριαρχία∙ αντλεί 

αυτοεπιπεβέβαιωση από την απόλυτη κυριαρχία και έλεγχο που ασκεί πάνω στο θύμα 

του.[54] Γι’ αυτόν η μεγαλύτερη ικανοποίηση προέρχεται από τη δυνατότητα που έχει 

μόνος του, ως άλλος «θεός»[55], να λάβει μία απόφαση ζωής και θανάτου επί του 

θύματός του, να καθορίσει δηλαδή τη μοίρα του.[56] Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι από 

την ανθρωποκτόνο δράση του απουσιάζουν στοιχεία σεξουαλικής απόχρωσης, μόνο 

που στην περίπτωση αυτή η ικανοποίηση των σεξουαλικών ορμών του δράστη είναι 

διαφορετικής υφής σε σχέση πάντα με τον τύπο του ηδονιστή ανθρωποκτόνου κατά 

συρροή (lust serial killer & thrill serial killer).[57] 

Πιο συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος τύπος πολυανθρωποκτόνου δεν εισπράττει τόσο 

ικανοποίηση υλοποιώντας τις σεξουαλικές φαντασιώσεις του πάνω στο θύμα του, όσο 

κατά τα διάφορα στάδια του σχεδίου του (από την «αλίευση»[58] του θύματος έως και 

τις ενέργειες του μετά τη θανάτωση του θύματός του) να αποκτά, να διατηρεί και να 

επιβάλλει τον πλήρη έλεγχο επί της «τύχης» του θύματος, επί της ανθρώπινης ζωής.[59] 

Το άτομο που κυριαρχεί έχοντας σωματική ρώμη ασκεί προσωπική κυριαρχία και 

κατευθύνει τον υποδεέστερο «σύντροφό (partner)» του σε συγκεκριμένες 

συμπεριφορές.[60] Αυτή μάλιστα η συμπεριφορά δύναται να ενισχύεται από τις 

φαντασιώσεις του εκάστοτε δράστη-δολοφόνου και αποτελεί συνήθως αναπόσπαστο 

μέρος ενός τελετουργικού. Ο επικυρίαρχος ανθρωποκτόνος κατά συρροή 

χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως άτομο με ιδιαίτερα πλούσια φαντασία. Συνήθως 

σε αυτές τις περιπτώσεις το κυρίαρχο θέμα είναι ότι το επιθυμητό συμβαίνει, όταν η 

θηλυκή παρουσία (το θύμα – ανδρείκελο) βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο της 

κυρίαρχης αρσενικής φιγούρας και εξωθείται στο να πραγματοποιήσει της επιθυμίες 

του κυρίαρχου αρσενικού, όσο ταπεινωτικές κι ακραίες και αν είναι.[61] 

(Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος.) 
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http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/
http://e-keme.gr/
http://e-keme.gr/
http://www.crimetimes.gr/category/myth-busters/
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Ο Μύθος #2 Όλοι οι serial killers είναι άτομα με χαρακτηριστικά ψυχοπαθητικό-

τητας /ψυχοπαθείς/ψυχοπαθητικοί (psychopaths ή psychopathic) 

Ψυχοπαθητικότητα (psychopathy) και ανθρωποκτονία κατά συρροή 

Η κυρίαρχη εξήγηση από την αμερικάνικη ψυχιατρική σκοπιά για τη βίαιη 

προσωπικότητα και, δη, στην περίπτωση του serial killer, στηρίζεται στην 

στοιχειοθέτηση της ψυχοπαθητικότητας (psychopathy)[1], της ψυχοπαθητικής 

προσωπικότητας (psychopath). Σύμφωνα με τον Hare, σε διαπροσωπικό επίπεδο, οι 

ψυχοπαθείς είναι μεγαλομανείς, αλαζόνες, σκληροί, δεσποτικοί, επιφανειακοί και 

χειριστικοί. Συναισθηματικά είναι ευερέθιστοι, δυσκολεύονται να αναπτύξουν 

ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με άλλους ανθρώπους, δεν έχουν ενσυναίσθηση 

και δεν νιώθουν ενοχές και τύψεις. Ως προς τη συμπεριφορά τους, συνήθως έχουν έναν 

κοινωνικά αποκλίνοντα τρόπο ζωής (με ή χωρίς παραβατική συμπεριφορά), ανεύθυνη 

και παρορμητική συμπεριφορά, καθώς και την τάση να αγνοούν ή να παραβιάζουν τις 

κοινωνικές συμβάσεις και τα ήθη.[2] Πολλές φορές η ψυχοπαθητικότητα συγχέεται με 

την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, επειδή μοιράζονται κάποια κοινά 

διαγνωστικά κριτήρια.  

 

Σε επίπεδο συμπεριφοράς, τόσο οι ψυχοπαθείς όσο και όσοι πάσχουν από 

αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας έχουν συχνά παραβατική συμπεριφορά, 

τείνουν να αδιαφορούν για τους κοινωνικούς κανόνες και να θέλουν να 

πειραματίζονται με τα όρια.[3] Παρόλα αυτά στα άλλα δύο επίπεδα (συναισθηματικό 

και διαπροσωπικό) οι δύο διαταραχές δεν είναι ταυτόσημες. Έχουν όμως ομοιότητες 

σε μερικά κριτήρια.[4] Η ψυχοπαθητικότητα έχει πολύ συχνά συνδεθεί με το έγκλημα. 

Όχι εντελώς άδικα, αφού βασικά προαπαιτούμενα για εγκληματική συμπεριφορά –

όπως η έλλειψη ενσυναίσθησης, η έλλειψη έντονων συναισθηματικών δεσμών, η 

έλλειψη φόβου για την τιμωρία κ.λπ.- συμπίπτουν με βασικά χαρακτηριστικά (core 

characteristics) της διαταραχής. Επίσης, άλλα χαρακτηριστικά των ψυχοπαθών, όπως 

ο εγωκεντρισμός, η μεγαλομανία, η έντονη παρορμητικότητα, η ανάγκη για δύναμη και 

έλεγχο κ.ά. είναι στοιχεία που συνδέονται με αντικοινωνικές ή παραβατικές πράξεις.[5] 

Σε κάθε περίπτωση, όταν ψάχνουμε για συνδέσεις μεταξύ της ψυχοπαθητικότητας και 

του εγκλήματος είναι καλό να θυμόμαστε ότι με βάση στοιχεία ερευνών στις Η.Π.Α., 

μόνο το 1% του γενικού πληθυσμού έχει χαρακτηριστικά ψυχοπαθητικότητας, που 

σημαίνει ότι πληρούνται μερικά μόνο από τα κριτήρια διάγνωσης και όχι όλα. Ενώ 

αντίστοιχα το ποσοστό εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων ανέρχεται στο ¼ των 

κρατουμένων με το αντίστοιχο ποσοστό για Αντικοινωνική Διαταραχή 

Προσωπικότητας να είναι ¾ στις φυλακές.[6] Αυτό, όμως, δεν πρέπει να μεταφράζεται 

ως μια έντονη σύνδεση ψυχοπαθητικότητας και εγκλήματος καθώς εμπλέκονται και 

άλλοι παράγοντες στην εξίσωση αυτή. 

Όπως υπογραμμίζεται από τις ειδικούς του 

FBI, η σχέση μεταξύ ψυχοπαθητικότητας 

 και ανθρωποκτονίας κατά συρροή είναι 

άκρως ενδιαφέρουσα και αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα πολύτιμη γνώση από ανακριτική 

και επιχειρησιακή σκοπιά.[7] Αυτό  όμως  δεν 

Robert J. Morton, 

Υπεύθυνος του 

τομέα Ανάλυσης 

της Συμπεριφοράς 

του FBI 

(Behavioral 

Analysis Unit-2) 

http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn1
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn2
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn3
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn4
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn5
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn6
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn7
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συνεπάγεται ότι όλοι όσοι διαγιγνώσκονται με ψυχοπαθητικότητα θα εξελιχθούν στην 

πορεία της ζωής τους σε ανθρωποκτόνους κατά συρροή (serial killers). Πολλοί από 

τους τελευταίους μπορεί να φέρουν μερικά ή πολλά από τα χαρακτηριστικά που 

συνάδουν με την ψυχοπαθητικότητα. 

Οι ψυχοπαθείς (psychopath) που διαπράττουν κατά συρροή ανθρωποκτονίες δεν 

εκτιμούν την ανθρώπινη ζωή και διακρίνονται από ιδιαίτερα ανάλγητη συμπεριφορά 

απέναντι στα θύματά τους (που είναι βασικά διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής 

όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και δεν είναι κάτι που μας προκαλεί εντύπωση). Επίσης, 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα τους φαίνονται να είναι ένας ιδιότυπος 

έμφυτος ναρκισσισμός, ένας άκρατος εγωισμός και η ματαιοδοξία. Αυτό είναι εμφανές 

στους δράστες (serial killers) που διαπράττουν τις δολοφονίες ορμώμενοι κυρίως από 

σεξουαλικά κίνητρα, όταν επανειλημμένα στοχοποιούν, επίμονα παρακολουθούν, 

επιτίθενται, και σκοτώνουν χωρίς να αισθάνονται τύψεις.[8] Χαρακτηριστικά ο Hickey 

γράφει ότι οι ανθρωποκτόνοι κατά συρροή στην πλειονότητά τους είναι άτομα που 

φέρουν «χαρακτηριστικά ψυχοπαθητικότητας (psychopathy), γενικά είναι άτομα που 

διακρίνονται από αναλγησία μπροστά στον ανθρώπινο πόνο και οδύνη, είναι ιδιαίτερα 

βίαια, επιθετικά, χαρισματικά, ευφυέστατα, ανεύθυνα, επικίνδυνα, αντικοινωνικά, 

επιζητούν την άκρατη ηδονή και αναπτύσσουν μία άκρως ναρκισσιστική 

συμπεριφορά.»[9] 

Έρευνες και σχετικές μελέτες καταδεικνύουν ότι οι ανθρωποκτόνοι κατά συρροή 

συνήθως δεν αναπτύσσουν σχέσεις επαφές και κοινωνικές σχέσεις που διαρκούν, εκτός 

εάν από αυτές κομίζουν κάποιο όφελος. Παρουσιάζονται να ταυτίζονται με μοντέλα 

προσωπικότητας που διακρίνονται από βιαιότητα και επιθετικότητα, είναι άτομα 

ιδιαιτέρως παρορμητικά και αναζητούν επίμονα την έντονη συγκίνηση, τη 

διέγερση.[10] Όπως γράφει ο R. Markman, οι ανθρωποκτόνοι κατά συρροή στερούνται 

πλέγματος εσωτερικών απαγορεύσεων και συνείδησης[11], η οποία είναι αυτή που 

εμποδίζει τον μέσο άνθρωπο να αφήσει εντελώς αχαλίνωτη τη συμπεριφορά του 

εκφράζοντας έτσι τις πιο βίαιες και πρωτόγονες παρορμήσεις του.[12] 

Αν και πολλοί (αλλά όχι όλοι) ανθρωποκτόνοι κατά συρροή έχουν διαγνωστεί  από 

τους ειδικούς ως ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, μ’ ένα μακρύ ιστορικό 

περιφρόνησης και παραβίασης των δικαιωμάτων των άλλων, που εκδηλωνόταν με 

ανεύθυνη και χωρίς ενοχές συμπεριφορά, αδιαφορία για τον νόμο, για τα αισθήματα, 

τα δικαιώματα και τον πόνο των άλλων ανθρώπων μπροστά στην ικανοποίηση των 

επιθυμιών τους, δεν θα σκότωναν όμως ποτέ π.χ. ιερόδουλες πιστεύοντας ότι επιτελούν 

ένα κοινωνικό έργο «καθαρίζοντας» την κοινωνία. Αυτό σαν σύμπτωμα ανήκει σε 

άλλη διαταραχή[13]. 

Επίσης, κάποιοι ανθρωποκτόνοι κατά συρροή, όπως για παράδειγμα ο γνωστός 

serialkiller Jeffrey Dahmer, φαίνεται να δείχνουν κατά τη διάρκεια διάπραξης των 

εγκλημάτων τους, όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό, αφοσίωση, ενδιαφέρον και 

αγάπη για τα θύματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την μαρτυρία της Tracy Edwards, 

θύματος του Dahmer που κατάφερε να δραπετεύσει και να σωθεί, ο ίδιος της έλεγε ότι 

αν έπαιζε καλά τα χαρτιά του, θα μπορούσε να της δώσει την καρδιά του Jeff. Ο 

Dahmer βέβαια το εννοούσε κυριολεκτικά, αλλά σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα της 

Edwards, το έλεγε με αγάπη και όχι απειλητικά.[14] 

http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn8
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn9
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn10
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn11
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn12
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn13
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn14
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Κλείνοντας αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε εκ νέου είναι η πολυπλοκότητα του 

φαινομένου της ανθρωποκτονίας κατά συρροή (serial murder), ο πλούτος των 

ερευνητικών προσεγγίσεων, το διεπιστημονικό ενδιαφέρον, η συνεχιζόμενη 

διαμόρφωση ενός ερευνητικού αντικειμένου που δεν έχει ακόμα παγιωθεί ως προς τα 

πορίσματά του[15] σε συνδυασμό  με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη ικανοποιητική 

θεωρία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, είτε εγκληματικής είτε μη εγκληματικής[16] 

καθιστούν την αιτιολόγηση της συγκεκριμένης ακραίας ανθρωποκτόνου συμπεριφοράς 

μεγάλη πρόκληση και ένα εγχείρημα μεγάλης δυσκολίας. Για τον παραπάνω λόγο 

απόλυτες και αφοριστικές απόψεις από όποια επιστημονική πειθαρχία και αν 

προέρχονται τίθενται υπό αίρεση. Για τους ειδικούς το μυαλό και ο τρόπος σκέψης ενός 

serial killer είναι μοναδικός και συνάμα πολύ διαφορετικός από εκείνον που συναντάμε 

σε κλασικές περιπτώσεις ανθρωποκτόνων.[17] Μάλιστα η ακραία και σοκαριστική 

αυτή ανθρωποκτόνος συμπεριφορά που δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης φύσης 

θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά (γνωρίσματα) των 

πρωταγωνιστών-δραστών και τις αντοχές των σύγχρονων κοινωνιών καθιστούν 

ανεπαρκή και πεπερασμένα τα παραδοσιακά αιτιολογικά θεωρητικά σχήματα 

προωθώντας πιο εξειδικευμένες διεπιστημονικές προσεγγίσεις.[18] 

Η ψυχοπαθητικότητα από μόνη της δεν εξηγεί τα κίνητρα ενός κατά συρροή 

δολοφόνου και οι απλουστευτικές κατατάξεις του τύπου ότι όλοι οι ανθρωποκτόνοι 

κατά συρροή είναι ψυχοπαθείς δεν βοηθάει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης. 

Επίσης, σημαντικό είναι και το ζήτημα της συννοσηρότητας. Πολύ συχνά μπορεί 

κανείς να πάσχει από παραπάνω από μία διαταραχές, ή τουλάχιστον να εμφανίζει 

χαρακτηριστικά τους. Όπως άλλωστε ισχύει και στη σωματική υγεία, δεν έχουμε κάθε 

φορά απαραίτητα μόνο μία ασθένεια. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνεται 

υπόψη και να ανακαλείται, διότι πολλές φορές παραγνωρίζεται. Ακόμη, απαιτείται 

μεγαλύτερη σύνεση και από τους ειδικούς επιστήμονες, ιδιαίτερα όταν διαβάζουν για 

την ιστορία ενός διάσημου εγκληματία και αμέσως καταφεύγουν με ευκολία σε 

πόρισμα για τον αν έχει μια διαταραχή ή όχι, μπορεί και να έχει παραπάνω από μία και 

γι’ αυτό να μην συνάδει η συμπεριφορά του απόλυτα με τα κριτήρια της διαταραχής. 

Η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα πάνω στο 

ζήτημα της διασύνδεσης της ψυχοπαθητικότητας και ανθρωποκτονίας κατά συρροή, 

προκειμένου να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η συχνότητα εμφάνισης 

ανθρωποκτόνων κατά συρροή που πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια της 

ψυχοπαθητικής προσωπικότητας και για την αποφυγή του στίγματος.[19] 

Ο Μύθος#3 Όλοι οι serial killers είναι ακαταλόγιστοι 

Οι περισσότεροι από τους serial killers έχουν συνείδηση των πράξεών τους, γνωρίζουν 

τις επιταγές της κοινωνίας και τις βασικές υποχρεώσεις που η ίδια επιβάλλει ή αξιώνει 

από τους κοινωνούς της. Μάλιστα τείνουν να συμπεριφέρονται σαν να τις 

αποδέχονται..[20] Με ευφράδεια λόγου, με καλούς τρόπους και με υψηλή  κοινωνική 

νοημοσύνη,[21] φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις να εφαρμόζουν κάθε δυνατό 

τέχνασμα για να παραπλανήσουν τους ειδικούς που τους εξετάζουν.[22] 

Με τα κριτήρια που θέτει ο αμερικάνικος ποινικός νόμος, οι serial killers κατά κανόνα 

δεν είναι «παράφρονες (insane)» ώστε να μην τους καταλογίζονται οι πράξεις τους.[23] 

Στο αγγλοσαξωνικό δικαιικό σύστημα, η έννοια της «παραφροσύνης» βασίζεται στους 

Κανόνες  Mc  Naghten,  σύμφωνα  με  τους  οποίους  κρίσιμο  παράγοντα  αποτελεί   η 

http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn15
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn16
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn17
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn18
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn19
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn20
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn21
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn22
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn23


 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

127 

απάντηση στο ερώτημα εάν ο κατηγορούμενος αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ 

σωστού και λάθους. Εάν για παράδειγμα διαφύγει ή αποπειραθεί να καλύψει τις 

πράξεις τους, τότε ο κατηγορούμενος δεν είναι παράφρων, γιατί οι ενέργειές του 

καταδεικνύουν ότι αντιλήφθηκε ότι αυτό που έκανε ήταν εσφαλμένο.[24] 

Σύμφωνα με τον J. R. Meloy, ο προσεκτικός σχεδιασμός, η επιλογή των κατάλληλων 

περιστάσεων και πολύ περισσότερο ο τρόπος επιλογής και εκτέλεσης των θυμάτων 

τους, υποσκάπτουν ισχυρισμούς περί σοβαρής ψυχικής διαταραχής.[25] Χωρίς βέβαια 

να αποκλείουμε και την ύπαρξη περιπτώσεων που υποφέρουν από κάποια ψυχωσική 

διαταραχή (σχιζοφρένεια) που διαταράσσει την επαφή τους με την πραγματικότητα 

(βλ. περίπτωση “visionary serial killer”) η πλειονότητα των serial killers, ιδιαίτερα στις 

ΗΠΑ, έχουν φτάσει να διαπράξουν διάφορες ακρότητες, εξαπατώντας και 

παραπλανώντας, τον κοινωνικό περίγυρο, προκειμένου να πείσουν ότι είναι 

«παράφρονες» για να αποφύγουν την εσχάτη των ποινών.[26] Αποτέλεσμα όλων 

αυτών είναι στις ΗΠΑ να έχει δημιουργηθεί μία τεράστια συζήτηση και επιστημονική 

αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ψυχικής υγείας των serial killers. Ο φόβος και η 

άγνοια, η πίεση των πολιτών, των σταυροφόρων της ηθικής και των media έχουν 

επηρεάσει τη λειτουργία του αμερικανικού δικαιικού συστήματος, το οποίο αρνείται 

πεισματικά να δεχτεί οποιονδήποτε υπερασπιστικό ισχυρισμό βασιζόμενο σε 

ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες, υπό τον φόβο μήπως ο κατηγορούμενος αποφύγει 

την αυστηρότερη τιμωρία και οι ίδιοι κατηγορηθούν για κακοδικία. Συνέπεια όλων 

αυτών είναι η ισχυροποίηση των κατασταλτικών μέτρων και ανάδειξη των πρακτόρων 

των διωκτικών αρχών, όπως των ειδικών πρακτόρων του FBI, σε μοναδικές αυθεντίες 

που τελικά καταφέρνουν να κυριαρχούν στο διάκενο μεταξύ ψυχιατρικής επιστήμης 

και σύγχρονης εγκληματολογίας, επιβάλλοντας τους δικούς τους ορισμούς περί 

αξιοποίνου.[27] 

 

Ο Μύθος #4 Οι κατά συρροή δολοφόνοι επιλέγουν θύματα 

που κατά κάποιο τρόπο μοιάζουν με τη μητέρα τους 

Λίγο μετά τη σύλληψη του στραγγαλιστή του Hillside, 

Kenneth Bianchi, οι ψυχίατροι αποφάνθηκαν ότι βασάνισε 

και δολοφόνησε τη νεαρή γυναίκα εκφράζοντας με αυτό τον 

τρόπο το μίσος του για τη μητέρα του, η οποία φέρεται να τον 

είχε κακοποιήσει σε νεαρή ηλικία.[28] Παρομοίως, η δράση 

του Theodore Bundy υπήρξε αφορμή για να ανοίξει ένας 

επιστημονικός διάλογος για το ρόλο της μητέρας του στην 

επιλογή των θυμάτων του, αφού οι ειδικοί αποφάνθηκαν ότι 

στη συγκεκριμένη υπόθεση τα θύματά του λειτουργούσαν ως 

υποκατάστατα / ανδρείκελα στην πραγμάτωση του 

πραγματικού του σκοπού, ο οποίος δεν ήταν άλλος από την τιμωρία  και τη θανάτωση 

της μητέρας του σ’ ένα συμβολικό επίπεδο. 

Οι ειδικοί έχουν αποφανθεί ότι ανάλογα με τον τύπο του κατά συρροή ανθρωποκτόνου 

καταγράφεται σημαντική διαφοροποίηση στον τρόπο και στην επιλογή των δυνητικών 

θυμάτων του.[29] Ο οραματικός (visionary) serial killer για παράδειγμα φαίνεται να 

μην ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο επιλογής των θυμάτων του, τα οποία 

μάλιστα στις πλείστες των περιπτώσεων δεν φέρουν και κοινά χαρακτηριστικά. Η 

επιλογή γίνεται τυχαία και το μόνο στοιχείο που φαίνεται να ξεφεύγει από την 

τυχαιότητα   αυτή   είναι   ο   τόπος   κατοικίας  τους  που  πάντα  βρίσκεται  μέσα  στην 

   Kenneth Bianchi 

http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn24
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn25
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn26
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn27
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn28
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn29
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γεωγραφική ζώνη που ζει και δραστηριοποιείται ο δράστης και αισθάνεται ασφαλής 

(comfort zone).[30] Για τον ιεραπόστολο (missionary) serial killer, τα θύματά του 

έχουν επιλεγεί και στοχοποιηθεί μετά από «λογική» επεξεργασία και διαθέτουν κοινά 

εξωτερικά χαρακτηριστικά που τα «καθιστούν» ανεπιθύμητα.[31] Η απόφαση αυτού 

του τύπου serial killer είναι προβλέψιμη και βασίζεται πρωτίστως σε οδυνηρές 

προσωπικές εμπειρίες που είχε με άτομα που ανήκαν στις συγκεκριμένες κοινωνικές 

ομάδες. Η τελική επιλογή του θύματος γίνεται τυχαία και μάλιστα, σε περίπτωση που 

το άτομο – στόχος δεν είναι προσιτός, επιλέγει άμεσα άλλο θύμα με τα ίδια 

χαρακτηριστικά υποκαθιστώντας την αρχική του επιλογή. Για τον ιεραπόστολο 

(missionary) serial killer οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις του έχουν δημιουργήσει τον 

«ιδανικό τύπο θύματος» που φέρει εκείνα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν 

(σύμφωνα πάντα με τη λογική του) μη χρήσιμο για την κοινωνία. Από την άλλη, ο 

ηδονιστής (hedonistic) serial killer ο «εκ λαγνείας» serial killer[32] (lust serial killer) 

επιλέγει τυχαία το ιδανικό θύμα που φέρει εκείνο το συγκεκριμένο εξωτερικό 

χαρακτηριστικό που τον ελκύει σεξουαλικά (π.χ. χρώμα μαλλιών, σωματότυπος 

κ.α.).[33] Η αιτιολόγηση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς παραμένει ένας άλυτος 

γρίφος τόσο για τον ίδιο τον δράστη όσο και για εκείνους που τη μελετούν 

επιστημονικά, ψυχιάτρους και ψυχολόγους. 

Τα θύματα του «comfort serial killer» επιλέγονται κατόπιν προσεκτικού υπολογισμού 

και δεν είναι άγνωστα σε αυτόν πρόσωπα. Συνήθως, μάλιστα, είναι πρόσωπα με τα 

οποία έχει αναπτύξει σχέσεις φιλικές ή επαγγελματικές ή είναι συγγενικά του πρόσωπα. 

Βασικός του στόχος πάντα μέσα από τον αφανισμό αυτών των ανθρώπων είναι να 

καταφέρει να φτάσει και να διατηρήσει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που 

χαρακτηρίζεται από άνεση.[34] Τέλος, για τον επικυρίαρχο/εξουσιαστή (power/control) 

serial killer το ιδανικό θύμα είναι ένα ανδρείκελο πάνω στο οποίο επιβεβαιώνεται η 

ανάγκη για κυριαρχία του. 

Αν και οι ανεπίλυτες συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια, με άλλα λόγια οι 

δυσλειτουργικές οικογενειακές σχέσεις, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να 

αποτελούν μια σημαντική πηγή απογοήτευσης, αυτό όμως δεν φαίνεται να επηρεάζει 

σε τόσο σημαντικό βαθμό την επιλογή των θυμάτων από τους serial killers. Η τελευταία 

γίνεται, όπως αναφέρθηκε ήδη, στις πιο πολλές περιπτώσεις τυχαία/ευκαιριακά, γιατί 

απλά δεν ενδιαφέρονται να χάσουν χρόνο επιλέγοντας τα θύματα τους. Σε κάποιες 

άλλες περιπτώσεις η επιλογή του συγκεκριμένου θύματος από τον δράστη γίνεται για 

πρακτικούς λόγους μετά από προσεκτικό σχεδιασμό και σε ρεαλιστική βάση, γιατί για 

παράδειγμα το συγκεκριμένο θύμα εάν εξαφανιστεί, είναι δύσκολο να αναζητηθεί (βλ. 

περίπτωση ενός ανθρώπου που δεν έχει συγγενείς ή είναι εκδιδόμενη και επομένως η 

απουσία μιας εκδιδόμενης είναι πιο πιθανό, τουλάχιστον αρχικά, να θεωρηθεί από την 

αστυνομία ως περίπτωση εξαφάνισης παρά ως εγκληματική ενέργεια και η αναζήτηση 

για το σώμα μπορεί να καθυστερήσει εβδομάδες ή μήνες). Επίσης, οι δυνητικοί 

μάρτυρες σε περιπτώσεις απαγωγών σε κακόφημες και υποβαθμισμένες περιοχές 

τείνουν να εκλαμβάνονται από τις διωκτικές Αρχές ως αναξιόπιστες πηγές 

πληροφοριών. 

Βέβαια υποστηρίζεται ότι επειδή οι serial killers έχουν ανάγκη την κυριαρχία, την 

επιβεβαίωση και τον έλεγχο, επιλέγουν θύματα που προέρχονται συνήθως από 

κοινωνικές ευάλωτες ομάδες: εκδιδόμενες, ουσιοεξαρτημένους ή ακόμα και 

ανηλίκους.[35] Επιλέγουν, επίσης, θύματα τα οποία έχουν συμβολική  αξία  γι’  αυτούς, 

http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn30
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn31
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn32
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn33
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn34
http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/#_ftn35
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γεγονός που συνήθως φανερώνεται κατά την ανάλυση του εκάστοτε εγκληματικού 

περιστατικού. Σημαντική πτυχή της ευαλωτότητας αυτών των εν δυνάμει θυμάτων 

αποτελεί η ευκολία με την οποία τα άτομα αυτά μπορούν να απαχθούν ή να 

αιφνιδιαστούν λόγω σωματικής μυϊκής μειονεξίας, αδυναμίας αντίστασης (παιδιά, 

ηλικιωμένοι, γυναίκες), λόγω τρόπου εργασίας και συνηθειών (μοναχική εργασία τη 

νύχτα σε κακόφημους δρόμους, η τυχαία επιλογή πελατών, η είσοδός τους στο όχημά 

τους κ.ά.) και τέλος, λόγω απόλυτης εξάρτησής τους από τους φροντιστές τους στην 

περίπτωση ασθενών και παιδιών. 

Επιμύθιο 

Που τελικά σταματάει ο μύθος και αρχίζει η πραγματικότητα για τον ανθρωποκτόνο 

κατά συρροή; Και είναι άραγε μόνο αυτοί οι μύθοι γύρω από τα αποκαλούμενα 

«τέρατα» των εγκληματολογικών χρονικών, των «κυνηγών»[36] που διεγείρουν πάντα 

ένα νοσηρό ενδιαφέρον; Όταν το φανταστικό στοιχείο στον εγκληματικό μύθο του 

serial killer δεν προκύπτει μόνο από την «πλαστογράφηση» των γεγονότων αλλά και 

από τον σχηματισμό τους σε κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα[37], τότε τα 

πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Η προσοχή μας πρέπει να 

επικεντρώνεται στη δυναμική των κοινωνικών φαινομένων να εξελιχθούν σε 

μύθους[38] με την αέναη αναζήτηση, στην προσωπικότητα του εγκληματία, των αιτιών 

και παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε εγκληματική συμπεριφορά.[39] 

Συνοψίζοντας, τι είναι τελικά ο ανθρωποκτόνος κατά συρροή; Είναι άραγε ένα 

ποιητικό αντικείμενο που αντανακλά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κοινού για έναν 

κόσμο βίας; Ένας αστικός μύθος, μια κατασκευή; Ένα στατιστικό νούμερο, μία εικόνα 

ή το ιδιαίτερο αντικείμενο μιας ολόκληρης επιστήμης που ψάχνει και ψάχνεται μέσα 

από θεωρητικά κείμενα και ερευνητικά πορίσματα; To ζητούμενο στην 

εγκληματολογία είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που επώδυνα αναζητεί τα όρια του εαυτού 

του και που πολλές φορές τα υπερβαίνει μέσα από ενέργειες ετερο-επιθετικότητας ή 

αυτοκαταστροφής.[40] 
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Παράθεμα 2α 

 

Αριστερά: Έντβαρντ Μουνκ, «Η Κραυγή», 1893. Munch Museum, Όσλο.  

Δεξιά: Βίνσεντ Βαν Γκογκ, «Η Γέφυρα της Τρινκετάιγ», 1888. Ιδιωτική συλλογή. 

Ακούστε από Archaeology Newsroom  

24 09 '15 11:34  

Ο Έντβαρντ Μουνκ συναντά τον Βίνσεντ Βαν Γκογκ 

Στο Μουσείο Βαν Γκογκ του Άμστερνταμ 

Ο Νορβηγός Έντβαρντ Μουνκ και ο Ολλανδός Βίνσεντ Βαν Γκογκ έζησαν την ίδια 

περίοδο και αποτύπωσαν και οι δύο τους δαίμονές τους στον καμβά, όμως οι δρόμοι 

τους δεν διασταυρώθηκαν ποτέ, ακόμη και όταν περιδιάβαιναν και οι δύο στο Παρίσι, 

τη δεκαετία του 1880. Τα έργα τους όμως, που επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την τέχνη 

του 19ου αιώνα αλλά και τη σύγχρονη ζωγραφική, θα βρεθούν για πρώτη φορά το ένα 

πλάι στο άλλο, σε μια έκθεση που θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή στο Μουσείο Βαν 

Γκογκ της Ολλανδίας. 
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http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83/
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Με την αντιπαράθεση έργων όπως «Η Κραυγή» του Μουνκ —ο γνωστότερος πίνακάς 

του με θέμα μια βασανισμένη ψυχή— με τη «Γέφυρα της Τρινκετάιγ» του Βαν Γκογκ, 

οι οργανωτές της έκθεσης προσπαθούν να εξερευνήσουν τις ομοιότητες στο όραμά 

τους για τη ζωή. 

Και οι δύο ζωγράφοι απομακρύνθηκαν από το παραδοσιακό στυλ της ζωγραφικής και 

υιοθέτησαν τα βαθιά, στροβιλιζόμενα χρώματα ή τις πυκνές πινελιές. 

«Μέσω των εμπειριών τους, της οδύνης και του πόνου που βίωσαν αλλά και της 

ικανότητάς τους να βλέπουν την ομορφιά ακόμη και στα μικρότερα πράγματα, 

μπόρεσαν να μεταφέρουν αυτήν την προσωπική εμπειρία στην τέχνη τους» είπε η 

έφορος του Μουσείου Βαν Γκογκ, Μάιτε βαν Ντάικ. 

Οι ιστορικοί τέχνης αλλά και το κοινό ανέκαθεν συνέκριναν τα έργα τους. Όμως η 

έκθεση αυτή, που χρειάστηκαν έξι χρόνια για να γίνει πραγματικότητα, προσφέρει την 

πρώτη ευκαιρία για μια επίσημη, συγκριτική μελέτη τους. 

Ο Βαν Γκογκ, που παρέμεινε σχετικά άγνωστος μέχρι το θάνατό του, επηρέασε τον 

Μουνκ ο οποίος αναφερόταν στον Ολλανδό μεταϊμπρεσιονιστή στα ημερολόγιά του, 

που θα εκτεθούν επίσης στο Μουσείο. «Σκεφτόμουν και επιθυμούσα, όπως και εκείνος, 

να μην επιτρέψω στη φλόγα μου να σβήσει και με το φλεγόμενο πινέλο μου να 

ζωγραφίζω μέχρι το τέλος» έγραφε ο Μουνκ για τον Βαν Γκογκ το 1933. 

Στην έκθεση περιλαμβάνεται και η πρώτη εκδοχή της «Κραυγής» που θα παρουσιαστεί 

για πρώτη φορά στην Ολλανδία, ως δάνειο από το Μουσείο Μουνκ του Όσλο. Μέχρι 

το 1910 ο Έντβαρντ Μουνκ ζωγράφισε τέσσερις εκδοχές του έργου αυτού, οι τρεις εκ 

των οποίων εκτίθενται στη Νορβηγία. Ο τέταρτος πίνακας πουλήθηκε το 2012 για κάτι 

λιγότερο από 120 εκατομμύρια δολάρια, σε μια από τις ακριβότερες αγοραπωλησίες 

έργου τέχνης μέχρι και σήμερα. 

Μεταξύ άλλων, η έκθεση θα παρουσιάσει την επιρροή του Ολλανδού στον Νορβηγό, 

φέρνοντας κοντά την «Έναστρη Νύχτα» του Μουνκ, που ζωγραφίστηκε το 1922, και 

την «Έναστρη Νύχτα στον Ροδανό» που ζωγράφισε ο Βαν Γκογκ το 1888. 

Καταδεικνύει επίσης πώς και οι δύο επικεντρώνονταν σε βασικά θέματα και πώς 

ανακάλυψαν τη θρησκεία στη φύση. Αποσπάσματα από επιστολές και ημερολόγια 

δείχνουν τις ομοιότητες στις ταραχώδεις προσωπικές ζωές τους: και οι δύο υπέφεραν 

από κατάθλιψη και οργή, συναισθήματα που αποτύπωσαν στους πίνακές τους. 

Η έκθεση, που περιλαμβάνει και άλλους σπάνιους πίνακες του Μουνκ όπως «Το 

άρρωστο παιδί» και τη «Μαντόνα», παρουσιάστηκε στο Όσλο από τον Μάιο μέχρι τον 

Σεπτέμβριο και το Μουσείο Μουνκ έσπασε ρεκόρ επισκεπτών, με 170.000 εισιτήρια. 

Στο Άμστερνταμ αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο αφού το Μουσείο Βαν 

Γκογκ μόνο πέρσι προσέλκυσε 1,6 εκατ. επισκέπτες. 

Πηγή:.https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/24/%CE%BF-

%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84-

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-

https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/24/%CE%BF-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84-%CE%B2/
https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/24/%CE%BF-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84-%CE%B2/
https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/24/%CE%BF-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84-%CE%B2/
https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/24/%CE%BF-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84-%CE%B2/
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%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84-%CE%B2/  

Ή 

https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/24/ο-έντβαρντ-μουνκ-συναντά-τον-βίνσεντ-β/  
 

 

Παράθεμα 2β 
 

Σαν Σήμερα / Η ιστορία πίσω από την Kραυγή του Έντβαρντ Μουνκ  

 

Μπορεί ένας πίνακας να είναι πιο διάσημος από το δημιουργό του; 

 

LIFOTEAM 12.12.2014 | 00:02 20  

 

"Η Κραυγή" του Έντβαρντ Μουνκ έχει πολλά κοινά με τον 

πίνακα "Έναστρη νύχτα" του Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Τα δύο 

αριστουργήματα δημιουργήθηκαν προς το τέλος του 19ου 

αιώνα, με φωτεινά χρώματα υπερβολικές και απλοϊκές 

μορφές και σχήματα. Και οι δύο καλλιτέχνες έδωσαν μάχη 

με την παράνοια στη διάρκεια της ζωής τους, αλλά η 

"Κραυγή" (1893) και η "Έναστρη νύχτα" είναι δύο από τα 

πιο διάσημα έργα τέχνης στον κόσμο σήμερα. Ποιο είναι 

όμως το νόημα της "Κραυγής" του Έντβαρντ Μούνκ;  

Αυτό που διαφοροποιεί τον Μουνκ από τους υπόλοιπους 

καλλιτέχνες, είναι ότι μας δείχνει μια ειλικρινή, ακόμη 

και άσχημη πλευρά των αγχωτικών συναισθημάτων του 

μέσα από τη ζωγραφική. Στην κραυγή φαίνεται ότι 

έδωσε μεγαλύτερη σημασία στο νόημα παρά στην τεχνική δεξιότητα ή την 

"ομορφιά" που είναι ο παραδοσιακός στόχος της τέχνης.  

Η "Κραυγή" δημιουργήθηκε το 1893 κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, 

μοναδικής στην ιστορία της τέχνης. Ο Μουνκ 

ζωγράφισε τον σπουδαίο πίνακα μετά το τέλος της 

εποχής του φωτογραφικού ρεαλισμού, όταν 

ζητούμενο των καλλιτεχνών ήταν να αναδείξουν τις 

τεχνικές ικανότητές τους και λίγο πριν οι 

Εξπρεσιονιστές και άλλοι καλλιτέχνες των αρχών του 

20ου αιώνα, δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην 

έκφραση των εσωτερικών συναισθημάτων τους και 

όχι στο πόσο ρεαλιστικά θα μπορούσαν να 

ζωγραφίσουν μια εικόνα ή ένα αντικείμενο. 

Η "Έναστρη νύχτα" και η "Κραυγή" συνέπεσαν 

ανάμεσα στις δύο διακριτές περιόδους στην ιστορία 

της τέχνης, με  τους δύο  πίνακες  να  αναφέρονται  συχνά  από  τους  μελετητές,  ως  η 

O Έντβαρντ Μουνκ 

https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/24/%CE%BF-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84-%CE%B2/
https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/24/%CE%BF-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84-%CE%B2/
https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/24/ο-έντβαρντ-μουνκ-συναντά-τον-βίνσεντ-β/
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σπίθα που ξεκίνησε τη μετάβαση. Σε αντίθεση με τον Βαν Γκογκ ωστόσο, ο Έντβαρντ 

Μουνκ έλαβε μεγάλη προσοχή για την τέχνη του, κυρίως λόγω της διαμάχης των μέσων 

ενημέρωσης, για την πραγματική ζωή του και την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία. 

 

 

Η «έναστρη νύχτα» του Βαν Γκογκ 

Στα ημερολόγιά του, ο Έντβαρντ Μουνκ παραδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της ζωής 

του πάλευε με την παράνοια, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε 

οικογενειακό. Στην πραγματικότητα, την εποχή που ο καλλιτέχνης φιλοτεχνούσε την 

κραυγή, η αδελφή του βρισκόταν στο νοσοκομείο λόγω μιας ψυχικής νόσου. Αν 

κάνουμε μια αρκετά διεξοδική ανάλυση, οι προσωπικές ζωές των περισσότερων 

καλλιτεχνών δεν ήταν τα τέλεια πορτρέτα ευτυχίας. Αυτό που διαφοροποιεί τον 

Μουνκ από τους υπόλοιπους, είναι ότι μας δείχνει μια ειλικρινή, ακόμη και 

άσχημη πλευρά των αγχωτικών συναισθημάτων του μέσα από τη ζωγραφική του. 

Στην ''Κραυγή'' φαίνεται ότι έδωσε μεγαλύτερη σημασία στο νόημα παρά στην 

τεχνική δεξιότητα ή την "ομορφιά" που είναι ο παραδοσιακός στόχος της τέχνης.  

Σύμφωνα με τα προσωπικά ημερολόγια του Μουνκ, η ιδέα για την "Κραυγή" του 

ήρθε την ώρα που κοίταζε προς τα κάτω, πέρα από το νορβηγικό τοπίο, ενώ βρισκόταν 

σε ένα ύψωμα. Και ενώ μια βουνοκορφή ή η θέα από ένα ύψωμα μπορεί να ακούγεται 

ειδυλλιακή, η προσωπική ερμηνεία του Μουνκ για τη "φύση" ήταν πολύ διαφορετική 

από ό, τι  θα  μπορούσαμε  να  φανταστούμε.  "Περπατούσα  σε  έναν  δρόμο  με  δύο 
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φίλους / ο ήλιος έδυε / ξαφνικά ο ουρανός πήρε το κόκκινο του αίματος / 

σταμάτησα, αισθάνθηκα εξαντλημένος και έγειρα στον φράχτη / υπήρχε αίμα και 

γλώσσες φωτιάς πάνω από το μπλε-μαύρο φιόρδ και την πόλη / Οι φίλοι μου 

συνέχισαν και εγώ στάθηκα εκεί, τρέμοντας από ανησυχία / και αισθάνθηκα μια 

απέραντη κραυγή να διασχίζει τη φύση" 

Ποιος είναι όμως ο συσχετισμός του αποσπάσματος του Έντβαρντ Μουνκ με τον 

πίνακα; Σύμφωνα με μία εκδοχή μελετητών της ιστορίας της τέχνης, ο Μουνκ 

περιγράφει ένα τυπικό βράδυ στη Νορβηγία, την ώρα που κάνει μια βόλτα στο 

ηλιοβασίλεμα με μερικούς φίλους σε ένα «φιόρδ». Και ενώ μια τέτοια βόλτα θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί χαλαρωτική, με μια πιο προσεκτική ματιά βλέπουμε ότι ο 

Μουνκ περιγράφει μια στιγμή υπαρξιακής προσωπικής κρίσης. Στο φόντο του πίνακα, 

μπορούμε να δούμε δύο ανθρώπους που απομακρύνονται (πιθανότατα είναι οι «δύο 

φίλοι» που περιγράφει ο Μουνκ) προς την άλλη κατεύθυνση, δημιουργώντας το 

αίσθημα της απομόνωσης και του "φόβου" που αναφέρει ο καλλιτέχνης στο 

απόσπασμά του. Με τον τρόπο τού αληθινού εξπρεσιονιστή ζωγράφου, ο Μουνκ 

χρησιμοποιεί το χρώμα για να εκφράσει τις συναισθηματικές του αντιδράσεις με το 

περιβάλλον. Ο "κόκκινος" ουρανός είναι οι γλώσσες της φωτιάς που "γλείφουν άγρια" 

την αδιευκρίνιστη, αλλόκοσμη φιγούρα που είναι συγκλονισμένη από το θέαμα και το 

"μπλε-μαύρο" φιόρδ, φέρεται να είναι η μαύρη τρύπα της κόλασης. 

Υπάρχει σίγουρα κάτι κακό στην περιγραφή του Μουνκ για το τοπίο της 

"Κραυγής", άλλωστε η επαναλαμβανόμενη χρήση της λέξης "αίμα" σε συνδυασμό με 

το στροβίλισμα και τις περιστροφικές κινήσεις των ζεστών χρωμάτων του φόντου, 

καταδεικνύουν σωματική βία. Ποια είναι όμως η πηγή της βίας σε αυτό το 

φαινομενικά απομονωμένο τοπίο στη Νορβηγία; Ορισμένες πηγές των Ιστορικών 

Τέχνης αναφέρουν ότι σε μικρή απόσταση από το τοπίο που απεικονίζεται στον πίνακα, 

βρισκόταν ένα σφαγείο. Η εγγύτητα του σφαγείου θα μπορούσε κάλλιστα να 

αντιπροσωπεύει τις επανειλημμένες αναφορές του Μουνκ στο "αίμα". 

Μαζί με το σφαγείο, πολύ κοντά στο τοπίο του πίνακα, βρισκόταν και το ψυχιατρικό 

άσυλο όπου νοσηλευόταν η αδελφή του Μουνκ, κάτι που μας προκαλεί να 

αναρωτηθούμε: Ποιος είναι τελικά το θέμα στην κραυγή; Ενώ είναι προφανές ότι ο 

πίνακας είναι μια αυτοπροσωπο-γραφία του ίδιου του καλλιτέχνη, λόγω της ασάφειας 

του φύλου του ατόμου, το 

πρόσωπο που απεικονίζεται στην 

κραυγή, θα μπορούσε να είναι ο 

συνδυασμός του Έντβαρντ Μουνκ 

και της άρρωστης αδελφής του. 

Ο Μουνκ δημιούργησε διάφορες 

εκδοχές της "Κραυγής με 

διάφορα μέσα. Το Μουσείο 

Μουνκ έχει   μια   από   τις   δύο  

ζωγραφικές εκδοχές, αυτήν του 

1910, και ένα παστέλ. Η Εθνική 

Πινακοθήκη  της  Νορβηγίας  έχει 
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την άλλη ζωγραφική εκδοχή την αυθεντική, ας πούμε, την παλιότερη, απ' το 1893. Μια 

τέταρτη εκδοχή, σε παστέλ, είναι στην ιδιοκτησία του Νορβηγού δισεκατομμυριούχου 

Πέττερ Όλσεν. Και τέλος, ο Μουνκ δημιούργησε και μια λιθογραφία της εικόνας.  

 

Ο Έντβαρντ Μούνκ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1863 και δεν παντρεύτηκε ποτέ, 

αποκαλούσε τους πίνακές του "παιδιά του" και δεν άντεχε να τους αποχωριστεί. Μετά 

το θάνατό του το 1944, στην ηλικία των 80 οι αρχές ανακάλυψαν στον δεύτερο όροφο 

του σπιτιού του, μια συλλογή του από 1.008 έργα ζωγραφικής, 4.443 σχέδια και 15.391 

εκτυπώσεις, καθώς και ξυλογραφίες, λιθογραφίες, ξυλόγλυπτα, χαλκογραφίες και 

φωτογραφίες. Πηγή: www.lifo.gr 

 

 

Παράθεμα 3 

Η Κραυγή 

 

The Scream  
 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

 
RBP 

 

 

Μια ακόμη εκδοχή της κραυγής. 

Μια από τις πολλές εκδοχές του πίνακα 

φυλαγμένη στην Εθνική Πινακοθήκη 

της Νορβηγίας, στο Όσλο.  

https://www.lifo.gr/team/sansimera/53806
http://www.wikiwand.com/en/The_Scream
http://www.wikiwand.com/el/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.wikiwand.com/el/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
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«Η Κραυγή» (Νορβηγικά: Skrik, 1893 και 1910[1]) είναι ο τίτλος μιας σειράς από 

εξπρεσιονιστικούς ζωγραφικούς πίνακες του Νορβηγού Έντβαρτ Μουνκ (Edvard 

Munch), που απεικονίζει μια αγωνιούσα μορφή με φόντο ουρανό σε χρώμα κόκκινο 

του αίματος. Θεωρείται από μερικούς πως συμβολίζει το ανθρώπινο είδος κάτω από τη 

συντριβή του υπαρξιακού τρόμου[2] . Το τοπίο στο υπόβαθρο είναι το Οσλοφγιόρντ, 

όπως αυτό φαίνεται από το λόφο του Έκεμπεργκ (Ekeberg), στο Όσλο (τότε 

Κριστιάνια) της Νορβηγίας.  

Ο Μουνκ δημιούργησε διάφορες εκδοχές της Κραυγής με διάφορα μέσα. Το Μουσείο 

Μουνκ έχει μια από τις δύο ζωγραφικές εκδοχές (1910) και ένα παστέλ. Η Εθνική 

Πινακοθήκη της Νορβηγίας έχει την άλλη ζωγραφική εκδοχή (1893). Μια τέταρτη 

εκδοχή, σε παστέλ, είναι στην ιδιοκτησία του Νορβηγού δισεκατομμυριούχου Πέττερ 

Όλσεν (Petter Olsen). Ο Μουνκ δημιούργησε επίσης μια λιθογραφία (1895) της 

εικόνας[3].  

Η Κραυγή έχει υπάρξει στόχος πολλών διάσημων κλοπών. Το 1994 κλάπηκε η εκδοχή 

της Εθνικής Πινακοθήκης. Ανακτήθηκε αρκετούς μήνες μετά. Το 2004 κλάπηκαν από 

το Μουσείο Μουνκ η Κραυγή και η Μαντόννα, έτερος πίνακας του Μουνκ. Και οι  δύο  

Η Κραυγή αυστηρά φυλαγμένη στο Μουσείο Μουνκ στο Όσλο, Σεπτέμβριος 2006  

http://www.wikiwand.com/el/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://www.wikiwand.com/el/%CE%97_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE#citenotereturn1
http://www.wikiwand.com/el/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.wikiwand.com/el/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://www.wikiwand.com/el/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA
http://www.wikiwand.com/el/%CE%97_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE#citenote2
http://www.wikiwand.com/el/%CE%8C%CF%83%CE%BB%CE%BF
http://www.wikiwand.com/el/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://www.wikiwand.com/el/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA
http://www.wikiwand.com/el/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA
http://www.wikiwand.com/el/1910
http://www.wikiwand.com/el/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.wikiwand.com/el/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.wikiwand.com/el/1893
http://www.wikiwand.com/el/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB
http://www.wikiwand.com/el/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://www.wikiwand.com/el/1895
http://www.wikiwand.com/el/%CE%97_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE#citenotemunchMuseum3
http://www.wikiwand.com/el/1994
http://www.wikiwand.com/el/2004
http://www.wikiwand.com/el/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA
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πίνακες ανακτήθηκαν το 2006. Είχαν υποστεί φθορές που έπρεπε να διορθωθούν και 

επέστρεψαν στην κοινή θέα τον Μάιο του 2008[1].  

Ο αρχικός γερμανικός τίτλος που δόθηκε στον πίνακα από τον Μουνκ ήταν Der Schrei 

der Natur (Ο Λυγμός της Φύσης).  

Σε μια σελίδα στο ημερολόγιό του με την επικεφαλίδα Νίκαια 22.01.1892, ο Μουνκ 

περιγράφει την έμπνευσή του για τον αρχικό πίνακα:  

Περπατούσα σ' ένα μονοπάτι με δυο φίλους - ο ήλιος έπεφτε - ξαφνικά ο ουρανός 

έγινε κόκκινος σαν αίμα - σταμάτησα, νιώθοντας εξαντλημένος, και στηρίχτηκα 

στο φράχτη - αίμα και γλώσσες φωτιάς πάνω από το μαύρο-μπλε φιόρδ και την 

πόλη - οι φίλοι μου προχώρησαν, κι εγώ έμεινα εκεί τρέμοντας από την αγωνία - 

κι ένιωσα ένα ατέλειωτο ουρλιαχτό να διαπερνά τη φύση. 

Παραπομπές 

1.↑ 1,0 1,1 «The Scream returns, damaged but younger». News.com.au. 2008-05-21. 

Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2008-05-28. 

http://web.archive.org/web/20080528193227/http://www.news.com.au/mercury/story/

0,22884,23739346-923,00.html. Ανακτήθηκε στις 2008-05-21.  

2. ↑ «Krakatoa provided backdrop to Munch's scream». The Age. 2003-12-11. 

http://www.theage.com.au/articles/2003/12/10/1070732277751.html. Ανακτήθηκε 

στις 2006-08-13.  

3. ↑ «About the conservation of The Scream and Madonna». Munch Museum. 

Ανακτήθηκε στις 2007-12-22.  

Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

An Eye on Art: Scream (Bohème, May 2005) 

Μουσείο Μουνκ, Όσλο, Νορβηγία 

Γκαλλερί Munch - Løten, Νορβηγία 

 

  Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα The Scream της 

Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-

SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες). 

 

Πηγή:.http://www.wikiwand.com/el/%CE%97_%CE%9A%CF%81%CE%B1

%CF%85%CE%B3%CE%AE#  

http://www.wikiwand.com/el/2006
http://www.wikiwand.com/el/2008
http://www.wikiwand.com/el/%CE%97_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE#citenotereturn1
http://www.wikiwand.com/el/%CE%97_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE#citerefreturn10
http://www.wikiwand.com/el/%CE%97_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE#citerefreturn11
http://web.archive.org/web/20080528193227/http:/www.news.com.au/mercury/story/0,22884,23739346-923,00.html
http://www.news.com.au/mercury/story/0,22884,23739346-923,00.html
http://web.archive.org/web/20080528193227/http:/www.news.com.au/mercury/story/0,22884,23739346-923,00.html
http://web.archive.org/web/20080528193227/http:/www.news.com.au/mercury/story/0,22884,23739346-923,00.html
http://www.wikiwand.com/el/%CE%97_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE#cite_ref-2
http://www.theage.com.au/articles/2003/12/10/1070732277751.html
http://www.theage.com.au/articles/2003/12/10/1070732277751.html
http://www.wikiwand.com/el/%CE%97_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE#cite_ref-munchMuseum_3-0
http://www.munch.museum.no/content.aspx?id=67&mid=2&lang=en
http://www.boheme-magazine.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=606
http://www.munch.museum.no/?id=&mid=&lang=en
http://www.gallerimunch.no/
http://www.wikiwand.com/en/The_Scream
https://en.wikipedia.org/wiki/
http://www.wikiwand.com/el/%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_GNU
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Scream&action=history
http://www.wikiwand.com/el/%CE%97_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE
http://www.wikiwand.com/el/%CE%97_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE
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Παράθεμα 4 

Όταν η Κραυγή «παντρεύεται» τους Pink Floyd 

Φιγούρες αγωνίας μέσα από την ροκ, βρετανική μουσική υπόκρουση. 

Ο συνδυασμός δύο ειδών τέχνης συναντιέται με το animation για τη δημιουργία ενός 

πρωτότυπου βίντεο. Ο δημιουργός του, Sebastian Cosor, έχοντας ως πρώτη ύλη την 

Κραυγή, τον πίνακα του Νορβηγού Έντβαρτ Μουνκ, και τα χειρόγραφά του δημιουργεί 

μια ιστορία μελοποιώντας την με ένα σύγχρονο τραγούδι. Αντίθεση ανάμεσα σε δύο 

διαφορετικές εποχές και κόσμους, που παρόλα αυτά το The Great Gig in the Sky των 

βρετανών Pink Floyd δένει αρμονικά με την εξπρεσιονιστική ταυτότητα του έργου. Το 

τραγούδι της ροκ μπάντας ανήκει στο άλμπουμ The Dark Side of the Moon, ενώ τα 

φωνητικά αναλαμβάνει ο Clare Torry. 

 

 

Το κόκκινο σύμπαν του Μουνκ και η χορογραφία της φιγούρας της Κραυγής 

προσδίδουν στο βίντεο μια σουρεαλιστική χροιά σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η 

σημασία της ανθρώπινης ύπαρξης. Το μικρό νήμα ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, ο 

φόβος και η ύπαρξη του αγνώστου μεταφέρονται μέσα από αέναες κινήσεις. Το 

ιδιαίτερο αυτό αποτέλεσμα προέρχεται μέσα από τις προσωπικές καταγραφές του 

ζωγράφου, όπου κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου με φίλους ξαφνικά ο ουρανός 

βάφτηκε με αίμα! Ο ίδιος βίωσε μια υπαρξιακή κρίση, τρέμοντας από αγωνία, ενώ από 

την άλλη αυτή η… «κραυγή» διαπερνούσε όλη την πλάση. 

Ο διάσημος πίνακας που ανήκει στο κίνημα του εξπρεσιονισμού, μέσα από το κόκκινο 

που   κυριαρχεί   στον  ουρανό,  συμβολίζει  τον  τρόμο  του  ανθρώπου  απέναντι  στην 
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ύπαρξη, την ζωή, τον έρωτα και τον θάνατο. Με τοπίο το λόφο του Έκεμπεργκ, ο 

Νορβηγός ζωγράφος δημιούργησε διάφορες εκδοχές της Κραυγής χρησιμοποιώντας 

κάθε φορά ξεχωριστές τεχνικές. 

 

Κείμενο: Ματίνα Τσιτσανοπούλου (Lavart) 

Παρακολουθήστε από το YouTube το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «The scream» 

των Πινκ Φλόυντ εμπνευσμένο από την «κραυγή» του Μουνκ, από: 

https://www.youtube.com/watch?v=qz6gT7S9_XI  

Πηγή: https://www.lavart.gr/otan-h-kraugh-pantreuetai-tous-pink-floyd/  

 

 

 

Παράθεμα 5 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

5η Συμφωνία (Μπετόβεν) 

H 5η Συμφωνία σε Ντο ελάσσονα Op. 67 (γερμανικά: 5. Sinfonie c-Moll, Opus 67) 

είναι μία συμφωνία του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (Ludwig van Beethoven), 

αποκαλούμενη και Συμφωνία της Μοίρας. Είναι η πιο διάσημη από τις συμφωνίες 

του και ένα από τα δημοφιλέστερα και συχνότερα παιγμένα έργα της κλασικής 

μουσικής.[1] Το έργο αποτελείται από τέσσερα μέρη και ξεκινά με ένα ξεκάθαρο, 

μάλλον ανορθόδοξο μοτίβο, που έχει ταυτιστεί με ολόκληρη τη συμφωνία: τα τρία  

χαρακτηριστικά   όγδοα   σολ,   τα   οποία   ακολουθεί   χωρίς    αλλαγή    της    δυναμικής 

https://www.youtube.com/watch?v=qz6gT7S9_XI
https://www.lavart.gr/otan-h-kraugh-pantreuetai-tous-pink-floyd/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)#cite_note-Schauffler-1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)&action=edit&redlink=1
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(fortissimo) ένα μακρόσυρτο μι ύφεση. 

 

Οι γεμάτες πάθος ερμηνείες του περιεχομένου της 5ης 

Συμφωνίας έχουν σήμερα υποχωρήσει μπροστά σε πιο 

αντικειμενικές θεωρήσεις. Είναι ωστόσο εύκολο να 

διαπιστωθεί πως η 5η Συμφωνία, μαζί με την 3η και ακόμα 

περισσότερο με την 9η, έχουν επηρεάσει καθοριστικά τη 

συμφωνική δημιουργία του 19ου αιώνα, από τον Μπραμς 

και τον Τσαϊκόφσκι μέχρι τον Μπρούκνερ και τον Μάλερ. 

Εξάλλου, συγκαταλέγεται στα έργα που είχαν πάντοτε την 

ικανότητα να ελκύουν τόσο τους φίλους της κλασικής 

μουσικής όσο και εκείνους που κατά τα άλλα δεν 

ενδιαφέρονται γι’ αυτό το είδος. 

Η δύναμη του ρυθμού της, που προβάλλει με ξεχωριστή 

σαφήνεια ήδη στο αρχικό μοτίβο σε unisono των εγχόρδων, είναι ένα από τα 

στοιχεία που την κάνουν τόσο επιβλητική. 

Δεδομένα για το έργο 

Χρονολογία σύνθεσης: Τα πρώτα σχεδιάσματα ανάγονται στο 1800. Άμεσες 

καταγραφές βρίσκονται και στο "σημειωματάριο" του Μπετόβεν για τους μήνες 

Φεβρουάριο και Μάρτιο 1804. Η ολοκλήρωση χρονολογείται στην περίοδο μεταξύ 

Απριλίου 1807 και αρχών 1808.  

Η γένεση της 5ης Συμφωνίας 

Τα πρώτα σχεδιάσματα της 5ης Συμφωνίας ανάγονται στα έτη 1803 και 1804, δηλαδή 

ανάμεσα στην ολοκλήρωση της 3ης και την έναρξη των εργασιών για την 4η 

Συμφωνία, η οποία ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 1806.[3] Η σύνθεσή της ξεκίνησε 

με παραγγελία   του   κόμη   της  Άνω  Σιλεσίας  Φραντς  φον  Όπερσντορφ  (Franz von 

Oppersdorff), διακόπηκε όμως και ο Μπετόβεν ασχολήθηκε με άλλα έργα. 

Ολοκληρώθηκε τελικά το 1807 και τις αρχές του 1808, το έτος ολοκλήρωσης και της 

6ης Συμφωνίας. Έτσι, το έργο συνδέεται με την περίοδο μετά το 1798, οπότε άρχισε 

να αμβλύνεται η ακοή του Μπετόβεν, και μετά το 1802, το έτος της Διαθήκης του 

Χάιλιγκενστατ (Heiligenstadt). Πρόκειται για την εποχή των ναπολεόντειων πολέμων, 

των πολιτικών αναταραχών στην Αυστρία και της κατοχής της Βιέννης από τα 

στρατεύματα του Ναπολέοντα το 1805. To 1808 o Μπετόβεν πρόσφερε το έργο στον 

εκδοτικό οίκο Μπράιτκοπφ ουντ Χέρτελ (Breitkopf & Härtel) προσδοκώντας καλύτερη 

αμοιβή. Τελικά το έργο εκδόθηκε το 1809 με αφιέρωση στον κόμη Αντρέι Κιρίλοβιτς  

Λούντβιχ βαν 

Μπετόβεν  

(1770 - 1827) 

https://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/9%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%81_%CE%8A%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B2_%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1800
https://el.wikipedia.org/wiki/1804
https://el.wikipedia.org/wiki/1807
https://el.wikipedia.org/wiki/1808
https://el.wikipedia.org/wiki/1803
https://el.wikipedia.org/wiki/1804
https://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/4%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/4%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/1806
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)#cite_note-hopkins-3
https://el.wikipedia.org/wiki/1807
https://el.wikipedia.org/wiki/1808
https://el.wikipedia.org/wiki/6%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/1798
https://el.wikipedia.org/wiki/1802
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1805
https://el.wikipedia.org/wiki/1808
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B9%CF%84%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%86_%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84_%CE%A7%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B5%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1809
https://el.wikipedia.org/wiki/1770
https://el.wikipedia.org/wiki/1827
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Ραζουμόφσκι (Andrej Kirillowitsch Rasumowskij), στον οποίο αφιερώθηκαν αργότερα 

και τα τρία Κουαρτέτα εγχόρδων έργο αρ. 59, καθώς και στον δούκα Λόμπκοβιτς  

(Lobkowitz).  

 

 

Αρχικό μοτίβο της 5ης Συμφωνίας 

Για τις σκέψεις και τα κίνητρα του Μπετόβεν σε σχέση με την 5η Συμφωνία δεν 

μπορούν να ειπωθούν πολλά, καθώς δεν έχουν διασωθεί λόγια του ίδιου για το θέμα. 

Οι περισσότερες, υποτίθεται αυθεντικές δηλώσεις του βασίζονται σε δηλώσεις του 

γραμματέα του Άντον Σίντλερ (Anton Schindler) και πρέπει να αξιολογούνται με 

επιφύλαξη. Κατά τον Σίντλερ ο Μπετόβεν εξέφρασε την άποψη ότι «έτσι χτυπά η 

μοίρα την πόρτα» ερμηνεύοντας την αρχή του πρώτου μέρους. Ανεξάρτητα από το 

γεγονός ότι δεν σώζονται αυθεντικές απόψεις του συνθέτη για το θέμα, οι 

μουσικολόγοι βλέπουν την 5η Συμφωνία σαν συνδετικό κρίκο μεταξύ της 3ης, 7ης και 

9ης Συμφωνίας, στις οποίες ο Μπετόβεν κατέκτησε μια εντελώς ιδιαίτερη μουσική 

γλώσσα στη συμφωνική γραφή. (Αποσπάσματα από τη Βικιπαίδεια) 

Πηγή:..https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89

%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)    

Απολαύστε από το YouTube:.https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk  

ή https://www.youtube.com/watch?v=fOk8Tm815lE  

 

 

 

Παράθεμα 6α 

 

Γιατί μας αρέσουν οι τρομακτικές ιστορίες; 

Αναρωτήθηκες   ποτέ   γιατί   κάποιοι  άνθρωποι  τρελαίνονται  για  θρίλερ,  και  κάποιοι 

άλλοι όχι; Η ψυχολογία έχει όλες τις απαντήσεις. 

https://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/7%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/9%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD)
https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk
https://www.youtube.com/watch?v=fOk8Tm815lE
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Δημοσίευση | 18 Φεβρουαρίου 2019 

Θρίλερ στο σινεμά και στην τηλεόραση, βιβλία τρόμου, τρομακτικές ιστορίες «δύο 

γραμμών» παντού στο ίντερνετ. Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ να φοβόμαστε; Ναι, είναι 

αφενός η αδρεναλίνη που εκκρίνει ο εγκέφαλός μας χωρίς να χρειαστεί να βουτήξουμε 

στο κενό από τα 943 μέτρα δεμένοι με ένα σκοινί. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή της ψυχιατρικής σχολής του Harvard, Steven 

Schlozman, υπάρχει λόγος που κάποιοι άνθρωποι τρελαίνονται για θρίλερ και άλλοι 

δεν θέλουν ούτε να τα δουν. Κατ’ αρχάς, όπως διευκρινίζει, αυτοί που αγαπούν τις 

τρομακτικές ιστορίες είναι αυτοί που όντως τρομάζουν. «Οι άνθρωποι που δεν 

τρομάζουν είναι αυτοί που δε βλέπουν θρίλερ» σημειώνει, και όχι το ανάποδο, όπως 

ίσως νόμιζες. 

Όταν βλέπεις ένα θρίλερ, το μυαλό σου προσπαθεί να εκλογικεύσει και να εξηγήσει τι 

είναι αυτό που σε κάνει να φοβάσαι, και γιατί, κι αυτή είναι μια ψυχολογική άσκηση 

αρκετή από μόνη της για να σε κρατήσει κολλημένο στην οθόνη σου. «Τα περισσότερα 

απ’ αυτά που μας τρομάζουν είναι πράγματα που μοιάζουν οικεία αλλά δεν είναι» 

λέει ο Schlozman. «Θυμάστε, ας πούμε, τον τύπο στον Λαβύρινθο του Πάνα, που είχε 

μάτια στα χέρια του, και σκέπαζε με αυτά το πρόσωπό του; Αυτό ήταν τρομακτικό, 

γιατί ήταν ταυτόχρονα ‘αναγνωρίσιμο’ και ‘μη κανονικό’».  

Με διαφορετικό τρόπο λειτουργούν τα θρίλερ που δεν έχουν στοιχεία φαντασίας, και 

τα στοιχειωμένα σπίτια στα λούνα παρκ. «Το ξέρεις ότι στην πραγματικότητα δεν σε 

κυνηγάνε, αλλά το μυαλό σου εκείνη την ώρα μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί τι θα 

έκανες αν έπρεπε να τρέξεις. Παρ’ όλο που είμαστε προγραμματισμένοι να 

αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις, είμαστε επίσης προγραμματισμένοι να  

‘’παίζουμε’’   τέτοια   σενάρια   στο  μυαλό  μας,  ώστε  να  καταλήξουμε  στο  πώς  θα 
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αντιδρούσαμε σε τέτοιες περιπτώσεις». Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι οι 

πρωταγωνιστές των θρίλερ κατεβαίνουν στο σκοτεινό υπόγειο, και κανείς τους δεν 

ανάβει το καταραμένο φως. Δεν είναι χαζοί – για σένα το κάνουν.  

Σχετική με αυτό είναι και η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη των κοινωνιολόγων 

Joseph Baker και Christopher Bader που συνέδεσαν το 2014 την πτωτική τάση της 

θρησκευτικής πίστης στις ΗΠΑ με την ολοένα αυξανόμενη ενασχόληση του κόσμου 

με φαντάσματα και UFO. Με την πρώτη ματιά μοιάζει η ανάγκη μας να πιστέψουμε 

σε κάτι, τη στιγμή που οι θρησκείες αργοπεθαίνουν, να μας στρέφει σε αυτά που 

φοβόμαστε. Οι δύο επιστήμονες, όμως, καταλήγουν ακριβώς στο αντίθετο: Τα 

παραφυσικά φαινόμενα μας γοητεύουν όχι επειδή τα πιστεύουμε, αλλά ακριβώς 

επειδή δεν τα πιστεύουμε.  

Οι τρομακτικές ιστορίες είναι ενδιαφέρουσες επειδή ξέρουμε πως δεν είναι αληθινές. 

Είναι ένας ωραιότατος τρόπος να πλημμυρίσεις τον οργανισμό σου αδρεναλίνη, χωρίς 

να ρισκάρεις τίποτα και χωρίς να κινδυνεύσεις στο ελάχιστο.  

Μαγικός δεν είναι ο τρόπος που δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος; 

Ηρώ Κουνάδη 

Με πληροφορίες από Curiosity.com και Metro.us  

Πηγή: https://www.in2life.gr/features/notes/article/649805/giati-mas-aresoyn-oi-

tromaktikes-istories.html  

 

 

Παράθεμα 6β 
 

Erbstuecke - Πολιτιστική Κληρονομιά 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Ταινία τρόμου 

Οι ταινίες τρόμου είναι είδος ταινιών, που δημιουργούνται με σκοπό να προκαλέσουν 

στο θεατή φόβο, αποστροφή ή τρόμο του αγνώστου. Στα πρώτα χρόνια του 

κινηματογράφου, τα σενάρια των ταινιών τρόμου εμπνέονταν από χαρακτήρες 

βασισμένους σε ιστορίες της κλασσικής λογοτεχνίας του Έντγκαρ Άλλαν Πόε, του 

Μπραμ Στόκερ, και της Μαίρη Σέλλεϋ. Το είδος αυτό έχει αντέξει στο χρόνο εδώ και 

πάνω από έναν αιώνα. Το μακάβριο και το υπερφυσικό είναι συχνά θέματα. Το είδος 

αυτό μοιράζεται κοινά στοιχεία με τα είδη της φαντασίας, του υπερφυσικού και του 

θρίλερ.  

https://www.academia.edu/10059870/A_Social_Anthropology_of_Ghosts_in_Twenty-First-Century_America
https://curiosity.com/topics/why-do-we-like-scary-stories-curiosity/
https://www.metro.us/news/the-big-stories/why-we-like-being-scared-psychological-of-fear
https://www.in2life.gr/features/notes/article/649805/giati-mas-aresoyn-oi-tromaktikes-istories.html
https://www.in2life.gr/features/notes/article/649805/giati-mas-aresoyn-oi-tromaktikes-istories.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:Erbstuecke
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%86%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CF%8C%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BC_%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B7_%CE%A3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%8B
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:Erbstuecke
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Οι ταινίες τρόμου στοχεύουν συχνά στην ενεργοποίηση των εφιαλτών, των φόβων, των 

μεταστροφών και του τρόμου των θεατών. Η πλοκή αυτών των ταινιών συνήθως αφορά 

σε και εμπεριέχει στοιχεία από εξωγήινους, βαμπίρ, αίμα, βασανιστήρια, άγρια ζώα, 

φυσικές καταστροφές, λυκανθρώπους, ζόμπι, μούμιες, τέρατα, κατά συρροή 

δολοφόνους, ψυχοπαθείς, κανίβαλους, πνεύματα, δαίμονες, σατανισμό, φαντάσματα, 

μάγισσες, και άλλους χαρακτήρες που μπορούν να προκαλέσουν φόβο.[1]  

Υποκατηγορίες του είδους αυτού είναι οι εξής: ταινίες τρόμου-δράσης, κωμωδίες-

τρόμου, σωματικού τρόμου, καταστροφής-τρόμου, εορταστικές-τρόμου, δραματικές-

τρόμου, ψυχολογικού τρόμου, επιστημονικής φαντασίας-τρόμου, σλάσερ-τρόμου, 

υπερφυσικές-τρόμου, γκόθικ-τρόμου, φυσικού τρόμου, ζόμπι-τρόμου, πρώτου πλάνου-

τρόμου και εφηβικές-τρόμου.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

Μερικές από τις πιο κλασικές ταινίες τρόμου είναι:  

Η Λάμψη (1981) 

Η Σιωπή των Αμνών (1991) 

Το Μωρό της Ρόζμαρι (1968)  

Ψυχώ (1960) 

Η Προφητεία (1976) 

Νοσφεράτου, μια συμφωνία τρόμου (1922) 

Παρασκευή και 13 (1980) 

Παράξενα Παιχνίδια (1997) 

Παραπομπές 

1. Bennett, Steve. «Horror Fiction Genre Definition | Find Me An Author». 

www.findmeanauthor.com. Ανακτήθηκε στις 2016-11-04.  

Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

Horror Movies, ελληνική ιστοσελίδα για ταινίες τρόμου 

Οι καλύτερες και χειρότερες ταινίες τρόμου στο IMDb 

Επερχόμενες ταινίες τρόμου για προβολή το 2017 

Love Horror, αγγλική ιστοσελίδα αφιερωμένη στις ταινίες τρόμου 

 Αυτό το λήμμα σχετικό με τον κινηματογράφο χρειάζεται επέκταση. Βοηθήστε τη 

Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το!.  

Κατηγορίες:  

Ταινίες τρόμου 

Κινηματογραφικά είδη 

Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF

%CE%B1_%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CF%89%CE%B3%CE%AE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CF%83%CF%85%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE_%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CF%83%CF%85%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE_%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%9B%CE%AC%CE%BC%CF%88%CE%B7_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A3%CE%B9%CF%89%CF%80%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF_%CE%9C%CF%89%CF%81%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%8C%CE%B6%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85,_%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_13_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://www.findmeanauthor.com/definition_horror_fiction_genre.htm
https://horrormovies.gr/
http://www.imdb.com/chart/horror
https://el.wikipedia.org/wiki/IMDb
http://www.worthism.com/upcoming-horror-movies/
http://www.lovehorror.co.uk/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85&action=edit
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Video-x-generic.svg
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Παράθεμα 6γ 

 

 
 
«Ψυχώ»: το αρχετυπικό θρίλερ του Ρόμπερτ Μπλοχ 

 

 

Ο Άντονι Πέρκινς στην κινηματογραφική μεταφορά του «Ψυχώ» από τον 

Άλφρεντ Χίτσκοκ  

Έμυ Ντούρου  

Δημοσίευση 24.04.2019 | 20:34  

Το βιβλίο του Ρόμπερτ Μπλοχ «Ψυχώ» κυκλοφορεί στη σειρά «Modern classics» 

των εκδόσεων Public Βιβλιοθήκη. 

«Δεν βλέπω, νομίζεις; Μπορώ να δω τι έκανες […] Ποτέ δεν μ’ ακούς, έτσι δεν 

είναι; Όλο το δικό σου θες να γίνεται. Μου προκαλείς αηδία!» λέει στον Νόρμαν 

μεταξύ άλλων η γηραιά μητέρα του, ένας χαρακτήρας που έχει στοιχειώσει το 

συλλογικό ασυνείδητο από το 1959 που ο Ρόμπερτ Μπλοχ έγραψε το «Ψυχώ». 

Κεντρικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος είναι ο Νόρμαν Μπέιτς, ο μοναχικός 

ιδιοκτήτης ενός μοτέλ που είναι χτισμένο στο παλιό εθνικό δίκτυο του Φέρβιλ, μιας 

μικρής επαρχιακής πόλης. Περνά τον καιρό του φροντίζοντας τη δεσποτική μητέρα 

του, κατασκοπεύοντας τις προσωπικές στιγμές των λιγοστών πελατών του και 

ταριχεύοντας ζώα. Ένα βράδυ φτάνει στο μοτέλ η Μάριον  Κρέιν,  μια  νέα  γυναίκα  η 
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οποία έχει κλέψει ένα μεγάλο ποσό από το μεσιτικό γραφείο στο οποίο εργάζεται. Το 

κακό δεν θα αργήσει να γίνει, όταν η πουριτανή μητέρα του Νόρμαν καταλαβαίνει ότι 

υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον εκ μέρους του και αρχίζει να απειλεί ότι θα την σκοτώσει.  

Για τη συγγραφή του «Ψυχώ», ένα από τα αρχετυπικά θρίλερ του 20ού αιώνα, ο Μπλοχ 

βασίστηκε στην πραγματική ιστορία του Εντ Γκέιν, ενός φαινομενικά ευγενούς και 

ντροπαλού ανθρώπου, ο οποίος αποδείχτηκε ένας από τους στυγερότερους κατά 

συρροήν δολοφόνους στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε αρκετά 

στοιχεία από την ιστορία του Γκέιν χωρίς ωστόσο να τολμήσει να το πάει μέχρι τέλους, 

δηλαδή να περιγράψει τη νοσηρή συνήθειά του να συλλέγει ανθρώπινα μέλη, καθώς 

και το πρότζεκτ του να φτιάξει μια ολόσωμη στολή στη μορφή του γυναικείου 

σώματος, την οποία φορούσε υποδυόμενος τη μητέρα του (αυτά τα στοιχεία 

χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από το Χόλιγουντ). Ήταν ήδη μεγάλο το σοκ που είχε 

υποστεί η αμερικανική κοινωνία με όσα είχαν αποκαλυφθεί δύο χρόνια πριν για τη 

δράση του Γκέιν, τον «χασάπη του Γκέινφιλντ» όπως είχε χαρακτηριστεί από τα ΜΜΕ 

της εποχής. Ο Μπλοχ εστίασε στο οιδιπόδειο σύμπλεγμα που δημιούργησε εκρηκτικό 

κοκτέιλ σε συνδυασμό με τη σχιζοφρένεια, κλιμακώνοντας το σασπένς σελίδα σελίδα 

μέχρι την αριστοτεχνική κορύφωση.  

Όταν το 1960 ο Άλφρεντ Χίτσκοκ στα 61 του θέλησε να μεταφέρει το βιβλίο στον 

κινηματογράφο, οι υπεύθυνοι των στούντιο του Χόλιγουντ απέφυγαν να τον 

χρηματοδοτήσουν ισχυριζόμενοι ότι υπέγραφε την καλλιτεχνική του ταφόπλακα. Ο 

ίδιος πίστεψε στο στόρι και επέμεινε δημιουργώντας μία από τις σπουδαιότερες ταινίες 

τρόμου όλων των εποχών, η οποία έκανε γενιές και γενιές θεατών να κρατάνε 

ορθάνοιχτα τα μάτια τους κάτω από την ντουζιέρα.  

Πηγή: https://www.documentonews.gr/article/psyxw-to-arxetypiko-thriler-toy-

rompert-mplox  

Περιγραφή της νουβέλας "Ψυχώ" που έγραψε ο Ρόμπερτ Μπλοχ. 

 

Η νουβέλα "Ψυχώ" (1959) είναι ένα ιδιαίτερο έργο 

που έγινε διάσημο όταν μεταφέρθηκε στον 

κινηματρογράφο από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ (1960). 

Κεντρική φιγούρα της είναι ο Νόρμαν Μπέιτς, ένας 

χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από την πένα του 

Μπλοχ, με βάση την πραγματική ιστορία ενός 

σίριαλ κίλερ. Η ταινία, μια από τις πιο κλασικές 

ταινίες τρόμου και μυστηρίου όλων των εποχών, 

γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έχει αποσπάσει πολλά 

βραβεία και διακρίσεις: το 1998 συμπεριλήφθηκε 

στις 100 καλύτερες ταινίες, το 2001 αναδείχτηκε 

καλύτερη ταινία θρίλερ και το 2006 ψηφίστηκε ως 

η πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών. (Από το 

οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

Πηγή:.http://www.biblionet.gr/book/155897/Bloch,_Robert/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%8E  

Άλφρεντ Χίτσκοκ  

https://www.documentonews.gr/article/psyxw-to-arxetypiko-thriler-toy-rompert-mplox
https://www.documentonews.gr/article/psyxw-to-arxetypiko-thriler-toy-rompert-mplox
http://www.biblionet.gr/book/155897/Bloch,_Robert/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%8E
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Παράθεμα 7 

 

Αυτο-υπονόμευση: Η ψυχολόγος μάς εξηγεί τι μας συμβαίνει 

Από τη Θεανώ Πολυζωγοπούλου Ψυχολόγο 

Ψυχοθεραπεύτρια Θεραπεύτρια Οικογένειας 

Πολύ συχνά ακούμε άλλους ανθρώπους (ή και τον 

εαυτό μας), να παραπονιούνται για τις δυσκολίες και τα 

εμπόδια που συναντούν στην πορεία για την επίτευξη  

των  στόχων τους ή την εκπλήρωση των ονείρων τους. 

Μάλιστα, κάποιοι φαίνεται να μην μπορούν ποτέ να 

έχουν ή να κάνουν αυτό που επιθυμούν, γιατί πάντα 

κάτι συμβαίνει, κάποιες συνθήκες είναι απαγορευτικές, 

κάτι απλώς «δεν γίνεται» ή «δεν είναι το γραφτό μου». 

Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος που ζούμε μόνο αγγελικά πλασμένος δεν είναι. Οι 

δυσκολίες κι οι περιορισμοί, ακόμα κι οι απαγορεύσεις, είναι συνθήκες πραγματικές 

και παρούσες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Γιατί απλώς έτσι είναι η ζωή. Η 

πραγματική ζωή δεν είναι ένας δρόμος χαραγμένος ανάμεσα σε ροζ-μωβ συννεφάκια, 

σπαρμένος με ροδοπέταλα. Υπάρχουν κι αυτά τα κομμάτια του δρόμου, αλλά υπάρχουν 

κι άλλα, στενά και κακοτράχαλα, πολλές φορές φοβιστικά και δύσβατα. Κι αυτή 

ακριβώς η πορεία, μέσα από τις πραγματικές συνθήκες της ζωής, είναι που χτίζει την 

πολύτιμη «εμπειρία» και σοφία που μας διαμορφώνουν ως ώριμους κι 

αποτελεσματικούς ενήλικες. 

Τι γίνεται όμως όταν για κάποιους ανθρώπους ( ή και για τον εαυτό μας), μοιάζουν τα 

πάντα ως ένα εχθρικό τοπίο, όπου τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει και να επιτευχθεί; 

Όταν νιώθουμε πως η ζωή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σειρά από συνεχείς 

ματαιώσεις, ανεκπλήρωτα όνειρα κι άφταστους στόχους, τότε είναι η στιγμή να 

σκεφτούμε μήπως έχουμε πέσει στην παγίδα της αυτοϋπονόμευσης. 

Ακούγεται παράδοξο ή και παράλογο ακόμα το να βάζει κάποιος εμπόδια στον εαυτό 

του, όταν επιδιώκει πράγματα που λαχταράει τόσο. Κι όμως ούτε ασυνήθιστο είναι, 

ούτε κι ανεξήγητο. 

Η συμπεριφορά αυτή της αυτοϋπονόμευσης, είναι κάτι που χτίζεται από την παιδική 

ηλικία, μέσα από μια δυσλειτουργική αλληλεπίδραση του παιδιού με τους γονείς. Όταν 

οι γονείς δεν επιβραβεύουν τα παιδιά τους, δεν  τα  ενθαρρύνουν  για  να  ανακαλύπτουν 

http://polyzogopoulou.gr/
http://polyzogopoulou.gr/polyzogopoulou.gr/cv
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και να τολμούν, δεν τα υποστηρίζουν για να κάνουν αυτά που επιθυμούν, διδάσκουν 

στα παιδιά τους πως δεν είναι ικανά να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, και πως είναι 

μάταιο κανείς ν’ αγωνίζεται για κάτι. Το ίδιο αποτέλεσμα φέρνει και μια παιδαγωγική, 

όπου ποτέ κανένα επίτευγμα του παιδιού δεν είναι αρκετό. Τι σημασία έχει το να 

επιτυγχάνει κάποιος σ’ αυτά που αναλαμβάνει, αφού ποτέ δεν ακούει μια καλή 

κουβέντα ή έναν έπαινο; 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο υπονόμευσης είναι επίσης το να υπάρχει στην οικογένεια 

μια κουλτούρα φόβου ή θυματοποίησης. Πολλές φορές, σε οικογένειες που έχουν στην 

ιστορία τους δύσκολες συνθήκες ζωής, (μεγάλη φτώχεια, ενδοοικογενειακή βία, 

μετανάστευση, τραυματικές καταστάσεις), εγκαθίσταται μια ταυτότητα, η οποία 

εξελίσσεται σε κουλτούρα, όπου οι άνθρωποι βλέπουν τους εαυτούς τους ως τα μόνιμα 

θύματα, τους  πάντα  αποκλεισμένους  από  τις  επιτυχίες,  τους  παρακατιανούς  ή  τους 

«καταραμένους». Όλες αυτές οι πεποιθήσεις διδάσκονται (μέσα από την ανατροφή 

τους) και στα παιδιά, τα οποία χτίζουν μια ταυτότητα βασισμένη σε στάσεις, αντιλήψεις 

και πεποιθήσεις που καμία σχέση δεν έχουν με τις πραγματικές συνθήκες και τις δικές 

τους δυνατότητες. 

Ένα άλλο καταστροφικό μοντέλο, είναι το να ενοχοποιείται η επιτυχία ή η αυτονομία 

(μέσα από αυτήν), των μελών της οικογένειας, τα οποία αν επιτύχουν κι αν ανοίξουν 

τα φτερά τους, θα εγκαταλείψουν τους «αδικημένους», «αναξιοπαθούντες», γονείς, 

αδέρφια κ.λ.π., που ζουν εγκλωβισμένοι στη δύσκολη ή κακιά μοίρα τους. 

Στην ενήλικη ζωή, φέρουμε  πολλές  από  αυτές  τις  πεποιθήσεις  ως  αδιαπραγμάτευτες 

πραγματικότητες ή ως  απαράβατους  νόμους.  Νομίζουμε  πως  αυτό  είναι  η  μοναδική 

διάσταση των πραγμάτων και πως καμία δύναμη δεν είναι ικανή να τ’ αλλάξει. 

Πολλές φορές, μέσα στη θεραπεία, οι άνθρωποι εκφράζουν τέτοιου είδους πεποιθήσεις, 

σαν να είναι συμπαντικοί νόμοι «είμαι ανίκανος/η», «είμαι ανεπαρκής», «αυτά δεν 

είναι για μένα». Στην ερώτηση «ποιος το λέει αυτό;», η απάντηση (μετά από παύση, 

αρκετή σκέψη κι ανάλυση), είναι πως πρόκειται για φωνές άλλων (συνήθως των 

γονέων), που υπαγορεύουν στα παιδιά τους το «τι είναι» και «τι δεν είναι» αυτά. Όταν 

κανείς αμφισβητήσει αυτές τις φωνές και τις διαχωρίσει από τους πραγματικούς 

φόβους (ο φόβος είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα) και τις πραγματικές δυσκολίες, 

τότε αυτομάτως το τοπίο καθαρίζει και το αίσθημα της ανικανότητας μειώνεται. 

Πολλές φορές, η αυτοϋπονόμευση έχει την καταγωγή της σε τραυματικές καταστάσεις, 

που συνεχίζουν να δημιουργούν περιορισμούς και δυσλειτουργίες, χωρίς εμείς οι ίδιοι 

να  έχουμε  επίγνωση.  Μια  αποτυχία  του  παρελθόντος,  προβάλλεται στο μέλλον και 
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σκοτεινιάζει την προοπτική μας για πάντα. 

Το κλειδί για να λυθούν οι κόμποι αυτοί που στέκονται ανάμεσα σ’ εμάς και τη 

διεκδίκηση της επιτυχίας και της εκπλήρωσης των επιθυμιών μας, είναι να 

διερευνήσουμε, ν’ αναγνωρίσουμε, ν’ αποδεχτούμε και ν’ αποκαταστήσουμε τελικά, 

όλες αυτές τις εμπλοκές και τις διαστρεβλώσεις που μας κάνουν να είμαστε οι πιο 

επικίνδυνοι εχθροί του εαυτού μας. Μέσα από την αναγνώριση όλων αυτών των 

μοντέλων, την αυτογνωσία και την αποκατάστασή τους, πράγμα που επιτυγχάνεται με 

την ψυχοθεραπεία, μπορούμε ν’ απελευθερωθούμε και να προχωρήσουμε στο δρόμο 

της ζωής μας, αντιμετωπίζοντας πραγματικές δυσκολίες κι αναπτύσσοντας ρεαλιστικές 

εικόνες για τα πράγματα. Μπορούμε να προσδιορίσουμε καλύτερα τους στόχους μας 

και ν’ αναπτύξουμε αποτελεσματικούς τρόπους για την επίτευξή τους. Μπορούμε, να 

γευτούμε τη χαρά και την υπερηφάνεια, για τις μικρές και τις μεγάλες επιτυχίες μας. 

Δική μας είναι η επιλογή, ν’ αποφασίσουμε αν θέλουμε να κινηθούμε προς τη χαρά και 

την εκπλήρωση, ή να παραμείνουμε πάντα «αδικημένοι». 

Όπως λέει και μια καλή μου φίλη, «το πιο φοβιστικό, είναι να «κινδυνεύεις» να 

επιτύχεις. Πώς θ’ αντέξεις να ζήσεις μετά ευτυχισμένος;». 

Πηγή: https://jenny.gr/well-being/psyxologia/721152/h-psyxologos-mas-ekshgei-

ton-oro-ayto-yponomeysh 

 

  

https://jenny.gr/well-being/psyxologia/721152/h-psyxologos-mas-ekshgei-ton-oro-ayto-yponomeysh
https://jenny.gr/well-being/psyxologia/721152/h-psyxologos-mas-ekshgei-ton-oro-ayto-yponomeysh
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Αντί Συμπερασμάτων & Επιλόγου 

Τα ερωτήματα που η Ομάδα μας παρέδωσε μαζί με τη σκυτάλη 

της Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας στην Ομάδα 

«Artιομανείς» είναι εκείνα στα οποία καλείται να απαντήσει ο 

κάθε άνθρωπος από τη στιγμή που αποκτά επίγνωση της 

πολυπλοκότητας της φύσης του και του περιβάλλοντός του, 

έλλογου ή άλογου. Κατατάσσονται στην κατηγορία των 

ψυχολογικών / υπαρξιακών και φιλοσοφικών ερωτημάτων και 

αφορούν σε πάμπολλα, αλλά ταυτόχρονα σε βασικά αντικείμενα 

των φόβων στις σχέσεις με τον εαυτό, τον συνάνθρωπο και τα 

πράγματα. Η απάντησή τους προϋποθέτει να ληφθούν υπόψη 

τόσο οι ψυχικές δομές της ύπαρξης όσο και ο βαθμός 

επηρεασμού και διαμόρφωσής τους από βιώματα, εμπειρίες, 

τραύματα της πρώιμης παιδικής ηλικίας, ‘’δουλειάς με τον 

εαυτό’’, καθώς και φιλοσοφικές επιλογές και πεποιθήσεις, 

πάντοτε σε σχέση και συνάρτηση με τα περιβάλλοντα του ατόμου. 

Τελικά, οι συμβαλλόμενοι των σχέσεων γίνονται απειλή, βάρος, 

αφορμή συγκρούσεων, δοκιμασία των αντοχών, αναμέτρηση με 

τον εαυτό, ή μήπως, υπό συνθήκες αμοιβαιότητας, 

αλληλοσεβασμού, αλληλοεκτίμησης, μοναδικές δυνατότητες 

ολοκλήρωσης ο ένας για τον άλλον, ως προσωπικότητες και 

κοινωνικές υπάρξεις; Η Τέχνη, επειδή προσεγγίζει τα πράγματα 

διαισθητικά, δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις, πόσω μάλλον 

βεβαιότητες… αντίθετα οδηγεί στη διατύπωση νέων ερωτημάτων. 

Εν κατακλείδι, η Ομάδα μας κατέληξε στην εκδοχή ότι ίσως «το 

πιο φοβιστικό για τους πρωταγωνιστές της κουλτούρας  

του φόβου και της θυματοποίησης είναι να ‘’κινδυνεύουν’’ να 

σχετιστούν υπό τις ευμενέστερες συνθήκες για την εξέλιξη και 

την πραγμάτωσή τους… » διότι «πώς θ’ αντέξουν να ζήσουν μετά 

ευτυχισμένοι», αφού, ως γνωστόν, «ο χαρακτήρας μας γίνεται η 

μοίρα μας»; 
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Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία (Ενδεικτικά) 

 

1. Παπαϊωάννου Π., (2013). Ανθρωποκτόνοι Κατ΄ 

εξακολούθηση και Κατά συρροή. Το ελληνικό παράδειγμα, 

Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη 

2. Σάιλντ Α., «Φοβάσαι;», μτφρ. Αντώνης Γαλέος, εκδ. 

Αιγόκερως, Αθήνα, 2016 

3. http://www.crimetimes.gr/ΤΕΥΧΟΣ #4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2017 

4..https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/24/ο-

έντβαρντ-μουνκ-συναντά-τον-βίνσεντ-β/  

5. https://www.lifo.gr/team/sansimera/53806 

6..https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%

CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%BD

%CE%BA  

7..https://www.lavart.gr/otan-h-kraugh-

pantreuetai-tous-pink-floyd/  

8. https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk 

9. https://jenny.gr/well-being/psyxologia/721152/h-

psyxologos-mas-ekshgei-ton-oro-ayto-yponomeysh 

http://www.crimetimes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-31-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-serial-killers-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/
https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/24/ο-έντβαρντ-μουνκ-συναντά-τον-βίνσεντ-β/
https://www.archaiologia.gr/blog/2015/09/24/ο-έντβαρντ-μουνκ-συναντά-τον-βίνσεντ-β/
https://www.lifo.gr/team/sansimera/53806
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BA
https://www.lavart.gr/otan-h-kraugh-pantreuetai-tous-pink-floyd/
https://www.lavart.gr/otan-h-kraugh-pantreuetai-tous-pink-floyd/
https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk
https://jenny.gr/well-being/psyxologia/721152/h-psyxologos-mas-ekshgei-ton-oro-ayto-yponomeysh
https://jenny.gr/well-being/psyxologia/721152/h-psyxologos-mas-ekshgei-ton-oro-ayto-yponomeysh
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Περιεχόμενα 

Η Ομάδα «Artιομανείς» ----------------------- σ. 157 

Η Μεθοδολογία (σε 10 απλά βήματα) -------------- σ. 158 

Αντί Προλόγου & Εισαγωγής -------------------- σ. 159 

Πρόγραμμα – Τέχνημα  ------------------------ σ. 160-163 

Το Έργο μας με Τίτλο «Τοξικοεξάρτηση και Ψυχο-  

παθολογία: ένα ΨυχοΚοινωνικοΠολιτικοΟικονομικό  

Φαινόμενο ----------------------------------- σ. 164 

ΣΚΗΝΗ 1 ---------------------------------- σ. 164-165 

ΣΚΗΝΗ 2 ---------------------------------- σ. 166-169 

ΣΚΗΝΗ 3 ---------------------------------- σ. 170-175 

ΣΚΗΝΗ 4 ---------------------------------- σ. 176-180 

Παράθεμα 1 --------------------------------- σ. 181-184 

Παράθεμα 2 --------------------------------- σ. 185-188 

Παράθεμα 3α -------------------------------- σ. 189-193 

Παράθεμα 3β -------------------------------- σ. 193-201 

Παράθεμα 4 --------------------------------- σ. 201-217 

Παράθεμα 5 --------------------------------- σ. 217-224 

Παράθεμα 6 --------------------------------- σ. 224-227 

Παράθεμα 7 --------------------------------- σ. 227-243 

Παράθεμα 8α -------------------------------- σ. 243-258 

Παράθεμα 8β -------------------------------- σ. 258-260 

Παράθεμα 9α -------------------------------- σ. 260-265 

Παράθεμα 9β -------------------------------- σ. 265-270 

Παράθεμα 10 -------------------------------- σ. 270-279 

Αντί συμπερασμάτων & επιλόγου ----------------- σ. 280-281 

Παράρτημα ---------------------------------- σ. 282-283 

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία (εννδεικτικά)  --------- σ. 284 
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Η Ομάδα «Artιομανείς» 

Οι μαθητές & οι μαθήτριες 

Καράουστα Χαρίκλεια (Συντονίστρια)  

Ζάτσε Αλεξία 

Ζόγκας Ναπολέων  

Ζόγκας Σπυρίδων 

Κούστα Σπυρίδων (Συντονιστής) 

Αγγέλη Ευανθία 

Αναστοπούλου Αικατερίνη 

Βάρσου Ελεάνα (Συντονίστρια) 

Γρηγοροπούλου Μαρίνα – Ευαγγελία 

Κακκαβάς Νικόλαος  

Η καθηγήτρια 

Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 

 

  

Μέλη της Ομάδας 

«Θεατρογένεια» 
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Η Μεθοδολογία (σε 10 απλά βήματα)  

ή αλλιώς, Έξι Μαθήτριες, Τέσσερις Μαθητές, Έξι Επιστήμες 

(Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Πολιτική Φιλοσοφία, 

Φαρμακολογία, Ψυχολογία, Ψυχιατρική), Τέσσερις Τέχνες 

(Θέατρο, Ζωγραφική, Λογοτεχνία, Τραγούδι), μια ΠολυΕπίπεδη 

Ερευνητική Δημιουργική Δραστηριότητα 

1. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για την εύρεση 
δημοσιευμάτων, σχετικών με το θέμα, από το διαδίκτυο. 

2. Προσέγγιση του θέματος από όλα τα μέλη των Ομάδων μέσα 
από την Επιστήμη (Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Πολιτική 
Φιλοσοφία, Φαρμακολογία, Ψυχολογία, Ψυχιατρική). 

3. Προσέγγιση του θέματος από όλα τα μέλη των Ομάδων από την 
οπτική δημιουργίας ενός επεισοδίου, μιας τηλεοπτικής Σειράς 
κοινωνικού χαρακτήρα, βασισμένου στο βιβλίο της Κατερίνας 
Μάτσα «Παρίες ανάμεσα στους παρίες». 

4. Προσέγγιση του θέματος από όλα τα μέλη των Ομάδων μέσα 
από την «έναστρη νύχτα» του Βαν Γκονγκ. 

5. Προσέγγιση του θέματος από όλα τα μέλη των Ομάδων μέσα 
από τον χαρακτήρα της λογοτεχνίας της γενιάς των Μπιτ. 

6. Προσέγγιση του θέματος από όλα τα μέλη των Ομάδων μέσα 
από τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Βασίλης Παπακων-
σταντίνου. 

6. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για τη συγγραφή του 
σεναρίου και των συνεντεύξεων μιας τηλεοπτικής εκπομπής. 

7. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για τη δημιουργία των 
διαφανειών power point των τεσσάρων Πράξεων του Σκηνικού 
Παρουσίασης και του Προγράμματος – Τεχνήματος της Ερευνητικής 
Δημιουργικής Δραστηριότητας. 

8. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για τη σύνθεση του 
παραδοτέου. 

9. Συνεργασία των μελών της Ομάδας «Θεατρογένεια» για την 
Παρουσίαση της Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας. 

10. Συνεργασία όλων των μελών των Ομάδων για τη συγγραφή 
της Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας. 
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Αντί Προλόγου & Εισαγωγής 

Ποια η σχέση και η αντιμετώπιση τοξικομανίας και ψυχοπαθολογίας 

(συννοσηρότητας / συνύπαρξης δύο νόσων στον ίδιο ασθενή) στα 

σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά περιβάλλοντα; 

Το κίνητρο για να προσπαθήσει η Ομάδα μας να απαντήσει στο 

παραπάνω ερώτημα μάς το παρείχε το βιβλίο της Κατερίνας Μάτσα 

“Παρίες ανάμεσα σε παρίες”, που πραγματεύεται το θέμα από την 

οπτική της συγγραφέως και ψυχιάτρου που διαθέτει πολύχρονη 

κλινική εμπειρία σε ασθενείς τοξικοεξαρτημένους με 

ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις. 

Η παρουσίαση του θέματος από τη συγγραφέα κίνησε το ενδιαφέρον 

μας να προσεγγίσουμε το θέμα της συννοσηρότητας, δηλαδή της 

συνύπαρξης τοξικομανίας και ψυχοπαθολογίας στον ίδιο ασθενή, 

διεπιστημονικά: από την πλευρά της Κοινωνιολογίας, της 

Κοινωνικής Ψυχολογίας, της Πολιτικής Φιλοσοφίας, της 

Φαρμακολογίας, της Ψυχολογίας, της Ψυχιατρικής, του Θεάτρου, 

της Ζωγραφικής, της Λογοτεχνίας, και του Τραγουδιού, βιώνοντας 

την αλήθεια της πολυμορφίας της πραγματικότητας από 

διαφορετικές όψεις και οπτικές. 

Το αποτέλεσμα της μεθοδολογίας που υιοθέτησε η Ομάδα μας 

αποκρυσταλλώθηκε στη δημιουργία του σεναρίου μιας τηλεοπτικής 

εκπομπής που αναλύει κοινωνικού χαρακτήρα θέματα σε μια εποχή 

σαν τη δική μας, όπου, όπως «υπολογίζεται, στην Ελλάδα 

υπάρχουν 20.000 τοξικομανείς, και όπου οι τοξικομανείς με 

ψυχοπαθολογία πρέπει να αντιμετωπίσουν και τον κοινωνικό 

ρατσισμό», αφού, πέραν των άλλων, θεωρούνται διπλά 

αποκλίνοντες από την ‘’κανονικότητα’’ άνθρωποι. Όμως, με ποια 

κριτήρια ορίζεται η ‘’κανονικότητα’’; 

Η Ομάδα μας θα προσπαθήσει να βρει τις απαντήσεις αξιοποιώντας 

την ήδη υπάρχουσα γνώση των μελών της, πάνω στην οποία θα 

οικοδομήσει τη νέα γνώση συσχετίζοντας και ενοποιώντας τις 

προτάσεις και τις εκδοχές των διαφορετικών τομέων του επιστητού 

για μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη αντίληψη της 

πραγματικότητας. 
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14Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Παρουσίαση Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας 2018 – 2019 

την Δευτέρα, 1η Απριλίου & ώρα 11:50 στην αίθουσα του Β3 

στον 2ο όροφο του Σχολείου (Διεύθυνση: Πόγραδετς 5) 
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Η Ομάδα «Αrtιομανείς» Παρουσιάζει τα Θεατρικά της 

Δρώμενα Υπό τον Τίτλο «Τοξικοεξάρτηση & 

Ψυχοπαθολογία: ένα ΨυχοΚοινωνικοΠολιτικο-

Οικονομικό Φαινόμενο» 

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός Επεισοδίου μιας 

τηλεοπτικής Σειράς κοινωνικού χαρακτήρα που ασχολείται 

με θέματα της επικαιρότητας, και η αναπαράσταση της 

οποίας θα γίνει στα πλαίσια της Παρουσίασης των 

Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 2018 – 2019.  

Στην Παρουσίαση παίρνουν μέρος (με σειρά εμφάνισης) τα 

εξής μέλη της Ομάδας «Θεατρογένεια»: 

Ζάτσε Αλεξία (Παρουσιάστρια) 

Καράουστα Χαρίκλεια (Κοινωνιολόγος) 

Ζόγκας Ναπολέων (Ψυχίατρος) 

Ζόγκας Σπυρίδων (Καλλιτέχνης, πρώην ασθενής) 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια 

Ασπρογέρακα Καλομοίρα, ΠΕ01 

 

Μεταξύ 1ης και 2ης Σκηνής προβάλλεται βίντεο  του τραγουδιού «Χρόνια 

Πολλά», μεταξύ 2ης και 3ης Σκηνής, βίντεο του τραγουδιού «Φοβάμαι» 

και μεταξύ 3ης και 4ης Σκηνής, βίντεο του τραγουδιού «κι αν είμαι ροκ» 

με ζωντανή ερμηνεία από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ενώ η 

Παρουσίαση κλείνει με προβολή βίντεο για «τα αναπάντεχα 

μαθηματικά στην ‘’έναστρη νύχτα’’ του Βαν Γκονγκ». 



 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

162 

Παράλληλα κείμενα 
 

Το ουρλιαχτό / κραυγή ενός αυτόχειρα 

 «Σα να ουρλιάζει μια κραυγή μέσα μου τόσο δυνατά που 

μου τρυπάει την ψυχή κι όσο σφίγγεται η ύπαρξή μου για 

να κρατηθεί στη ζωή τόσο πιο δυνατά ουρλιάζει και 

ξαφνικά βρίσκομαι στο μεταίχμιο σ’ εκείνη τη λεπίδα που 

χωρίζει τα πράγματα που έχουνε νόημα κι εκείνα που δεν 

έχουν. Τη ζωή που έχει νόημα κι εκείνη που δεν έχει. 

Φαντάζομαι τον εαυτό μου σ’ ένα ψηλό μπαλκόνι, γεμάτο 

από απόφαση. Γεμάτος από την αποφασιστικότητα που 

έχει ο κτηνοτρόφος όταν χωρίς δεύτερη σκέψη σφάζει το 

αρνί ή τον εαυτό μου όταν πατάει μια κατσαρίδα, πηδάω. 

Γιατί ο κόσμος μου αντέχει μια κατσαρίδα λιγότερη».  

Γιώργος, αυτόχειρας, ψυχωσικός τοξικομανής, μέλος του 18 άνω, (Από το 

βιβλίο: Κατερίνα Μάτσα, Παρίες ανάμεσα στους παρίες, σελ. 157, εκδ, Άγρα, 

Αθήνα, 2017) 

 

Το ουρλιαχτό / κραυγή του Άλλεν Γκίνσμπεργκ 

Το «Ουρλιαχτό», μέσα από μια πρωτοφανή γλωσσική 

μεγαλοπρέπεια, μελοδραματικές καταγραφές, άσεμνες 

αναφορές και παρεκτροπές, υποδηλώνει με τόλμη και ως 

ουρλιαχτό / κραυγή τη διαμαρτυρία για κάθε είδους 

εκμετάλλευση, καταστολή και υποταγή. Ο ανήσυχος και 

αντισυμβατικός ποιητής παρουσιάζει μια εικόνα ενός 

κόσμου εφιάλτη που διακατέχεται από την απελπισία, την 

απόρριψη και την προκατάληψη και εναποθέτει στους 

φωτισμένους της γενιάς του, την αναζήτηση μιας 

υπερβατικής πραγματικότητας. 

Πηγή: https://passepartoutreading.wordpress.com/2018/07/30/ourliaxto/ 

https://passepartoutreading.wordpress.com/2018/07/30/ourliaxto/


 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

163 

Λίγα λόγια για την Παρουσίαση 

 

Μια καταξιωμένη δημοσιογράφος αποφασίζει να κάνει μια 

εκπομπή για ένα καυτό θέμα της επικαιρότητας: την 

αντιμετώπιση των ασθενών διπλής διάγνωσης από το 

Σύστημα Υγείας. 

 

Καλεί κορυφαίους επιστήμονες για να μιλήσουν και να 

αναλύσουν το θέμα και στη διάρκεια της συζήτησης 

αποκαλύπτεται ότι «ο βασιλιάς είναι γυμνός». 

  

Συγχρόνως όμως αποκαλύπτεται και το ρηξικέλευθο 

πρόγραμμα συγκεκριμένων Φορέων και καθίστανται 

προφανείς οι λόγοι που επιβάλλουν την παντός είδους 

ενίσχυση του έργου τους από την Πολιτεία…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ανάκτηση έργων από http://www.hellenica.de/Art/VincentWillemVanGogh.html  

http://www.hellenica.de/Art/VincentWillemVanGogh.html
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Το Έργο μας με Τίτλο «Τοξικοεξάρτηση και Ψυχοπαθολογία: 

ένα ΨυχοΚοινωνικοΠολιτικοΟικονομικό Φαινόμενο» 

Από την Ομάδα «Artιομανείς» 

ΣΚΗΝΗ 1  

ΣΚΗΝΙΚΟ: Τηλεοπτικό πλατώ.  

ΠΡΟΣΩΠΑ: η Παρουσιάστρια, ο Ψυχίατρος, η Κοινωνιολόγος, ο 

Σπύρος (πρώην ασθενής)  

Παρουσιάστρια: Αγαπητοί τηλεθεατές, απόψε η εκπομπή μας θα 

ασχοληθεί με ένα ψυχοκοινωνικό φαινόμενο: με ανθρώπους διπλά 

«αποκλίνοντες»… τοξικομανείς με ψυχοπαθολογία. Μαζί μας είναι ο 

Ψυχίατρος κ. Ζόγκας Ναπολέων, Υπεύθυνος του «Αττικού Κέντρου 

Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης Τοξικοεξαρτημένων 

Ατόμων». Καλησπέρα κ. Ζόγκα… Είστε συνεπώνυμος με τον γνωστό 

καλλιτέχνη, τον Σπύρο Ζόγκα. Έχετε κάποια συγγένεια; 

Ψυχίατρος: Όχι, αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να τον τον εκτιμώ και 

να τον θαυμάζω ως άνθρωπο και καλλιτέχνη!  

Παρουσιάστρια: Όπως όλοι μας άλλωστε… καλωσήρθατε στην 

εκπομπή μας.   

Ψυχίατρος: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα.  

Παρουσιάστρια: Δίπλα στον κ. Ζόγκα κάθεται η κ. Καράουστα 

Χαρίκλεια, Διευθύντρια του Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών, για 

να σχολιάσει το θέμα μας από τη δική της οπτική. Καλωσορίσατε κ. 

Καράουστα. Ελπίζω να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε το θέμα της 

χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και ως κοινωνικό φαινόμενο. 

Κοινωνιολόγος: Θα προσπαθήσω… Ευχαριστώ για την πρόσκληση. 

Παρουσιάστρια: Τον επόμενο καλεσμένο μας τον γνωρίζετε όλοι: 

είναι καταξιωμένος ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και 

παρουσιαστής… ξέχασα κάποια ιδιότητά σου, Σπύρο;   

Σπύρος Ζόγκας: Όχι, Αλεξία. Καλησπέρα… Χαίρομαι που είμαι στην 

εκπομπή. 
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Παρουσιάστρια: Μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ενικό. Άλλωστε 

γνωριζόμαστε χρόνια.   

Σπύρος Ζόγκας: Θα σε παρακαλούσα να μου μιλάς στον ενικό… 

αλίμονο! Ευχαριστώ και τον γιατρό και σένα για τα κολακευτικά σας 

σχόλια.  

Παρουσιάστρια: Ωραία… επιτρέψτε μου να πάμε στο πρώτο 

διαφημιστικό μας διάλειμμα, και όταν επιστρέψουμε θα ξεκινήσει η 

συζήτησή μας. 

ΣΚΟΤΑΔΙ 

Προβολή του βίντεο κλιπ «Χρόνια πολλά» (2004 live) με τον 

Βασίλη Παπακωνσταντίνου, από το You Tube  

https://www.youtube.com/watch?v=STz6pO4MiCc 

Ο πίνακας/διαφάνεια (power point) του ΣΚΗΝΙΚΟΥ της 

ΣΚΗΝΗΣ 1  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=STz6pO4MiCc
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ΣΚΗΝΗ 2 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Τηλεοπτικό πλατώ. 

ΠΡΟΣΩΠΑ: η Παρουσιάστρια, ο Ψυχίατρος, η Κοινωνιολόγος, ο 

Σπύρος (πρώην ασθενής) 

Παρουσιάστρια: Μετά το διάλειμμα είμαστε μαζί σας για να 

ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Το θέμα μας, για όσους τώρα άνοιξαν 

τους δέκτες τους, είναι η θεραπεία και η κοινωνική επανένταξη των 

τοξικομανών με ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις. Θα ήθελα κατ’ αρχάς 

να μας εξηγήσετε εσείς κ. Καράουστα, τις κοινωνικές συνθήκες του 

φαινομένου της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.   

Κοινωνιολόγος: Διαμορφώθηκαν σε διαφορετικά μοντέλα κοινωνικής 

οργάνωσης της ανθρωπότητας, γι’ αυτό διαφέρουν μεταξύ τους.  

Παρουσιάστρια: Κατά εποχή και κοινωνία, φαντάζομαι… 

Κοινωνιολόγος: Ακριβώς! Η χρήση των ψυχοτρόπων ουσιών, όπως 

ίσως γνωρίζετε, ξεκινάει, τουλάχιστον, από την αρχαιότητα. Από την 

απαρχή των κοινωνιών μέχρι και τον μεσαίωνα, τα ναρκωτικά 

χρησιμοποιήθηκαν είτε για λόγους μαγείας, είτε για ιατρικούς, είτε για 

θρησκευτικούς, είτε για τελετουργικούς.   

Παρουσιάστρια: Τότε, ίσως ρωτήσει κάποιος, «γιατί τόσος θόρυβος 

για το θέμα στις μέρες μας;»  

Κοινωνιολόγος: Διότι ακόμη και αν η παραγωγή και η κατανάλωση των 

ναρκωτικών συνέβαινε παντού στον κόσμο, είναι αναληθές να 

υποστηρίξουμε, όπως πολλοί την δεκαετία του 1970 αλλά και σήμερα, 

ότι υπήρχε ένα μέρος όπου κάποιος ήταν ελεύθερος να κάνει χρήση 

ναρκωτικών. Σε κάθε κοινωνικό μοντέλο οργάνωσης, σε κάθε εποχή, 

η χρήση των ναρκωτικών ήταν αυστηρά ελεγχόμενη.  

Παρουσιάστρια: Ελεγχόμενη, με ποιο τρόπο;  

Κοινωνιολόγος: Στην κοινωνία των Ίνκας, για παράδειγμα, η χρήση 

της cocas προοριζόταν για τους ιερείς, για τους Curacas, και για τους 

τοπικούς αρχηγούς. Στις Ινδίες, μόνο οι βραχμάνοι είχαν δικαίωμα 

στην χρήση του soma. Οι Αφρικανοί έκαναν χρήση του iboga μόνο στις 

τελετές μετάβασης. Δικαίωμα στην χρήση είχαν η αδελφότητα των 

μάγων – θεραπευτών και η προς μύηση ανδρική κοινωνία. 

Παρουσιάστρια: Οι κανόνες χρήσης, στους οποίους αναφέρεστε, 

γίνονταν πάντα σεβαστοί από τα μέλη της κοινότητας; 
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Κοινωνιολόγος: Σε περίπτωση παράβασης και κατάχρησης, επιβάλ-

λονταν κυρώσεις που έφταναν μέχρι και το θάνατο. Σε κάθε 

περίπτωση, εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι η ένταξη της χρήσης 

της όποιας ουσίας στην κοινωνική και θρησκευτική ζωή, με κανόνες 

προσαρμοσμένους στην κουλτούρα του κάθε τόπου. Δυστυχώς, όλα 

άλλαξαν μετά την άφιξη των Ευρωπαίων.   

Παρουσιάστρια: Άλλαξαν, προς ποια κατεύθυνση;  

Κοινωνιολόγος: Οι εκπολιτιστές Ευρωπαίοι απαγόρευσαν τη χρήση 

των ουσιών των ιθαγενών, πάλεψαν να καταργήσουν τα έθιμά τους, 

ξερίζωσαν τις φυτείες… κατέστρεψαν την κουλτούρα τους. Λόγω αυτής 

της κοινωνικής ανατροπής, οι παραδοσιακές πεποιθήσεις έχασαν την 

νομιμότητά τους, η παρουσία των θεών περιορίστηκε, και η ουσία 

μπορούσε να χρησιμοποιείται σε κάθε περίσταση, χωρίς οι άνδρες να 

εξαναγκάζονται στην τελετή παρασκευής της. Με τον τρόπο αυτό, η 

ουσία έπαψε να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιεροτελεστίας, 

που σφράγιζε λ.χ. τη συνοχή μεταξύ των ανδρών και με την οποία οι 

καλεσμένοι γίνονταν δεκτοί ως τιμώμενα πρόσωπα, και μεταβλήθηκε 

σε στοιχείο εξευτελισμού και ταπείνωσης, όπου οι άνθρωποι 

αφήνονταν εγκαταλελειμμένοι από τους θεούς. Έτσι, ξεκίνησαν να 

κάνουν χρήση της ουσίας πολλές φορές την ημέρα, και σε κατάσταση 

μέθης «βασανίζονταν χωρίς σταματημό από την ανάγκη της χρήσης». 

Παρουσιάστρια: Άρα, η κατανόηση των κοινωνικών συνθηκών της 

χρήσης αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φαινομένου. 

Κοινωνιολόγος: Βεβαίως… το κοινωνικό περιβάλλον, το περιβάλλον 

του χώρου, του χρόνου, της κουλτούρας και της οικονομίας καθορί-

ζουν το χαρακτήρα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Με τη 

βιομηχανική επανάσταση επήλθαν βαθιές κοινωνικές αλλαγές. 

Παρουσιάστρια: Και πώς οι αλλαγές επέδρασαν στη χρήση ουσιών; 

Κοινωνιολόγος: Οι ψυχοτρόπες ουσίες πολλαπλασιάστηκαν και 

απομακρύνθηκαν από το τελετουργικό πλαίσιο που κανόνιζε τη χρήση 

τους. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, το κυρίαρχο μοντέλο 

ανάπτυξης στις δυτικές κοινωνίες, δηλαδή ο καπιταλισμός με τις 

μεταβολές που επέφερε, κατέστησε τους φτωχούς μια νέα 

πραγματικότητα, επίφοβους και ταυτόχρονα άξιους οίκτου. Από αυτή 

την στιγμή τα ναρκωτικά έγιναν πλέον ορατά ως κοινωνικό πρόβλημα.  

Παρουσιάστρια: Με ποιο τρόπο;  

Κοινωνιολόγος: Οι Άγγλοι εργάτες τα χρησιμοποιούσαν γιατί μείωναν 
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την όρεξη και έκοβαν την πείνα. Το 1800 μ.Χ., ένας φοιτητής αναφέρει 

για την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία: (Συμβουλεύεται 

τις σημειώσεις της) «τα νέα παιδιά που καταναλώνουν όπιο, για να 

αντέξουν αυτά και οι γονείς τους τις άθλιες συνθήκες ζωής, έχουν 

πρόσωπο τσαλακωμένο που μοιάζει με αυτό των γέρων ή των 

πιθήκων». Τα ποσοστά θνησιμότητας στα παιδιά κάτω των 5 ετών 

υπολογίστηκαν σε 19,3% για ένα εκατομμύριο κατοίκους το 1868 μ.Χ. 

Παρουσιάστρια: Απίστευτο!  

Κοινωνιολόγος: Κι όμως, αληθινό… Όλη η Ευρώπη κατακλύστηκε από 

τα οπιοειδή. Στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, η παραγωγή 

οπιοειδών κατέκλυσε τις αγορές. Στο εξής, οι πρόοδοι της 

φαρμακολογίας, οι ταχύτατες πολιτισμικές αλλαγές, η παγκοσμι-

οποίηση του βιομηχανικού πολιτισμού, το λαθρεμπόριο των ναρκωτι-

κών και η μαζική διανομή τους, θα καθορίσουν την ιστορία της χρήσης. 

Παρουσιάστρια: Απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, τονίζετε την πολιτική 

διάσταση του προβλήματος της τοξικομανίας…  

Κοινωνιολόγος: Σαφώς! Στον καπιταλισμό, τα πάντα πωλούνται και 

αγοράζονται: προϊόντα, άνθρωποι, ανθρώπινα μέλη, παιδιά, Θεοί, 

θρησκείες… Υπαίτιες για το διεθνές εμπόριο και λαθρεμπόριο των 

ναρκωτικών, οι ευρωπαϊκές χώρες ξεκίνησαν την κατάκτηση του 

κόσμου. Τον 19ο αιώνα, ο όρος «τοξικομανία» περιέγραφε μια 

κατάσταση μεταξύ ασθένειας και εγκληματικότητας. Στις Η.Π.Α., ο 

αριθμός των χρηστών οπιοειδών στις αρχές του αιώνα ξεπερνούσε τις 

500.000. Η τοξικομανία, ως μείζον κοινωνικό πρόβλημα, ήταν ήδη 

γεγονός. Στον 20ο αιώνα, η τοξικομανία με την μορφή της ακραίας 

αλλοτρίωσης διαχέεται σε όλες τις χώρες.   

Παρουσιάστρια: Και στον 21ο αιώνα;  

Κοινωνιολόγος: Στη συνέχεια και μέχρι σήμερα, τα ναρκωτικά 

αποτέλεσαν έναν ιδιότυπο τρόπο καταστολής και άσκησης κοινωνικού 

ελέγχου, και συνυφαζόμενα με την πολιτική, την οικονομία, και τις 

μυστικές υπηρεσίες του ιμπεριαλισμού, απέκτησαν επιδημικές 

διαστάσεις.  

Παρουσιάστρια: Και μετά τη σύντομη αναδρομή στις κοινωνικές 

συνθήκες της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ήρθε η ώρα για το 

δεύτερο    διαφημιστικό    μας   διάλειμμα.    Όταν   επιστρέψουμε,   θα 
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αναζητήσουμε με τον Ψυχίατρο κ. Ζόγκα τους ψυχολογικούς και 

ψυχιατρικούς όρους και τις συνθήκες της χρήσης.  

ΣΚΟΤΑΔΙ 

Προβολή του βίντεο κλιπ: «Φοβάμαι» (Ηρώδειο 2005) με τον 

Βασίλη Παπακωνσταντίνου, από το You Tube  

https://www.youtube.com/watch?v=ExCZWDQhPnU 

Ο πίνακας/διαφάνεια (power point) του ΣΚΗΝΙΚΟΥ της 

ΣΚΗΝΗΣ 2 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ExCZWDQhPnU
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ΣΚΗΝΗ 3 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Τηλεοπτικό πλατώ. 

ΠΡΟΣΩΠΑ: η Παρουσιάστρια, η Ψυχίατρος, η Κοινωνιολόγος, ο 

Σπύρος (πρώην ασθενής) 

Παρουσιάστρια: Και μετά το σύντομο διάλειμμα θα ήθελα να ξεκινήσω 

μ’ εσάς κ. Ζόγκα. Πώς ορίζεται η τοξικομανία και πώς ο τοξικομανής; 

Ψυχίατρος: «Τοξικομανής» είναι ο άνθρωπος που ζει μέσα και μέσω 

της εξάρτησης. Η τοξικομανία αποτελεί το προϊόν της συνάντησης μιας 

συνήθως ελλειμματικής και γι’ αυτό ευάλωτης προσωπικότητας, με μια 

ή περισσότερες ουσίες σε μια ‘’κοινωνικοπολιτιστική στιγμή’’. 

Παρουσιάστρια: Ποιες είναι αυτές οι ουσίες;  

Ψυχίατρος: Πρόκειται για ψυχοτρόπες, ουσίες (νόμιμες και 

παράνομες) που επηρεάζουν και μεταβάλλουν τον ψυχικό κόσμο, τις 

γνωστικές λειτουργίες, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά του  

ατόμου. Συγκεκριμένα, νόμιμες ουσίες θεωρούνται το αλκοόλ, ο 

καπνός, κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα όπως τα ψυχοφάρμακα, 

ενώ παράνομες θεωρούνται το χασίς, η ηρωίνη, η κοκαΐνη κτλ. 

Παρουσιάστρια: Πώς σχετίζεται η τοξικομανία με την 

ψυχοπαθολογία; 

Ψυχίατρος: Ο τοξικομανής μοιάζει λίγο με ψυχωτικό, λίγο με 

μανιοκαταθλιπτικό, λίγο με διαστροφικό, λίγο με οριακό… Μοιάζει λίγο, 

αλλά ‘’όχι εντελώς’’. Κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη, ξεχωριστή. 

Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου η τοξικομανία συνυπάρχει με 

ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της 

ψυχοπαθολογίας.   

Παρουσιάστρια: Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις; 

Ψυχίατρος: Σε κάποιες από αυτές τα ψυχιατρικά συμπτώματα 

εμφανίζονται πριν από την έναρξη της χρήσης ουσιών και επιμένουν 

και μετά την αποδρομή του στερητικού συνδρόμου. Σε άλλες 

περιπτώσεις, της «δευτεροπαθούς συννοσηρότητας», τα ψυχιατρικά 

συμπτώματα εμφανίζονται μετά τη χρήση και την τοξίκωση ή το 

στερητικό σύνδρομο. Υπάρχει και η τρίτη περίπτωση, όπου οι δύο 

διαδικασίες   εξελίσσονται    παράλληλα,    χωρίς    εμφανή    αιτιολογική  
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μεταξύ τους σχέση. Βέβαια, κάθε περίπτωση είναι μοναδική. 

Παρουσιάστρια: Ποιες ομάδες του πληθυσμού διατρέχουν τον 

μεγαλύτερο κίνδυνο ουσιοεξάρτησης;  

Ψυχίατρος: Στους μνημονιακούς χαλεπούς καιρούς μας, η πολυδι-

άστατη κρίση βιώνεται από όλους ως μια διαρκής ψυχική τραυματική 

διαδικασία γενικευμένης ανασφάλειας, δυσφορίας και οδύνης… ως μια 

αδιάκοπη και διαπεραστική αίσθηση κινδύνου και ενός φόβου 

πολύμορφου και πολύ έντονου μέσα στην αοριστία του, ακόμα και στις 

πιο ασήμαντες στιγμές της καθημερινής ζωής. Όταν στο φόβο 

προστεθεί και η έλλειψη εμπιστοσύνης στον Άλλο, τότε οι ανθρώπινοι 

δεσμοί διαλύονται και ο κίνδυνος διευρύνεται. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

δεν θα ήταν ακραίο αν λέγαμε ότι όλοι μας είμαστε «φορείς» μιας 

παθολογίας, η οποία όμως εκδηλώνεται στα άτομα που για διάφορους 

λόγους είναι πιο ευάλωτα…  

Παρουσιάστρια: Όπως οι έφηβοι, για παράδειγμα;   

Ψυχίατρος: Ακριβώς! Στους εφήβους, η κρίση για αυτονομία και 

ανεξαρτησία και η κρίση του μακρο-κοινωνικού και του μικρο-

κοινωνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ευαλωτότητα του 

ψυχισμού της ηλικίας τους, δημιουργούν το κατάλληλο έδαφος ώστε να 

στραφούν στη ‘’λύση’’ των ναρκωτικών. Φυσικά, κάθε περίπτωση είναι 

ξεχωριστή.  

Παρουσιάστρια: Κάνατε λόγο για φόβο. Ποιο φόβο εννοείτε; 

Ψυχίατρος: Το φόβο που πηγάζει από τη στρατηγική της κυριαρχίας, 

και που βουλιάζει την κοινωνία στη δυστυχία και την παρακμή. Έτσι η 

κοινωνική αλυσίδα γίνεται χίλια κομμάτια κάτω από το βάρος της 

τεράστιας ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, της επισφαλούς και μαύρης 

εργασίας, της φτώχειας, και της αναγκαστικής προσφυγιάς ολόκληρων 

πληθυσμών που φτάνουν κατά κύματα από τις γειτονικές εμπόλεμες 

χώρες, για να καταλήξουν σε κάποιο στρατόπεδο κράτησης.  

Παρουσιάστρια: Πώς σχετίζεται η ζοφερή κοινωνική κατάσταση που 

περιγράψατε με τη διεύρυνση του κινδύνου της τοξικομανίας, και τη 

ζωή των τοξικομανών με συννοσηρότητα;  

Ψυχίατρος: Αφενός, η διαρκής απειλή ψυχικής αποδιοργάνωσης σε 

ένα κομμάτι του πληθυσμού, δίνει στα ναρκωτικά το ρόλο ενός 

νάρθηκα που θα εμποδίσει την ολοκληρωτική κατάρρευση. Έτσι, η 

καταφυγή σε αυτά γίνεται για τους  χρήστες  μια  παράδοξη  στρατηγική 
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επιβίωσης, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως παιχνίδι ρωσικής ρουλέτας 

που κάθε στιγμή αγγίζει τον θάνατο. Αφετέρου, οι πιο αδύναμοι κρίκοι 

της κοινωνικής αλυσίδας που σπάζει, γίνονται οι αποδιοπομπαίοι τρά-

γοι της κοινωνίας, αντικείμενα καταστολής και αποκλεισμού, ‘’ζωές 

που δεν μετρούν’’, ‘’που δεν αξίζει να ζουν’’. Γιατί η καπιταλιστική 

κοινωνία πειθαρχίας και ελέγχου σε παρακμή, λειτουργεί σαν μηχανή 

κοινωνικού αποκλεισμού, και μάλιστα για εκείνους τους αποκλει-

σμένους που προσδιορίζονται με τα στίγματα του «τοξικομανή» και του 

«ψυχασθενή». Είναι οι «διπλά αποκλίνοντες» από την κοινωνική 

νόρμα, αντικείμενα καταστολής από την εξουσία και την Ψυχιατρική, 

προκειμένου να συντηρηθούν οι ισορροπίες που απαιτεί η «μικροφυσι-

κή της εξουσίας».  

Παρουσιάστρια: «Μικροφυσική της εξουσίας;»  

Ψυχίατρος: Αναφέρομαι στην Φουκωική πεποίθηση, ότι η ανάλυση της 

εξουσίας πρέπει να αρχίζει από το μικροεπίπεδο και όχι από τις 

καθολικές μορφές κυριαρχίας. Αυτή η ανάλυση διατυπώνεται ως 

«μικροφυσική της εξουσίας». Με βάση λοιπόν, τη θεωρία της 

«επικινδυνότητας των αποκλινόντων», οι τοξικομανείς με ψυχοπαθο-

λογία στιγματίζονται ως «διπλά επικίνδυνοι», ως διαρκής απειλή για 

το κοινωνικό σύνολο με ανάλογη συστημική αντιμετώπιση.  

Παρουσιάστρια: Πού μπορούν να απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι, κ. 

Ζόγκα;  

Ψυχίατρος: Έχουν τρεις επιλογές: Η πρώτη είναι τα «προγράμματα 

διπλής διάγνωσης», τα οποία όμως λειτουργούν σαν μικρά γκέτο στην 

αλυσίδα των υπηρεσιών απεξάρτησης, όπου ο στιγματισμός και ο 

αποκλεισμός αποκτούν και θεσμικό χαρακτήρα. Η δεύτερη είναι οι 

ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, οι οποίες όμως τους αντιμετωπίζουν 

όπως τους άλλους ψυχιατρικούς ασθενείς: με τεράστιες δόσεις 

ψυχοφαρμάκων που απλώς καταστέλλουν τις διαταραχές συμπεριφο-

ράς, αναπαράγοντας και επιδεινώνοντας το πρόβλημα. Η τρίτη επιλογή 

είναι τα προγράμματα αυτοβοήθειας – αλληλοβοήθειας που λειτουρ-

γούν στη Θεσσαλονίκη, στη Σητεία, στα Χανιά και στη Λάρισα, και 

δέχονται τη συμμετοχή στις ομάδες χωρίς διακρίσεις ανάμεσα σε 

τοξικοεξαρτημένους και τοξικοεξαρτημένους με ψυχοπαθολογικές 

εκδηλώσεις. Πρόκειται για μια φωτεινή εξαίρεση στον αποκλεισμό των 

τοξικοεξαρτημένων με το διπλό πρόβλημα. 



 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

173 

Παρουσιάστρια: Θα ήθελα να μας μιλήσετε για το δικό σας έργο και 

την προσφορά σας στο «Αττικό Κέντρο Θεραπείας και Κοινωνικής 

Επανένταξης Τοξικοεξαρτημένων Ατόμων». Εισαγάγατε και εφαρμό-

ζετε μια ‘’θεραπευτική της Ελπίδας’’. Σε τι συνίσταται αυτή η θεραπευ-

τική;  

Ψυχίατρος: Καταρχάς χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι στο Αττικό 

Κέντρο λειτουργούμε στον ‘’αστερισμό των ομάδων’’.   

Παρουσιάστρια: Δηλαδή;  

Ψυχίατρος: Αναφέρομαι σε συγκεκριμένο θεραπευτικό πλαίσιο, με 

κύριο εργαλείο την Ψυχοθεραπεία και την Τέχνη, που σε διαλεκτική 

σχέση διαμορφώνουν όλους τους όρους θεραπείας.  

Παρουσιάστρια: Επειδή πάρα πολλοί συνάνθρωποί μας αμφισβητούν 

τη δυνατότητα θεραπείας των τοξικοεξαρτημένων με ψυχοπαθολογία, 

θέλετε να μας πείτε τι εννοείτε όταν μιλάτε για ‘’θεραπεία’’;  

Ψυχίατρος: Εννοώ την καλλιέργεια και ανάπτυξη, των κρυμμένων 

δυνατοτήτων των θεραπευομένων και της μεταμόρφωσής τους σε 

δρώντα χειραφετημένα κοινωνικά δημιουργικά άτομα, χωρίς 

εξαρτήσεις και ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις. Η κλινική εμπειρία έχει 

αποδείξει τις μεγάλες θεραπευτικές δυνατότητες αυτών των ατόμων, 

που καταρρίπτουν τα στερεότυπα της χρονιότητας και του ανίατου ως 

νομοτελειακά φαινόμενα, σύμφωνα με την κυρίαρχη αντίληψη για τη 

«διπλή διάγνωση». Μιλάω για άτομα που θεραπεύτηκαν και 

επανεντάχτηκαν μέσω της συμμετοχής, και της ολοκλήρωσης των 

θεραπευτικών προγραμμάτων του «Αττικού Κέντρου Θεραπείας και 

Κοινωνικής Επανένταξης Τοξικοεξαρτημένων Ατόμων» και τώρα πια 

διαπρέπουν ο καθένας στον τομέα του: φωτογραφία, ζωγραφική, 

ποίηση, ηθοποιία, επιστήμη…   

Παρουσιάστρια: Πώς, αλήθεια, τα κατάφεραν όλοι αυτοί; Σε τι 

συνίσταται το ‘’μυστικό’’ της επιτυχίας του Κέντρου σας;  

Ψυχίατρος: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως μυστικό…  Αυτό που 

προτείνουμε και εφαρμόζουμε εμείς είναι μια ψυχοδυναμική 

προσέγγιση με έμφαση στον καταλύτη της θεραπευτικής διαδικασίας, 

δηλαδή στη θεραπευτική σχέση του θεραπευτή με τον πάσχοντα, που 

στην εξέλιξή της προσλαμβάνει διαρκώς διευρυνόμενο προσωπικό 

νόημα. 

Παρουσιάστρια: Θα μπορούσατε να μας  αναλύσετε  τη  διαδικασία  για 
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να γίνει αντιληπτή από όλους;  

Ψυχίατρος: Βεβαίως… Βιώνοντας τη σχέση του θεραπευτή με τον 

πάσχοντα, κατανοούμε τον χαρακτηριζόμενο «ασθενή διπλής 

διάγνωσης» ως πρόσωπο που προσδοκά να το υποδεχθούμε και να το 

αποδεχτούμε, να το ακούσουμε να μας αφηγείται τα οδυνηρά του 

συμπτώματα, να συνομιλήσουμε μαζί του για την ιστορία της ζωής του, 

για το πραγματικό περιβάλλον όπου έζησε, το κοινωνικό, το εθνοτικό, 

το πολιτιστικό, το ταξικό. Να ακούσουμε τον δικό του λόγο χωρίς να 

τον κρίνουμε, χωρίς να τον ανακρίνουμε, χωρίς να τον επαναφέρουμε 

διαρκώς στην περιγραφή των συμπτωμάτων του, προκειμένου να τον 

κατατάξουμε σε κάποια διαγνωστική κατηγορία, ολοκληρώνοντας 

γρήγορα την ψυχιατρική εξέταση. Δίνουμε μεγάλη σημασία στο να 

ακούσουμε το νόημα και τη σημασία που δίνει στις ψυχοπαθολογικές 

εκδηλώσεις του, στο πώς διαπλέκεται το πρόβλημά του με τα 

προβλήματα και τη στάση του στενού οικογενειακού, και του ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντός του.   

Παρουσιάστρια: Δικαιούστε συνεπώς να κάνετε λόγο για μια 

διαφορετική φιλοσοφία στην προσέγγιση των θεραπευομένων μελών 

του Αττικού Κέντρου Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης από 

τους Ψυχιάτρους – Ψυχοθεραπευτές…   

Ψυχίατρος: Σαφώς… Επειδή η ρίζα της ψυχοπαθολογίας είναι κατά 

βάση κοινωνική, η εκτίμησή της είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, γι’ αυτό 

η προσέγγισή της από τον θεραπευτή επιβάλλει ταπεινότητα. Στο 

επίκεντρο λοιπόν της προβληματικής μας, βρίσκεται όχι τόσο η 

ψυχιατρική συμπτωματολογία, όσο το εξαρτημένο άτομο στη σχέση του 

με τις ουσίες και τις ψυχοπαθολογικές του εκδηλώσεις μέσα στη 

δαιδαλώδη διαδρομή της ζωής του, προσωπικής, οικογενειακής και 

κοινωνικής.  

Παρουσιάστρια: Μήπως, κ. Ζόγκα, είναι αυτό που κάνει τελικά τη 

διαφορά;  

Ψυχίατρος: Αυτό που προσδίδει διαφορετική δυναμική στο έργο μας 

και μας εμπνέει είναι η ζωή που διεκδικεί τα δικαιώματά της, είναι η 

απαίτηση όλων των κατατρεγμένων για μια ζωή χωρίς δεσμά, χωρίς 

διακρίσεις, χωρίς ταπεινώσεις, για μια ζωή με ποιότητα, αξιοπρέπεια 

και όραμα. 
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Παρουσιάστρια: Που όπως αποδεικνύεται από τους αποθεραπευ-

όμενους, γίνεται πράξη στο Κέντρο σας! Πάμε στο τελευταίο 

διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον Σπύρο Ζόγκα και 

τη δική του κατάθεση ψυχής. 

ΣΚΟΤΑΔΙ 

Προβολή του βίντεο κλιπ: «κι αν είμαι ροκ» (live) με τον 

Βασίλη Παπακωνσταντίνου, από το You Tube  

https://www.youtube.com/watch?v=Mfc9Gsa-GfI 

 

Ο πίνακας/διαφάνεια (power point) του ΣΚΗΝΙΚΟΥ της 

ΣΚΗΝΗΣ 3 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mfc9Gsa-GfI
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ΣΚΗΝΗ 4 

ΣΚΗΝΙΚΟ: Τηλεοπτικό πλατώ. 

ΠΡΟΣΩΠΑ: η Παρουσιάστρια, ο Ψυχίατρος, η Κοινωνιολόγος, ο 

Σπύρος (πρώην ασθενής) 

Παρουσιάστρια: Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, θ’ 

ασχοληθούμε με το θέμα, συζητώντας με έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. 

(Στρέφεται στον Σπύρο Ζόγκα) Σπύρο, έχεις μιλήσει ανοιχτά για τον 

αλκοολισμό σου, απενοχοποιώντας τον και βοηθώντας εκτός από τον 

εαυτό σου και πολύ κόσμο. Πότε ξεκίνησε το πρόβλημά σου; 

Σπύρος: Στα δεκαπέντε μου.  

Παρουσιάστρια: Το αλκοόλ ήταν καταφυγή για κάτι άλλο; 

Σπύρος: Για τις κρίσεις πανικού μου. Τις βίωσα με το που πάτησα 

στην εφηβεία και συνέλαβα με το μυαλό μου τις υπαρξιακές αγωνίες. 

Ήτανε η διαπίστωση ότι η μαμά μου κι ο μπαμπάς μου δεν εγγυώνται 

για τα πάντα. Και ήταν πολύ οδυνηρό αυτό, όταν το κατάλαβα… Θέλω 

να πω, όταν κατάλαβα ότι υπάρχει και ο θάνατος σαν ενδεχόμενο. 

Παρουσιάστρια: Μέχρι τότε πίστευες ότι θα ζήσουμε για πάντα; 

Σπύρος: Όχι, απλά μέχρι τότε δεν το σκεφτόμουν.   

Παρουσιάστρια: Πότε συνέβησαν αυτά;   

Σπύρος: Το 1980, που ήμουν δεκαπέντε ετών. Βέβαια, τότε δεν ήταν 

της μόδας οι κρίσεις πανικού, δεν τις ξέραμε με αυτήν την ορολογία. 

Παρουσιάστρια: Βιώνεις λοιπόν μια κρίση στη ζωή σου, και 

ανακαλύπτεις την ευεργετική επίδραση της μπύρας.   

Σπύρος: Ναι, γιατί σ’ αυτή την κρίση έτρεξα να βρω τον μπαμπά μου 

για να με σώσει, και ο μπαμπάς μου καθόταν θυμάμαι με κάποιους 

φίλους του σε ένα ουζερί που σύχναζε, –Νοέμβρης μήνας ήτανε–, και 

μπήκα μέσα εγώ ταραγμένος, κίτρινος, έντρομος και του λέω «πάλι». 

Γιατί ήτανε νομίζω η δεύτερη ή η τρίτη φορά που έκανα κάτι επεισόδια 

μέσα σε μια βδομάδα. Και με κοιτάει ο μπαμπάς μου και λέει «Γιάννη, 

πιάσε μια μπύρα», και μου κάνει νόημα να καθίσω. Και με πιάνουν όλοι 

οι φίλοι του και μ’ αρχίζουν στις συμβουλές.   

Παρουσιάστρια: Αυτό ήταν για ν’ αντρωθείς; Για ν’ αντιμετωπίζεις τη 

ζωή, όπως οι άντρες στα δεκαπέντε σου; Αυτή ήταν η συμβουλή του 

μπαμπά;  

Σπύρος:   Δεν   ήταν   ακριβώς  συμβουλή.  Ήθελε  καταρχάς  να  με  
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ηρεμήσει. Και ο τρόπος που αυτός ήξερε, αν ήθελε να ρίξει τις 

εντάσεις, ήταν να πιει κάτι για να συνέλθει. Το πιο χαρακτηριστικό απ’ 

όλη αυτή τη βραδιά, είναι ότι θυμάμαι όλη την κουβέντα και τη 

φιλοσοφία τόσο ανάγλυφα, γιατί όλες οι αισθήσεις ήταν τσιτωμένες… 

Παρουσιάστρια: Τι θυμάσαι, δηλαδή;   

Σπύρος: Θυμάμαι ότι ο πατέρας μου, που τότε ήταν εξήντα δύο ετών 

γιατί με είχε κάνει μεγάλος, είχε πει συστήνοντάς με στους φίλους του: 

«ο γιος μου έχει δύο κακά… έχει έναν συνδυασμό που σκοτώνει: είναι 

και ευαίσθητος και έξυπνος. Αυτά, δεν πρέπει να τα ’χεις και τα δυο. 

Ή το ένα ή το άλλο». Μάλιστα το ανέλυσε κιόλας, λέγοντας ότι «όταν 

έχεις την ευαισθησία αυτά που αντιλαμβάνεσαι να τα επεξεργάζεσαι 

και να τα βιώνεις συναισθηματικά, αυτό είναι δυσβάσταχτο». 

Παρουσιάστρια: Από την μπύρα πού πήγες;  

Σπύρος: Από την μπύρα πήγα στο ουίσκι.  

Παρουσιάστρια: Ποιο ήταν το περισσότερο που ήπιες σε μια μέρα; 

Σπύρος: Ήταν σταθερή η δοσολογία μου: έπινα ένα μπουκάλι ουίσκι 

σε μια μέρα, από την ώρα που σουρούπωνε μέχρι τις 4:00 το πρωί. 

Παρουσιάστρια: Ποτέ το πρωί, όμως;  

Σπύρος: Το πρωί έπινα μπύρες… Υπάρχει και μια παρεξήγηση σε όλα 

αυτά: Εμένα προσωπικά, με πείραζε η καφεΐνη του νεσκαφέ που έπινα 

τότε το πρωί, σ’ εκείνη την ηλικία. Πολύ κόσμο δεν τον πειράζει. Κι 

επειδή με πείραζε η καφεΐνη και δεν το ‘χα καταλάβει, ξαφνικά είχα 

τα πρώτα – πρώτα συμπτώματα του πανικού… κοντή αναπνοή, 

τρέμουλο που δεν φαινότανε όταν τέντωνα το χέρι μου, αλλά εγώ το 

‘νιωθα και έλεγα «τι σκέφτηκα τώρα και αγχώθηκα; Τι σκέφτηκα;» και 

άρχιζα τις μπύρες για να μου φύγει αυτό το άγχος, το οποίο ήταν 

απλώς απ’ τον καφέ, αλλά εγώ νόμιζα ότι ήταν απ’ την αγχώδη φύση 

μου… και αυτό επίσης, βοήθησε αργότερα, γιατί κάποια στιγμή 

υποχώρησαν και οι κρίσεις πανικού.   

Παρουσιάστρια: Αλλά έμεινες αλκοολικός, όμως…  

Σπύρος: Ναι έμεινα, γιατί βρήκα τον τρόπο με τον οποίο θα κάνω 

αγχόλυση. Στη ζωή μου δεν έχω πάρει ποτέ παράνομα ναρκωτικά… 

τίποτα. Παρόλο που είμαι η γενιά της ηρωίνης, και είχα πολλούς 

φίλους που έχουν πεθάνει… ήμουνα φοβικός.  

Παρουσιάστρια: Φίλους που πέθαναν, ενώ είχες μπει στη δουλειά; 

Σπύρος: Όχι, πριν μπω στη δουλειά.  

Παρουσιάστρια: Πώς μπήκες στη δουλειά, δηλαδή; Ως αλκοολικός; 
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Δούλευες και ταυτόχρονα έπινες;  

Σπύρος: Α, μα δεν μπορούσα να δουλέψω, αν δεν έπινα. 

Παρουσιάστρια: Πόσα χρόνια δούλευες πίνοντας;  

Σπύρος: Από δεκαεννιά χρονών που βγήκα στη δουλειά, μέχρι τα 

τριάντα τέσσερα που τό ‘κοψα, είναι δεκαπέντε χρόνια. 

Παρουσιάστρια: Και σε ποιο σημείο είπες «σταματάω και πάω να βρω 

θεραπεία»;  

Σπύρος: Όταν έπαθα ένα πράγμα που δεν κοιμόμουνα για είκοσι τρεις 

ώρες, και στη μία ώρα ξύπναγα με πόνο στο στήθος, που δεν πέρναγε 

αν δεν έπινα.  

Παρουσιάστρια: Στερητικό δηλαδή, έτσι;  

Σπύρος: Δεν ήταν στερητικό, δεν το ‘χα κόψει, απλά ήταν μια εποχή 

που πέρασα λίγο δύσκολα ψυχολογικά, και εκείνη την ώρα ήρθε ως 

τοκογλύφος και μου ζητούσε τα ρέστα αντί να με βοηθήσει, και 

κατάλαβα ότι θα πεθάνω. Έτσι πήγα στους ανώνυμους αλκοολικούς. 

Παρουσιάστρια: Όταν πήγες στους ανώνυμους αλκοολικούς, ήσουν 

γνωστός ηθοποιός; Αναγνωρίσιμος;   

Σπύρος: Α, ναι, ναι… δεν είχα πρόβλημα μ’ αυτό.  

Παρουσιάστρια: Δεν ντράπηκες καθόλου;  

Σπύρος: Όχι, όχι… καθόλου.   

Παρουσιάστρια: Σε λίγους μήνες κλείνεις τα πενήντα. Πώς είναι 

αυτό; Πονάει;   

Σπύρος: Μισού αιώνος γίνομαι… Κοίταξε να σου πω: Όποιος αγαπάει 

τη ζωή, πρέπει ν’ αγαπήσει και τα γεράματα. Γιατί αλλιώς δεν αγαπάς 

τη ζωή… Σε διάφορα θέματα νιώθω πιο ακμαίος από παλιότερα, λόγω 

της πολυτάραχης ζωής μου, η οποία με καθιστούσε με κάποιες 

σχετικές αναπηρίες στα νιάτα μου, οπότε από τα τριάντα τέσσερα που 

τό ’κοψα μέχρι τώρα ένιωσα ακμή, παρά παρακμή. Αυτό είναι το ένα. 

Το δεύτερο είναι ότι βλέπω να υπάρχει μια σοφία στη φυσική μας ζωή, 

που αν καταφέρεις κατά μία έννοια να είσαι λίγο χορτάτος στη ζωή 

σου, δηλαδή να έχεις πάρει γεύση απ’ τα πράγματα που πόθησες, έχω 

την αίσθηση ότι σ’ αφήνει χωρίς απωθημένα και μ’ ένα περιθώριο να 

φιλοσοφήσεις τη συνέχειά της. Είναι σαν να είσαι σε ένα λούνα παρκ 

και δεν χρειάζεται να ανέβεις σε όλα τα παιχνίδια του, αν έχεις ήδη 

ανεβεί σε ένα.   

Παρουσιάστρια: Θαυμάζω την πειθαρχία και τα «όχι» των ανθρώπων 

που μπορεί να υποτροπίασαν πολλές  φορές  ώσπου  να  φτάσουν  εκεί, 
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αλλά όταν φτάσουν εκεί είναι ισχυροί, είναι δυνατοί… ειλικρινά τους 

θαυμάζω.  

Σπύρος: Θα σου πω κάτι. Για οποιαδήποτε εργασία, και για οτιδήποτε 

κάνει κανείς στη ζωή, ο πιο σύντομος δρόμος για να γίνει η δουλειά 

σωστά ή για να πετύχεις το σκοπό σου είναι η πειθαρχία τελικά… 

Παρουσιάστρια: Ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ, εύχομαι να κάνεις 

όλα όσα επιθυμείς στη ζωή σου και σε μας να συνεχίσουμε να 

απολαμβάνουμε τις δημιουργίες σου σε όλους τους τομείς της 

καταξίωσής σου.  

Σπύρος: Να είσαι καλά!  

Παρουσιάστρια: Και ‘συ. Θα ήθελα, αφού ευχαριστήσω όλους σας, να 

κλείσω με ένα αποκαλυπτικό μήνυμα: Να θυμάστε πάντα, ότι εκτός 

από κάποιους φτωχοδιάβολους ναρκομανείς – βαποράκια, «οι 

έμποροι ναρκωτικών δεν κάνουν ποτέ χρήση». Και πριν σας 

αποχαιρετήσω, θα μοιραστούμε ένα βίντεο που μου ενέπνευσε το εξής 

σύνθημα ζωής, προς τους νέους κυρίως ανθρώπους: «Αν χρειάζεσαι 

την εξάρτηση στη ζωή σου, επίλεξε μια δημιουργική κι όχι 

καταστροφική για την ύπαρξή σου». Καλή επιλογή!!! 

ΣΚΟΤΑΔΙ 

Προβολή βίντεο: Τα αναπάντεχα μαθηματικά πίσω από την 

"Έναστρη νύχτα" του Van Gogh από: 

https://www.youtube.com/watch?v=PMerSm2ToFY&t=128s  

και με το κείμενο του βίντεο από: 

https://www.ted.com/talks/natalya_st_clair_the_unexpected_ma

th_behind_van_gogh_s_starry_night/transcript?language=el  

  

https://www.youtube.com/watch?v=PMerSm2ToFY&t=128s
https://www.ted.com/talks/natalya_st_clair_the_unexpected_math_behind_van_gogh_s_starry_night/transcript?language=el
https://www.ted.com/talks/natalya_st_clair_the_unexpected_math_behind_van_gogh_s_starry_night/transcript?language=el


 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

180 

Ο πίνακας/διαφάνεια (power point) του ΣΚΗΝΙΚΟΥ της 

ΣΚΗΝΗΣ 4 
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Παράθεμα 1 

  

Αρχική  DOCVILLE  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΤΣΑ: ΑΝΟΗΤΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ   

Έμυ Ντούρου 

Δημοσίευση: 7.03.2018 | 13:05  

Μια κουβέντα με τη γνωστή ψυχίατρο πάνω στις ουσίες και τη συνύπαρξη της 

τοξικομανίας με την ψυχοπαθολογία 

Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε το έκτο βιβλίο της ψυχιάτρου Κατερίνας Μάτσα με 

τίτλο «Παρίες ανάμεσα στους παρίες – Τοξικομανείς και ψυχοπαθολογία» (Εκδόσεις 

Άγρα), το οποίο έχει ως θέμα τους διπλά «αποκλίνοντες», δηλαδή τους τοξικομανείς 

με ψυχοπαθολογία, που βιώνουν έντονα τον κοινωνικό ρατσισμό ενώ ταυτόχρονα 

θεωρούνται ανεπιθύμητοι από τις ψυχιατρικές δομές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Γι’ 

αυτούς τους ανθρώπους που δεν ανήκουν πουθενά μιλήσαμε με την κ. Μάτσα, πρώην 

επιστημονική υπεύθυνη της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω και εκδότρια του 

περιοδικού «Τετράδια Ψυχιατρικής», η οποία –ως αυθεντικά ανήσυχο πνεύμα– 

συμμετέχει τα τελευταία χρόνια στο έργο των Κοινωνικών Ιατρείων. 

Στο ευρύ κοινό επικρατεί η αντίληψη ότι η εξάρτηση και η ψυχική διαταραχή είναι 

έννοιες αλληλένδετες. Σύμφωνα με την κ. Μάτσα αυτό δεν ισχύει. «Τα άτομα που 

καταφεύγουν στις ουσίες είναι εξαιρετικά ευάλωτα, έχουν συχνά ιστορικό ψυχικών 

τραυματισμών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι συνυπάρχει πάντα κάποια ψυχική 

διαταραχή. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί αρκετά η συχνότητα των περιπτώσεων 

που στην κοινή ψυχιατρική γλώσσα ονομάζονται διπλής διάγνωσης. Όταν δηλαδή 

συνυπάρχει το ψυχιατρικό πρόβλημα με την εξάρτηση από ουσίες ή από τον τζόγο, το 

ίντερνετ, την τροφή». Πότε κάποιος θεωρείται εξαρτημένος; «Όταν η εξάρτηση γίνεται 

άξονας οργάνωσης όλης της ζωή του».  

Το ψυχικό πρόβλημα μπορεί να συνυπάρχει με τη χρήση χωρίς το ένα να προκαλεί το 

άλλο. Μπορεί επίσης να προϋπάρχει ή να προκύπτει ως συνέπεια της χρήσης ουσιών, 

ειδικά των συνθετικών που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Πολλές από τις 

ουσίες αυτές φτιάχνονται σε εργαστήρια μέσα σε σπίτια και είναι πολύ τοξικές και 

επικίνδυνες. Συνήθως προκαλούν ψυχιατρικά προβλήματα, όχι απλώς ψυχικά. 

«Σκεφτείτε ότι την ίδια μέρα ο χρήστης μπορεί να παίρνει πολλές διαφορετικές ουσίες, 

μεταξύ αυτών και τα λεγόμενα ναρκωτικά της κρίσης όπως η σίσα και το τάι, αλλά και 

άλλα που αν και δεν αποτελούν προσμείξεις, είναι καταστροφικά, με τρομερές 

επιπτώσεις στον εγκέφαλο και στα άλλα όργανα του σώματος». Το Ευρωπαϊκό 

Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά στην έκθεσή του για το 2016 είχε ταυτοποιήσει  περί 

https://www.documentonews.gr/
https://www.documentonews.gr/category/docville
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τις 400 καινούργιες ουσίες στην Ευρώπη. «Γι’ αυτό φαντάζει ανόητη η προσπάθεια 

κάποιων για τη νομιμοποίηση ουσιών» σημειώνει η κ. Μάτσα «Τι θα νομιμοποιηθεί; 

Ποια από όλες; Αυτό που γίνεται σήμερα είναι πολυτοξικομανία».  

 

 

Κατερίνα Μάτσα 

--Τι συμβαίνει με το χασίς;  --«Το χασίς ήταν πάντα σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θεωρώ 

ότι όλη αυτή η καμπάνια για τη νομιμοποίηση της φαρμακευτικής κάνναβης έχει  παίξει 
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τον ρόλο της. Δηλαδή οι νέοι έχουν πειστεί ότι είναι πιο υγιεινό να καπνίζουν χασίς 

από το να καπνίζουν το κοινό τσιγάρο. Υπάρχει μια φιλολογία, προπαγάνδα θα έλεγα, 

προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά τη γνώμη μου το χασίς κάνει τον χρήστη παθητικό 

και άβουλο. Αυτό ακριβώς δηλαδή που χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα σύστημα 

που βρίσκεται σε κρίση». 

Διπλός αποκλεισμός 

Το βιβλίο «Παρίες ανάμεσα στους παρίες» γράφτηκε με στόχο να αναδείξει το 

πρόβλημα της συνύπαρξης της εξάρτησης με την ψυχική διαταραχή, το οποίο δεν 

αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε. Οι άνθρωποι που έχουν αυτό το πρόβλημα 

αποπέμπονται από τις υπηρεσίες υγείας γιατί είναι εξαρτημένοι. Ωστόσο αποπέμπονται 

και από τις θεραπευτικές κοινότητες γιατί θεωρούνται ψυχιατρικά περιστατικά, με 

αποτέλεσμα να βιώνουν διπλό αποκλεισμό. Οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας ή της 

απεξάρτησης αποφεύγουν να ασχοληθούν με αυτές τις περιπτώσεις, γιατί θεωρούν ότι 

υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες υποτροπής. Έτσι οι εξαρτημένοι που πάσχουν από 

ψυχικές διαταραχές νιώθουν πλήρως απαξιωμένοι. «Αποτελούν μια κατηγορία μέσα 

στις υπόλοιπες των κοινωνικά αποκλεισμένων. Γι’ αυτό χρησιμοποιώ τον 

χαρακτηρισμό “παρίες ανάμεσα σε παρίες”» σημειώνει η κ. Μάτσα. Στο βιβλίο της 

αποτυπώνεται η κλινική εμπειρία πολλών δεκαετιών του 18 Άνω, το οποίο είχε 

διαμορφώσει όρους ώστε να υποδέχεται τους ανθρώπους που έχουν διπλό πρόβλημα 

ήδη από τη δεκαετία του ’80. 

Οι άνθρωποι που βιώνουν αυτό το πρόβλημα έρχονται συχνά αντιμέτωποι και με τον 

κοινωνικό ρατσισμό. Σύμφωνα με την κ. Μάτσα η οικονομική κρίση των τελευταίων 

ετών έχει εντείνει τον ατομικισμό, ενώ έχουν σκληρύνει και οι θεσμοί – με τις ποινές 

να έχουν γίνει πιο αυστηρές. «Οι άνθρωποι έχουν κλειστεί στον εαυτό τους και δεν 

στρέφονται προς τον διπλανό τους. Ευτυχώς παράλληλα αναπτύσσεται και ένα κύμα 

αλληλεγγύης που αποτελεί ελπίδα γι’ αυτή την περίοδο που ζούμε. Η κατάρρευση της 

κοινωνίας γεννά τέτοια φαινόμενα και προς τη μία κατεύθυνση και προς την άλλη». 

Αυτήν τη στιγμή υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 20.000 τοξικομανείς. Η 

τοξικομανία σύμφωνα με την ψυχίατρο είναι μια έκφραση της πορείας του σύγχρονου 

ανθρώπου μέσα σε έναν πολιτισμό παρακμής. Πώς ορίζεται όμως η περίφημη 

κανονικότητα; «Πρόκειται για έναν όρο που ειδικά αυτό τον καιρό, στα δικά μου 

τουλάχιστον αυτιά, ακούγεται σαν ειρωνεία. Στις κυβερνητικές εξαγγελίες γίνεται 

λόγος για επιστροφή στην κανονικότητα. Τι σημαίνει αυτό; Δεν ξέρω πόσο θα 

μπορούσε να θεωρηθεί κανονικότητα μια ζωή στην οποία εξασφαλίζονται η στέγη και 

η τροφή. Η κανονικότητα θα έπρεπε να ορίζεται σύμφωνα με το πόσο κανονική 

αισθάνεται κανείς τη ζωή του. Οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάμε συνειδητοποιούν 

μέσα από τη θεραπεία τους ότι στην κοινωνία μας δεν κυριαρχεί η κανονικότητα, αλλά 

η αδικία, η ανισότητα και η έλλειψη ευκαιριών προς τους αδύνατους. Χρειάζονται μια 

κοινωνία που να τους υπολογίζει και όχι να τους ζητά να σκύψουν το κεφάλι και να 

μην αγωνίζονται ώστε να θεωρούνται κανονικοί». 

Πηγή: https://www.documentonews.gr/article/katerina-matsa-anohth-h-prospatheia-gia-th-

nomimopoihsh-oysiwn  

https://www.documentonews.gr/article/katerina-matsa-anohth-h-prospatheia-gia-th-nomimopoihsh-oysiwn
https://www.documentonews.gr/article/katerina-matsa-anohth-h-prospatheia-gia-th-nomimopoihsh-oysiwn


 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

184 

 



 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

185 

Παράθεμα 2 

 

 

ΙΔΕΕΣ - ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 

 

Ο φόβος ως εργαλείο κυριαρχίας 

 

bauman  
 

 

 

 

Ζίγκμουντ Μπάουμαν  

 

31.12.2016, 12:03 | Ετικέτες: δημοκρατία, κοινωνία, τρομοκρατία, φιλοσοφία  

 

Συντάκτης: Θανάσης Γιαλκέτσης  

Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα συνέντευξης του Πολωνού 

κοινωνιολόγου Ζίγκμουντ Μπάουμαν, που δημοσιεύτηκε τον περασμένο 

Αύγουστο στην ιταλική εφημερίδα «La Repubblica». 

http://www.efsyn.gr/themata/idees-palies-kai-nees
http://www.efsyn.gr/file/bauman
http://www.efsyn.gr/etiketes/dimokratia
http://www.efsyn.gr/etiketes/koinonia
http://www.efsyn.gr/etiketes/tromokratia
http://www.efsyn.gr/etiketes/filosofia
http://www.efsyn.gr/search/node?author=82
http://www.efsyn.gr/
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/2016-12/gialk2-bauman-630.jpg
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● Καθηγητή Μπάουμαν, έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που γράψατε το 

βιβλίο σας «Ρευστός φόβος». Τι έχει αλλάξει από τότε; 

Ο φόβος είναι ακόμα το κυρίαρχο συναίσθημα του καιρού μας. Χρειάζεται όμως πριν 

απ’ όλα να κατανοήσουμε για ποιον τύπο φόβου πρόκειται. Όμοιος πολύ με την 

ανησυχία, με μιαν αδιάκοπη και διαπεραστική αίσθηση κινδύνου, είναι ένας φόβος 

πολύμορφος, πολύ έντονος μέσα στην αοριστία του. 

 

Είναι ένας φόβος που είναι δύσκολο να τον εξηγήσουμε και γι’ αυτό είναι δύσκολο να 

τον καταπολεμήσουμε, που μπορεί να διαπερνάει και τις πιο ασήμαντες στιγμές της 

καθημερινής ζωής και να πλήττει όλα σχεδόν τα πεδία της συμβίωσης. 

● Τι συμβαίνει όταν στον φόβο έρχεται να προστεθεί η έλλειψη εμπιστοσύνης; 

Τότε οι ανθρώπινοι δεσμοί διαλύονται, το πνεύμα της αλληλεγγύης αποδυναμώνεται, 

ο χωρισμός και η απομόνωση παίρνουν τη θέση του διαλόγου και της συνεργασίας. 

Από την οικογένεια ως τη γειτονιά, από τον τόπο της εργασίας ως την πόλη, δεν 

υπάρχει περιβάλλον που να παραμένει φιλόξενο. Δημιουργείται μια σκοτεινή 

ατμόσφαιρα, στην οποία καθένας τρέφει υποψίες γι’ αυτόν που βρίσκεται δίπλα του 

και είναι με τη σειρά του θύμα της καχυποψίας των άλλων. 

Σε αυτό το κλίμα της ακραίας δυσπιστίας δεν χρειάζονται πολλά ώστε ο άλλος να 

θεωρηθεί δυνητικός εχθρός: θα θεωρείται ένοχος μέχρις αποδείξεως του εναντίον. 
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● Ωστόσο η Ευρώπη έχει ήδη γνωρίσει και νικήσει την εχθροπάθεια και τον 

τρόμο: εκείνο τον πολιτικό των Ερυθρών Ταξιαρχιών στην Ιταλία και της RAF 

στη Γερμανία, τον άλλο, τον εθνικιστικό της ΕΤΑ στην Ισπανία και του IRA στην 

Ιρλανδία… 

Οι προηγούμενες εμπειρίες βέβαια υπάρχουν, ωστόσο λίγες αλλά καθοριστικές 

πλευρές καθιστούν τις τωρινές μορφές τρομοκρατίας αρκετά διαφορετικές από τις 

περιπτώσεις που αναφέρατε. 

Αυτές οι προηγούμενες περιπτώσεις συγγένευαν με μιαν επανάσταση (αποβλέποντας, 

όπως οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ή η RAF, σε μιαν ανατροπή του πολιτικού καθεστώτος) ή 

με έναν εμφύλιο πόλεμο (αποσκοπώντας, όπως η ΕΤΑ ή ο IRA, στην εθνική αυτονομία 

ή στην εθνική απελευθέρωση), αλλά επρόκειτο πάντοτε για φαινόμενα ενδοκρατικά. 

Οι τωρινές τρομοκρατικές ενέργειες δεν ανήκουν σε καμιά από αυτές τις δύο 

κατηγορίες γεγονότων. Η μήτρα τους πράγματι είναι εντελώς διαφορετική. 

● Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της τωρινής τρομοκρατίας; 

Η δύναμή της πηγάζει από την ικανότητά της να αντιστοιχεί στις νέες τάσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας: την παγκοσμιοποίηση από τη μια μεριά και την εξατομίκευση 

από την άλλη. Από τη μια οι δομές που προωθούν την τρομοκρατία 

παγκοσμιοποιούνται, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις δυνατότητες ελέγχου των εθνικών 

κρατών. 

Από την άλλη το εμπόριο των όπλων και η αρχή του μιμητικού συναγωνισμού, που 

τροφοδοτείται από τα παγκόσμια μέσα επικοινωνίας, έχουν αποτέλεσμα να 

αναλαμβάνουν δράση τρομοκρατικού χαρακτήρα ακόμη και μεμονωμένα άτομα, 

υποκινούμενα πιθανόν από θέληση προσωπικής αντεκδίκησης ή απελπισμένα εξαιτίας 

μιας δυσοίωνης μοίρας. 

● Σύμφωνα με πολλούς πολιτικούς και πολλούς σχολιαστές, οι ρίζες της 

τρομοκρατίας πρέπει να αναζητηθούν στην ανεξέλεγκτη αύξηση των 

μεταναστευτικών ροών. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι λόγοι της σύγχρονης 

βίας; 

Όπως είναι φανερό, τα εκλογικά κέρδη που πετυχαίνουν εδραιώνοντας έναν δεσμό 

αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ μετανάστευσης και τρομοκρατίας είναι υπερβολικά 

δελεαστικά, ώστε να τα απαρνηθούν εκείνοι που ανταγωνίζονται για την εξουσία. 

Για όποιον αποφασίζει είναι εύκολο και βολικό να συμμετάσχει σε έναν πλειστηριασμό 

για το πιο αποτελεσματικό μέσο προκειμένου να εξαλειφθεί η μάστιγα της υπαρξιακής 

ανασφάλειας, προτείνοντας λύσεις κάλπικες όπως είναι το να ενισχύσουμε τη φύλαξη 

των συνόρων, να σταματήσουμε τα μεταναστευτικά κύματα, να απορρίπτουμε τα 

αιτήματα όσων ζητούν άσυλο… 
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Η αλήθεια είναι ότι είναι τρομερά περίπλοκο να αγγίξουμε τις αυθεντικές ρίζες μιας 

βίας που αυξάνεται σε όλο τον κόσμο τόσο σε διαστάσεις όσο και σε ένταση. Και 

καθημερινά γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να καταδείξουμε ότι οι 

κυβερνήσεις έχουν εντοπίσει αυτές τις ρίζες και εργάζονται αληθινά για να τις 

ξεριζώσουν. 

● Θέλετε να πείτε ότι και οι πολιτικοί στη Δύση αξιοποιούν τον φόβο ως πολιτικό 

εργαλείο; 

Ακριβώς. Όπως οι νόμοι του μάρκετινγκ επιβάλλουν στους εμπόρους να διακηρύσσουν 

αδιάκοπα ότι σκοπός τους είναι η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών, παρ’ 

όλο που έχουν πλήρη επίγνωση του ότι η αληθινή κινητήρια δύναμη της 

καταναλωτικής οικονομίας είναι αντίθετα το διαρκές ανικανοποίητο, έτσι και οι 

πολιτικοί επιχειρηματίες των ημερών μας δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να 

εγγυηθούν την ασφάλεια του πληθυσμού, αλλά ταυτόχρονα κάνουν ό,τι είναι δυνατό 

για να υποδαυλίζουν το αίσθημα του επικείμενου κινδύνου. 

Ο πυρήνας της τωρινής στρατηγικής της κυριαρχίας επομένως έγκειται στο να ανάβεις 

και να κρατάς αναμμένο το φιτίλι της ανασφάλειας. 

● Και ποιος είναι ο σκοπός αυτής της στρατηγικής; 

Αν υπάρχει κάτι που τόσοι πολιτικοί ηγέτες ανυπομονούν να μάθουν, είναι το 

στρατήγημα να μετατρέπουν τις συμφορές σε πλεονεκτήματα: το να αναζωπυρώνουν 

τη φλόγα του πολέμου είναι μια αλάνθαστη συνταγή για να μετατοπίζουν την προσοχή 

από τα κοινωνικά προβλήματα, όπως η ανισότητα, η αδικία, η οικονομική παρακμή και 

ο κοινωνικός αποκλεισμός, και να ανανεώνουν το σύμφωνο διαταγής-υπακοής μεταξύ 

των κυβερνώντων και του έθνους τους. 

Η νέα στρατηγική της κυριαρχίας, που βασίζεται στην εσκεμμένη πρόκληση 

ανησυχίας, επιτρέπει στις κατεστημένες εξουσίες να μην τηρούν την υπόσχεσή τους να 

εγγυώνται συλλογικά την υπαρξιακή ασφάλεια. Θα πρέπει να αρκεστούμε σε μιαν 

ιδιωτική, προσωπική, φυσική ασφάλεια. 

● Πιστεύετε ότι έτσι οι θεσμοί κινδυνεύουν να χάσουν τον δημοκρατικό τους 

χαρακτήρα; 

Σίγουρα η συνεχής αίσθηση συναγερμού επηρεάζει αρνητικά την ιδέα της ιδιότητας 

του πολίτη, καθώς και τα καθήκοντα που συνδέονται με αυτήν, που καταλήγουν να 

καταργούνται ή να μετασχηματίζονται. 

Ο φόβος είναι ένα μέσο πολύ ελκυστικό προκειμένου η δημαγωγία να αντικαταστήσει 

την έλλογη επιχειρηματολογία και η αυταρχική πολιτική τη δημοκρατία. Και οι όλο 

και πιο επίμονες εκκλήσεις για την αναγκαιότητα ενός καθεστώτος έκτακτης ανάγκης 

κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Πηγή: http://www.efsyn.gr/arthro/o-fovos-os-ergaleio-kyriarhias 

http://www.efsyn.gr/arthro/o-fovos-os-ergaleio-kyriarhias
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Παράθεμα 3α 

 

 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 

 

Ο Michel Paul Foucault και η θεώρηση της εξουσίας  
 

Αντώνης Γαλανόπουλος | 25/06/2018  

 

 

Ο Μισέλ Φουκώ υπήρξε από τους μεγαλύτερους δομιστές κοινωνικούς φιλοσόφους 

του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στο Πουατιέ στις 15 Οκτωβρίου του 1926. Σπούδασε 

φιλοσοφία και ψυχολογία στην École normale supérieure έως το 1950, ενώ το 1961 

υποστήριξε τη διδακτορική διατριβή του στη Σορβόννη. Το 1970, εκλέχθηκε ισόβιος 

καθηγητής στο περίφημο Κολέγιο της Γαλλίας, στην έδρα που ο ίδιος ονόμασε 

«Ιστορία των Συστημάτων της Σκέψης». Δίδαξε εκεί έως τον θάνατό του ενώ τα 

μαθήματά του στο Κολέγιο της Γαλλίας έχουν αφήσει εποχή. Πέθανε στις 25 Ιουνίου 

του 1984, σαν σήμερα, στο  νοσοκομείο  De  la  Salpetriere  του  Παρισιού  χτυπημένος 

http://www.toperiodiko.gr/author/galan/


 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

190 

από τον ιό του HIV. Με αφορμή αυτήν την ημερομηνία επιμελούμαστε το παρόν 

αφιέρωμα με κέντρο την θεώρηση του Φουκώ για την εξουσία. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σημαντική ήταν η συμβολή 

του Φουκώ στην πολιτικοποίηση πολλών ζητημάτων 

(όπως αυτά της τρέλας, της ομοφυλοφιλίας, των 

φυλακών) και στη συνακόλουθη διεύρυνση του πεδίου 

της πολιτικής πάλης1. Στο συγγραφικό του έργο, 

ασχολήθηκε με τη φυλακή, την τιμωρία, την αστυνομία, 

τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, τη φροντίδα των 

πνευματικά ασθενών. Στα πιο σημαντικά έργα του 

Φουκώ συγκαταλέγονται τα εξής: «Τρέλα και 

παραλογισμός: ιστορία της τρέλας στην κλασική 

εποχή», «Επιτήρηση και τιμωρία: η γέννηση της 

φυλακής», «Οι λέξεις και τα πράγματα: μία αρχαιoλογία 

των επιστημών του ανθρώπου», «Η αρχαιολογία της 

γνώσης», «Η ιστορία της σεξουαλικότητας». 

Ο Φουκώ ήταν ένας γενναίος κοινωνικός αγωνιστής στην υπόθεση όλων των 

καταπιεσμένων και κοινωνικά αποκλεισμένων. Δεν περιοριζόταν στο να πάρει δημόσια 

θέση, είχε ενεργό πολιτική παρουσία και την ετοιμότητα για άμεση δράση στους 

δρόμους 2.Στο παρόν κείμενο θα μας απασχολήσει η εννοιολόγηση της εξουσίας από 

τον Φουκώ, μια καινοτόμα θεώρηση της έννοιας της εξουσίας για την οποία και είναι 

ιδιαίτερα γνωστός στο πεδίο της πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας. 

 

O Michel Foucault και ο Jean Paul Sartre έξω από την είσοδο του εργοστασίου της 

Renault διαμαρτύρoνται για τη δολοφονία του νεαρού μαοϊκού Pierre Overney 

http://www.toperiodiko.gr/wp-content/uploads/2014/06/φουκώ2.jpg
http://www.toperiodiko.gr/wp-content/uploads/2014/06/foucault.jpg
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Ο Φουκώ ισχυριζόταν ότι ως την εποχή του δεν υπήρχε θεωρία για την εξουσία. Όλες 

οι αναλύσεις περί του θέματος περιστρέφονταν γύρω από το νομικό περίβλημα της 

εξουσίας ή γύρω από το κράτος, χωρίς να κάνουν λόγο για την ίδια την εξουσία, ως 

ξεχωριστό και ιδιαίτερο φαινόμενο, το οποίο χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης και 

απαιτεί συνεπώς διαφορετικά εννοιολογικά εργαλεία για να κατανοηθεί. Ο Φουκώ δεν 

αναζητά κάποιο θεμέλιο της εξουσίας, δεν την συσχετίζει με κάποια κοινωνικο-

οικονομική δομή και προτείνει την απαλλαγή της πολιτικής σκέψης από το καθεστώς 

της νομικής «μοναρχίας»3. Ισχυρίζεται ότι η πολιτική θεωρία δεν έπαψε ποτέ να 

κατατρύχεται από το πρόσωπο του μονάρχη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια θεωρία 

που δεν θα εστιάζεται γύρω από το πρόβλημα της ανώτατης αρχής. «Πρέπει να 

κόψουμε το κεφάλι του βασιλιά», γράφει εμφατικά 4. 

Η εξουσία, για τον Φουκώ, δεν έχει τη μορφή εμπορεύματος, δεν είναι κάτι που 

αποκτάται και μεταβιβάζεται. Οι σχέσεις εξουσίας δεν βρίσκονται σε εξωτερική θέση 

ως προς τις υπόλοιπες κοινωνικές σχέσεις. Αντίθετα, ενυπάρχουν σε όλες τις 

κοινωνικές σχέσεις, τις διαμορφώνουν και τις καθορίζουν. Επομένως,  οι ανισότητες 

εντός των οικονομικών ή όποιων άλλων κοινωνικών σχέσεων είναι αποτέλεσμα της 

διαμάχης στο πλαίσιο των σχέσεων εξουσίας.  Η εξουσία για τον Φουκώ δεν αποτελεί 

ούτε θεσμό ούτε δομή. Για τον Φουκώ, η εξουσία δεν ανήκει σε συγκεκριμένα 

άτομα ή ομάδες ατόμων, δεν έχει έναν και μόνο γενέθλιο τόπο, δεν εντοπίζεται σε 

συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς και θεσμούς, αλλά διαπερνά ολόκληρο τον 

κοινωνικό ιστό, συνιστώντας έτσι ένα δίκτυο σχέσεων. Δεν πρόκειται λοιπόν για 

μία, αλλά για πολλές εξουσίες και πιο συγκεκριμένα για σχέσεις εξουσίας 5. 

Υπάρχει, επομένως, μια σχεσιακή αντίληψη της εξουσίας. 

O Φουκώ στην «Ιστορία της σεξουαλικότητας» ορίζει την εξουσία ως εξής: «Με τον 

όρο εξουσία, νομίζω πως πρέπει καταρχήν να εννοούμε το πλήθος των σχέσεων 

δύναμης που ενυπάρχουν στον χώρο όπου ασκούνται και είναι συστατικές της 

οργάνωσής τους. Το παιχνίδι που μέσα από αδιάκοπους αγώνες και συγκρούσεις τις 

μεταμορφώνει, τις ενδυναμώνει, τις αντιστρέφει. Τα στηρίγματα που αυτές οι σχέσεις 

δύναμης βρίσκουν αναμεταξύ τους έτσι που σχηματίζουν αλυσίδα ή σύστημα, ή, 

αντίθετα, τις αναντιστοιχίες, τις αντιφάσεις που απομονώνουν τη μια από την άλλη. Τις 

στρατηγικές τέλος, μέσα στις οποίες ενεργοποιούνται και που το γενικό τους σχέδιο ή 

η θεσμική τους αποκρυστάλλωση υλοποιούνται στους κρατικούς μηχανισμούς, στη 

διατύπωση του νόμου, στις κοινωνικές ηγεμονίες» 6. 

Όταν προτείνει τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να μελετάμε την εξουσία, 

αντιστρέφει τη συνήθη πορεία, λέγοντας πως πρέπει να δούμε την εξουσία από τα κάτω 

προς τα πάνω, ισχυριζόμενος πως η εξουσία δεν απορρέει από το κράτος. Δεν 

μπορούμε να καταλάβουμε πού στηρίζεται η ύπαρξη κεντρικών μηχανισμών εξουσίας, 

αν δεν εξετάσουμε τους ειδικούς μηχανισμούς, τις ιδιαίτερες στρατηγικές, που διέπουν 

τις σχέσεις επιβολής στη «βάση» της κοινωνίας. Οι σχέσεις εξουσίας διασχίζουν τους 

μηχανισμούς και τους θεσμούς, με αποτέλεσμα να μην εξαντλείται η ύπαρξή τους μόνο 

εντός τους7. Κάθε έννοια κεντρικής εξουσίας δεν μπορεί να υπάρξει και να 

λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη σχέσεων εξουσίας στο μικροεπίπεδο8. Ο Φουκώ δεν 

θέλει να πει βέβαια ότι το κράτος δεν είναι σημαντικό. Ισχυρίζεται όμως ότι οι σχέσεις 

εξουσίας επεκτείνονται πέρα από τα όρια του κράτους. Το κράτος απέχει πολύ από το 

να είναι ικανό να καταλάβει ολόκληρο το πεδίο των πραγματικών σχέσεων εξουσίας 

ενώ το ίδιο το κράτος  μπορεί  να  λειτουργήσει  μόνο  στη  βάση  υπαρχουσών  σχέσεων 
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εξουσίας. Κατά συνέπεια, το κράτος, για τον Φουκώ, συνίσταται στην κωδικοποίηση 

ενός αριθμού σχέσεων εξουσίας που καθιστούν δυνατή τη λειτουργία του και η 

επανάσταση είναι ένας διαφορετικός τύπος κωδικοποίησης των ίδιων σχέσεων9. 

Επομένως εγκαταλείπεται οριστικά η θέση περί ύπαρξης ενός κέντρου εξουσίας στην 

κοινωνία. 

Μια από τις σημαντικότερες προσφορές του Φουκώ για την εξουσία είναι ότι η 

τελευταία δεν σχετίζεται με την άρνηση. Ισχυρίζεται πως πρέπει να πάψουμε να 

περιγράφουμε τα αποτελέσματα της εξουσίας με αρνητικούς όρους. «Στην 

πραγματικότητα», υποστηρίζει, «η εξουσία παράγει, παράγει κάτι το πραγματικό, 

παράγει τομείς αντικειμένων και τελετουργίες αλήθειας. Η εξουσία παράγει 

πραγματικότητα»10. Η έννοια της καταπίεσης είναι εντελώς ακατάλληλη για να 

αντιληφθούμε τι είναι ακριβώς η παραγωγική πλευρά της εξουσίας. Όταν ορίζουμε τα 

αποτελέσματα της εξουσίας σαν καταπίεση, υιοθετούμε μια καθαρά νομική αντίληψη 

της εξουσίας αυτής. Αυτό που κάνει την εξουσία ανθεκτική είναι το ότι δεν 

περιορίζεται στην απαγόρευση, αλλά παράγει πράγματα, μορφές γνώσης και λόγο. 

Σύμφωνα με τον Φουκώ, πρέπει να θεωρηθεί ένα παραγωγικό πλέγμα που καλύπτει 

ολόκληρο το κοινωνικό σώμα11.  Αν η εξουσία ασκούνταν μόνο με αρνητικούς 

όρους, τότε θα ήταν πολύ εύθραυστη. Είναι όμως ισχυρή ακριβώς επειδή παράγει 

θετικά αποτελέσματα στο επίπεδο της επιθυμίας και της γνώσης12. 

Επίσης, εστιάζει στο ότι οι σχέσεις εξουσίας δεν είναι σχέσεις βίας. Σκοπός της βίας 

είναι ο περιορισμός, η εξαφάνιση του υποκειμένου. Σκοπός της εξουσίας είναι η 

συγκρότηση του υποκειμένου13. Η εξουσία είναι μια μορφή δράσης ενός προσώπου ή 

μιας ομάδας προσώπων με σκοπό τη δημιουργία συγκεκριμένων «θετικών» 

συμπεριφορών. Είναι δράση επί δράσεων, ικανότητα επενέργειας επί σχέσεων. Η 

άσκηση της εξουσίας έχει στόχο να οριοθετήσει τις ενδεχόμενες συμπεριφορές των 

υποκειμένων, να δομήσει το ενδεχόμενο πεδίο δράσης των άλλων14. Η εξουσία λέει ο 

Φουκώ «είναι λιγότερο της τάξης της κατά μέτωπο αντιπαράθεσης δύο αντιπάλων απ’ 

ό,τι της τάξης της διακυβέρνησης»15. Η έννοια δεν πρέπει φυσικά να συσχετίζεται με 

την κυβερνητική διαχείριση του κράτους. Αναφέρεται στο τρόπο διεύθυνσης της 

διαγωγής των ατόμων ή των ομάδων.  Η εξουσία, που γίνεται αντιληπτή με αυτό τον 

τρόπο, προϋποθέτει την ύπαρξη «ελεύθερων υποκειμένων»16. Εφόσον βασική 

προϋπόθεση των εξουσιαστικών σχέσεων είναι η ύπαρξη ελευθέρων υποκειμένων, οι 

διαμάχες είναι αδύνατο να σταματήσουν. Για αυτό και ο Φουκώ θεωρεί απίθανη την 

ύπαρξη μιας κοινωνίας χωρίς σχέσεις εξουσίας. 

Αντί επιλόγου 

Ο Φουκώ δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι η εξουσία μπορεί να εξηγήσει τα πάντα. Ρητά 

διατύπωνε τη θέση ότι η εξουσία δεν είναι μια επεξηγητική αρχή καθολικής ισχύος17. 

Όταν έλεγε ότι οι σχέσεις εξουσίας είναι πανταχού παρούσες, δεν εννοούσε ότι η 

εξουσία είναι παντοδύναμη. Αυτές οι σχέσεις δεν θα είχαν εγκαθιδρυθεί, εάν η εξουσία 

ήταν παντοδύναμη. Το γεγονός ότι υπάρχουν τεχνικές εξουσίας, εργαλεία εξουσίας, το 

ότι υπάρχουν αυτές οι ασταθείς, επικίνδυνες, αντιστρέψιμες, εύθραυστες σχέσεις, 

αποδεικνύει προφανώς ότι δεν υπάρχει σε κανένα σημείο του κοινωνικού σώματος κάτι 

που να είναι παντοδύναμο18. Με ένα σχεδόν παράδοξο τρόπο θα δηλώσει ότι «ακριβώς 

επειδή δεν υπάρχει καμία παντοδύναμη εξουσία, υπάρχουν πανταχού παρούσες 

σχέσεις  εξουσίας».  Αξίζει,  τέλος,  να  σημειωθεί  πως  ο  Φουκώ  υποστηρίζει  ότι  οι 
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αντιστάσεις είναι περισσότερο πραγματικές και δραστικές στον βαθμό που παράγονται 

εκεί όπου ασκούνται οι σχέσεις εξουσίας20. 
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Εξουσία 

«... Πρέπει, κοντολογίς, να δεχτούμε πως η εξουσία αυτή μάλλον ασκείται, παρά 

κατέχεται, πως δεν είναι το αποκτημένο ή το διατηρημένο «προνόμιο» της κυρίαρχης 

τάξης, αλλά το συνολικό αποτέλεσμα των στρατηγικών της θέσεων – αποτέλεσμα που 

φανερώνει, και κάποτε μάλιστα ανανεώνει τη θέση εκείνων που κυριαρχούνται. 

Από την άλλη μεριά, η εξουσία αυτή δεν επιβάλλεται απλά και μόνο σαν υποχρέωση ή 

σαν απαγόρευση σ' αυτούς που δεν την «κατέχουν»• τους περιβάλλει, τους 

χρησιμοποιεί σαν διάμεσο• στηρίζεται πάνω τους, ακριβώς όπως και αυτοί, στον αγώνα 

τους εναντίον της, στηρίζονται με τη σειρά τους στη λαβή που ασκεί πάνω τους. Τούτο 

σημαίνει ότι οι σχέσεις αυτές έχουν βαθιές τις ρίζες τους στα στρώματα της κοινωνίας, 

ότι δεν εντοπίζονται στις σχέσεις Κράτους και πολίτη, ή στα όρια των τάξεων, και ότι 

δεν αρκούνται να αντιγράφουν, στο επίπεδο των ατόμων, των σωμάτων, των κινήσεων 

και της συμπεριφοράς, τη γενικότερη μορφή του Νόμου ή της Κυβέρνησης• ....Τέλος 

δεν είναι μονοσήμαντες• προσδιορίζουν αναρίθμητα σημεία αναμέτρησης, εστίες 

αστάθειας, που η καθεμιά τους ενέχει κινδύνους σύγκρουσης, πάλης ή τουλάχιστον 

αναστροφής των συσχετισμών των δυνάμεων. Η ανατροπή των «μικροεξουσιών» 

αυτών δεν υπακούει λοιπόν στον νόμο του «όλα ή τίποτα»• δεν είναι κεκτημένη μια για 

πάντα από έναν καινούργιο έλεγχο των μηχανισμών, ούτε και από μια νέα λειτουργία 

ή κατάλυση των θεσμών• αντίθετα, κανένα από τα εντοπισμένα επεισόδιά της δεν είναι 

δυνατό να εγγραφεί στην ιστορία παρά μονάχα εξαιτίας των αποτελεσμάτων που η 

ανατροπή αυτή επιφέρει σε ολόκληρο το πλέγμα όπου έχει παγιδευτεί...» [8] Επιτήρηση 

και τιμωρία, σελ. 39-40 

«...Λέγοντας εξουσία δεν εννοώ «την Εξουσία» ως σύνολο θεσμών και μηχανισμών 

που εξασφαλίζουν την υποταγή των πολιτών σ' ένα δοσμένο κράτος. Ούτε εννοώ με τη 

λέξη εξουσία, έναν τρόπο καθυπόταξης, που σε αντιδιαστολή με τη βία, έχει τη μορφή 

του κανόνα. Δεν εννοώ, τέλος, ένα γενικό σύστημα κυριαρχίας που ασκείται από ένα 

στοιχείο ή μια ομάδα πάνω σε μια άλλη, και που οι επενέργειές του διατρέχουν, χάρη 

σε μια αλληλουχία αντιδράσεων, ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Η ανάλυση με βάση 

την εξουσία δεν πρέπει να θέτει αξιωματικά, σαν αρχικά δεδομένα, την κυριαρχία του 

Κράτους, τη μορφή του νόμου ή τη σφαιρική ενότητα ενός εξουσιασμού• αυτές δεν 

είναι μάλλον παρά οι τελικές της μορφές. Με τον όρο εξουσία, νομίζω πώς πρέπει 

καταρχήν να εννοούμε το πλήθος των σχέσεων δύναμης που ενυπάρχουν στο χώρο 

όπου ασκούνται και είναι συστατικές της οργάνωσής τους• το παιγνίδι που μέσα από 

αδιάκοπους αγώνες και συγκρούσεις τις μεταμορφώνει, τις ενδυναμώνει, τις 

αντιστρέφει• τα στηρίγματα που αυτές οι σχέσεις δύναμης βρίσκουν αναμεταξύ τους 

έτσι που να σχηματίζουν αλυσίδα ή σύστημα, ή, αντίθετα, τις αναντιστοιχίες, τις 

αντιφάσεις που απομονώνουν τη μια από την άλλη• τις στρατηγικές τέλος, μέσα στις 

οποίες ενεργοποιούνται και που το γενικό τους σχέδιο ή η θεσμική τους 

αποκρυστάλλωση υλοποιούνται στους κρατικούς μηχανισμούς, στη διατύπωση του 

νόμου, στις κοινωνικές ηγεμονίες...» Ιστορία της σεξουαλικότητας, τ.1, σελ. 115-116 
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Κατά τον Φουκώ η εξουσία στις σύγχρονες Δυτικές κοινωνίες[9] (σε αντίθεση με την 

απόλυτη εξουσία του ηγεμόνα επί ζωής και θανάτου στις απολυταρχικές κοινωνίες) δεν 

λειτουργεί ως μια ιδιότητα ή ιδιοκτησία ή εργαλείο μιας κυρίαρχης τάξης ή κυρίαρχου 

φύλου ή πολιτείας ή ανώτατης αρχής. Επομένως δεν «αποσπάται», ούτε μοιράζεται, 

ούτε καταλαμβάνεται, αλλά ασκείται ως μια στρατηγική. Δεν συνιστά υποχρέωση ή 

απαγόρευση που επιβάλλεται στους πιο αδύναμους πόλους (π.χ. με καταστολή), αλλά 

αντίθετα με τακτικές, ελιγμούς, θεσμούς, αρθρωμένους λόγους, περιβάλλει τους 

αδύναμους και μεταδίδεται μέσα από αυτούς.[10] 

Η εξουσία δεν εκπορεύεται από μία κεντρική πηγή (π.χ. κράτος, νόμο, κάστα, 

επιτελείο, άνδρες), αλλά ασκείται από αμέτρητα σημεία σ' ένα παιγνίδι άνισων και 

μεταβαλλόμενων σχέσεων. Η εξουσία έρχεται από κάτω και σαν «τριχοειδές 

φαινόμενο» οι πολλαπλές σχέσεις δύναμης που λειτουργούν στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, στις οικογένειες, στο σχολείο, στις ομάδες, στους θεσμούς, στην παραγωγική 

διαδικασία, διατρέχουν όλο το κοινωνικό σώμα και η έντασή τους κατά κάποιο τρόπο 

κεφαλαιοποιείται και αποκρυσταλλώνεται στους κορυφαίους μηχανισμούς (κράτος) 

και τις κοινωνικές ηγεμονίες (ταξικές, φυλετικές, κλπ)[11]. 

Ο Φουκώ αναδεικνύει τον σχεσιακό χαρακτήρα της εξουσίας. Απομακρύνεται δηλαδή 

από την παλιότερη εργαλειακή αντίληψη της εξουσίας, όπως και άλλοι θεωρητικοί της 

εποχής του. Αντιλαμβάνεται το εξουσιαστικό φαινόμενο σαν ένα πλέγμα σχέσεων, 

συνεκτικό και ταυτόχρονα ευέλικτο, μέσα στο οποίο οι σχέσεις δύναμης ασκούνται 

προς διάφορες κατευθύνσεις, συναρθρώνονται μεταξύ τους, τροποποιούνται, 

ανακατανέμονται, με σκοπό, παρά τις όποιες αντιθέσεις, το όλο σύστημα να ανακτά 

την ισορροπία του. Στο δίκτυο αυτό εμπεριέχονται τόσο οι φορείς, όσο και τα 

αντικείμενα της εξουσίας. Ασκούν δράσεις τόσο οι κυρίαρχες, όσο και οι υποδεέστερες 

κατηγορίες. Συνεπώς τα νήματα του δικτύου δεν κινούνται μονομερώς από τις 

ηγεμονικές συνιστώσες, αλλά σίγουρα αυτές πρωτίστως επωφελούνται και 

αναπαράγουν τις ηγεμονίες τους, εκτός αν σημαντικές αλλαγές στους συσχετισμούς 

δύναμης επιβάλλουν ριζικές ανακατατάξεις και μετατοπίσεις για να μην απειληθεί η 

συνοχή του ιστού. 

Μικροφυσική της εξουσίας 

Σταθερή πεποίθηση του Φουκώ είναι ότι η ανάλυση της εξουσίας πρέπει να αρχίζει 

από το μικροεπίπεδο και όχι από τις καθολικές μορφές κυριαρχίας. Αυτή η ανάλυση 

διατυπώνεται ως μικροφυσική της εξουσίας. Στηρίζεται στην κατανόηση του 

πλέγματος σχέσεων εξουσίας που εμφανίζονται στην καθημερινή ζωή (σχέσεις μεταξύ 

των φύλων, μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, μεταξύ ερωτικών συντρόφων, σχέσεις 

στα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα εργοστάσια, τους στρατώνες, τις φυλακές, και για τη 

σημερινή εποχή οπωσδήποτε τις σχέσεις εξουσίας γύρω από την τηλεοπτική 

πραγματικότητα, την εικόνα, τις διαφημίσεις και το διαδίκτυο). Μέσα από την 

ανίχνευση των εκλεπτυσμένων πολιτικών τεχνικών, των πειθαρχικών διαδικασιών και 

των λεπτομερών ρυθμίσεων που εντοπίζονται πάνω στα άτομα, τα σώματά τους και τις 

συμπεριφορές τους, μπορούμε να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο σε 

συγκεκριμένες συγκυρίες, αναπτύσσονται ειδικές και  ποικίλες  διαχειριστικές  τεχνικές 
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της εξουσίας, όπως τα άσυλα και οι φυλακές, μέχρι οι σεξουαλικές πρακτικές και τα 

πρότυπα ομορφιάς και υγείας. Η συστηματική εφαρμογή αυτών των τεχνικών επιτρέπει 

στη σύγχρονη εξουσία να ασκεί αποτελεσματικότερα τον κοινωνικό έλεγχο και να 

αντιμετωπίζει τους όποιους κλυδωνισμούς, ακόμη και σε κεντρικό επίπεδο.[12] 

Όπου υπάρχει εξουσία, υποστηρίζει ο Φουκώ, εκεί υπάρχει και αντίσταση. Οι 

αντιστάσεις ασκούνται και εκδηλώνονται και αυτές σε αμέτρητα σημεία, με διάφορους 

τρόπους, άλλοτε είναι αυθόρμητες, άλλοτε προσχεδιασμένες, άλλοτε έντονες, άλλοτε 

ανεπαίσθητες, είναι όμως πανταχού παρούσες μέσα στο δίκτυο της εξουσίας.[13] 

Γνώση 

«.... Πρέπει μάλλον να δεχτούμε πως η εξουσία παράγει γνώση (και όχι μονάχα 

ευνοώντας την επειδή την εξυπηρετεί, ή εφαρμόζοντάς την επειδή της είναι χρήσιμη)• 

πως εξουσία και γνώση άμεσα αλληλοεξαρτιώνται, πως δεν υπάρχει σχέση εξουσίας 

χωρίς συσχετισμένη σύσταση ενός πεδίου γνώσης, ούτε και γνώση που να μην 

προϋποθέτει και να μην αποτελεί ταυτόχρονα σχέσεις εξουσίας. Οι σχέσεις αυτές 

«εξουσίας-γνώσης» δεν πρέπει λοιπόν να αναλύονται με αφετηρία ένα υποκείμενο 

γνώσης που θα ήταν ελεύθερο ή όχι σε σχέση με το σύστημα της εξουσίας• πρέπει 

αντίθετα να έχουμε υπόψη μας πως το υποκείμενο που κατέχει τη γνώση, τα 

αντικείμενα της γνώσης καθώς και οι διάφοροι τρόποι γνώσης, είναι αποτελέσματα 

θεμελιακών αλληλοεξαρτήσεων της εξουσίας – γνώσης και των ιστορικών τους 

μεταλλαγών. Κοντολογίς δεν είναι η δραστηριότητα του υποκειμένου της γνώσης 

εκείνη που παράγει μια γνώση, χρήσιμη ή ανυπότακτη στην εξουσία, αλλά η εξουσία 

– γνώση, οι διαδικασίες και οι αγώνες που εισχωρούν σ' αυτήν και την απαρτίζουν, 

αυτές καθορίζουν τις πιθανές μορφές και τα πιθανά πεδία της γνώσης...» 

Επιτήρηση και τιμωρία, σελ. 40-41[14] 

Κομβικό σημείο στη σκέψη του Φουκώ είναι η άρρηκτη σχέση των συστημάτων 

γνώσης και των σχέσεων εξουσίας. Η γνώση συνδέεται αναπόσπαστα με τα δίκτυα 

εξουσίας. Δεν υπάρχουν νησίδες γνώσης που έχουν «ξεφύγει» από τον έλεγχο της 

εξουσίας, που να είναι δηλαδή εξωτερικές ως προς την εξουσία και ως εκ τούτου 

«αληθινές» και δυνάμενες να οδηγήσουν σε μια απελευθέρωση από τις γνώσεις και 

πρακτικές που η εξουσία επιβάλλει. Κατά τον Φουκώ είναι λαθεμένη η εντύπωση πως 

οι άνθρωποι, αρνούμενοι την εξουσία, γίνονται πιο σοφοί. Η εξουσία παράγει γνώση, 

οι αντιστάσεις δημιουργούν ρωγμές στην κυρίαρχη γνώση και συμβάλλουν στην 

παραγωγή νέας γνώσης. Σε κάθε περίπτωση οι παραγόμενες και διαχεόμενες στο 

κοινωνικό σώμα γνώσεις υπόκεινται στους συσχετισμούς δύναμης/αντίστασης, 

εμπεριέχονται στο ενιαίο σχεσιακό πλέγμα (εξουσία – αντίσταση – γνώση) και 

συμμετέχουν στις όποιες μετατοπίσεις των σχέσεων εξουσίας, είτε εδραιώνοντάς τες, 

είτε υπονομεύοντάς τες. Οι σχέσεις δηλαδή εξουσίας/γνώσης δεν αποτελούν δοσμένες 

μορφές κατανομής, είναι «μήτρες μετασχηματισμών». Ο Φουκώ εφιστά ιδιαίτερα την 

προσοχή στα σύνθετα δίκτυα των συστημάτων πειθαρχίας και των τεχνολογιών 

ελέγχου μέσω των οποίων ασκείται η εξουσία στη σύγχρονη εποχή και κυρίως μέσω 

των νέων επιστημονικών κλάδων της ιατρικής και της ψυχολογίας, αλλά και γενικά της 

εκπαίδευσης.[15], [16] 
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Επιπλέον ο Φουκώ τονίζει ότι η σύγχρονη εξουσία των Δυτικών Κοινωνιών δεν πρέπει 

να προσλαμβάνεται –όπως μια παράδοση πολλών αιώνων μας έχει συνηθίσει– 

πρωτίστως ως κατασταλτική και απαγορευτική, αλλά να προσεγγίζεται με βάση και 

τον παραγωγικό της χαρακτήρα και τις ενδεχόμενες θετικές της πλευρές (παραγωγική 

εξουσία). Η εξουσία (ή μάλλον το δίκτυο εξουσίας – αντίστασης – γνώσης) παράγει 

νέες μορφές κανονικοποίησης (στην οικογένεια, την εκπαίδευση, την τεχνολογία, τους 

θεσμούς γενικά), νέες γνώσεις, νέους λόγους, νέες «αλήθειες», παράγει 

υποκείμενα[17]. 

Λόγος (discourse) 

«...Μια γνώση είναι εκείνο για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε μέσα σε μια πρακτική 

του λόγου που με αυτό τον τρόπο εξειδικεύεται: δηλαδή ο τομέας που συγκροτείται 

από τα διάφορα αντικείμενα που θα αποκτήσουν ή δεν θα αποκτήσουν ένα 

επιστημονικό καταστατικό.... μια γνώση είναι επίσης ο χώρος μέσα στον οποίο το 

υποκείμενο μπορεί να λάβει θέση και να μιλήσει για αντικείμενα με τα οποία 

καταπιάνεται μέσα στο λόγο του.... μια γνώση είναι επίσης το πεδίο συνδιάταξης και 

υποταγής των αποφάνσεων όπου οι έννοιες εμφανίζονται, καθορίζονται, εφαρμόζονται 

και μετασχηματίζονται.... τέλος μια γνώση καθορίζεται από δυνατότητες χρήσης και 

οικειοποίησης που προσφέρονται από το λόγο.... Υπάρχουν γνώσεις ανεξάρτητες από 

τις επιστήμες (που δεν είναι ούτε το ιστορικό τους ιχνογράφημα ούτε η αντίθετη 

βιωμένη τους όψη), αλλά δεν υπάρχει γνώση χωρίς μια καθορισμένη πρακτική του 

λόγου• και κάθε πρακτική του λόγου μπορεί να καθοριστεί από τη γνώση που 

σχηματίζει...» 

Η αρχαιολογία της γνώσης, σελ. 275 – 276 

«Η εξουσία και η γνώση σπονδυλώνονται μέσα στον Λόγο. Κι ακριβώς γι' αυτό, πρέπει 

να νοήσουμε τον Λόγο σαν μια σειρά από ασύνδετα τμήματα, που η τακτική λειτουργία 

τους δεν είναι ούτε ομοιόμορφη ούτε σταθερή. Πιο συγκεκριμένα, δεν πρέπει να 

φανταζόμαστε έναν κόσμο του Λόγου μοιρασμένο ανάμεσα στον δυναστευτικό Λόγο 

και σ' εκείνον που δυναστεύεται• αλλά σαν μια πολλαπλότητα στοιχείων Λόγου που 

μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε διάφορες στρατηγικές .... Οι Λόγοι όπως κι οι 

σιωπές, δεν υποτάσσονται στην εξουσία ούτε ορθώνονται ενάντιά της τελεσίδικα ...ο 

Λόγος μπορεί να είναι ταυτόχρονα όργανο κι αποτέλεσμα της εξουσίας, αλλά και 

εμπόδιο, αντιστήριγμα, σημείο αντίστασης και ξεκίνημα για μιαν αντίθετη στρατηγική. 

Ο Λόγος μεταφέρει και παράγει εξουσία• την ενισχύει, αλλά και την υπονομεύει, την 

εκθέτει, την κάνει εύθραυστη κι επιτρέπει τον περιορισμό της...» 

Ιστορία της Σεξουαλικότητας, τ.1, σελ. 125 

Ο Φουκώ στις μελέτες του[18] χρησιμοποιεί συστηματικά την ανάλυση λόγου και 

προσπαθεί να ανακαλύψει τους κανόνες σχηματισμού των αποφάνσεων που 

χαρακτηρίζουν το λόγο μιας εποχής. Διερευνά δηλαδή τον τρόπο που μια εποχή 

αρθρώνει το λόγο της και μέσω αυτού οργανώνει και κανονικοποιεί τις πρακτικές της. 

Ο Φουκώ δεν επαναπαύεται στα «καταξιωμένα» κείμενα, αλλά αναζητά στοιχεία σε 

παραγκωνισμένο αρχειακό υλικό και αναξιοποίητες πρωτογενείς πηγές, όπως 

δικογραφίες,    κανονισμούς   ιδρυμάτων,   εγκυκλίους   και   υπομνήματα   αστυνομικών 
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διευθύνσεων, έργα άσημων συγγραφέων, ανώνυμα γραφτά, εκθέσεις ψυχιάτρων για 

τους ασθενείς τους, αυτοβιογραφίες καταδίκων, τρελών και «διεστραμμένων»[19]. 

Θεωρεί ότι οι περιφερειακοί ή/και περιθωριακοί λόγοι εμπεριέχουν στοιχεία 

αντίστασης στους κυρίαρχους λόγους, ότι παράγουν επίσης γνώσεις και συνεπώς είναι 

σημαντικοί και δεν πρέπει να παραμένουν υποβαθμισμένοι, αλλά να έρχονται στην 

επιφάνεια.[20] Ωστόσο δε δέχεται ότι ο Λόγος της εξουσίας είναι από τη μια μεριά και 

ο Λόγος της αντίστασης από την άλλη (αυτό θα ήταν αντίθετο με την αντίληψή του για 

την εξουσία). Οι Λόγοι αποτελούν «συνασπισμούς τακτικής» στο πλαίσιο των σχέσεων 

εξουσίας[21]. 

Λόγοι «Αλήθειας» - Βούληση για «αλήθεια» 

« ...Τελικά πιστεύω, μιλώντας πάντα για τη δική μας κοινωνία, πως αυτή η βούληση 

αλήθειας, που στηρίζεται σε μια θεσμική κατανομή κι ένα θεσμικό υπόβαθρο, τείνει να 

ασκήσει πάνω στις υπόλοιπες αγορεύσεις[22] ένα είδος πίεσης κι εξουσίας 

καταναγκασμού. Μου περνάει απ' το μυαλό το πόσο η δυτική λογοτεχνία έψαχνε 

έρεισμα, εδώ κι αιώνες, στο φυσικό, στο αληθοφανές, στην ειλικρίνεια, ακόμη και στην 

επιστήμη – με λίγα λόγια στην αληθινή αγόρευση. Σκέφτομαι επίσης το πώς οι 

οικονομικές πρακτικές, οι κωδικοποιημένες σε κανόνες ή συνταγές, πρόσφατα δε και 

σε ηθική, προσπαθούσαν απ' το 16ο αιώνα να βασιστούν, να ορθολογικοποιηθούν και 

να δικαιωθούν μέσα από μια θεωρία των αγαθών και της παραγωγής. Σκέφτομαι ακόμη 

πώς ένα τόσο λεπτομερειακά διαταγμένο σύνολο, όπως είναι το ποινικό, προσπαθούσε 

να οργανώσει τη δομή του ή τη δικαίωσή του, στην αρχή βέβαια σε μια θεωρία του 

δικαίου, μετά τον 19ο αιώνα δε, σε μια γνώση όπως η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η 

ιατρική ή η ψυχιατρική. Λες και μες στην κοινωνία μας, το γράμμα του νόμου μόνο 

πάνω στο λόγο της αλήθειας μπορούσε να βασιστεί. 

«...κι αυτή η βούληση (σ.σ. η βούληση αλήθειας) που εδώ και τόσο καιρό μας έχει 

επιβληθεί, είναι τέτοια που δεν μπορεί παρά να μασκαρεύει την αλήθεια που αναζητά. 

Έτσι, μπροστά στα μάτια μας δεν θα εμφανιζόταν παρά μια επίβουλα παγκόσμια 

αλήθεια, που θα 'ταν πλούτος, ευφορία και γοητευτική δύναμη. Μέσα σ΄όλα αυτά 

όμως, μας ξεφεύγει η φύση της βούλησης αλήθειας σαν τεράστιο μηχανοστάσιο 

αποκλεισμού. Θα 'πρεπε λοιπόν να μας χρησιμέψουν σαν φωτεινά σημεία για την 

καθημερινή μας δουλειά όλοι εκείνοι απ΄τον Nietzsche ως τον Artaud και τον Bataille 

που βήμα προς βήμα μες στην ιστορία μας προσπάθησαν να μετατρέψουν αυτή τη 

βούληση αλήθειας και να την αναθεωρήσουν, ενάντια σ' αυτή την ίδια την αλήθεια, 

στο σημείο ακριβώς που η αλήθεια αναλαμβάνει να καθορίσει την τρέλα και να 

δικαιώσει το απαγορευμένο.  

Η τάξη του Λόγου, σελ. 14 – 16 

Ο Φουκώ θεωρεί πως ήδη από την κλασσική αρχαία Ελλάδα είχε αναδυθεί (και 

ηγεμονεύσει σε βάρος του ρεύματος των σοφιστών) μια αντίληψη για την «αληθινή 

αγόρευση», η οποία συνεχίζει να κυριαρχεί (με διάφορες μετατοπίσεις) κατά την 

περίοδο του Διαφωτισμού και μέχρι τις μέρες μας. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, οι 

εκφερόμενοι κάθε φορά λόγοι δεν εκφράζουν υποκειμενικές απόψεις και ενδεχομένως 

διαφορετικά συμφέροντα μέσα σ' ένα σύνολο  σχέσεων  εξουσίας,  αλλά  μεταξύ  αυτών 
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των εκφερόμενων λόγων, μεταξύ αυτών των αγορεύσεων, υπάρχει μια «αληθινή» 

αγόρευση, η οποία δεν είναι πια συνδεδεμένη με την άσκηση της εξουσίας, αλλά 

βρίσκεται υπεράνω της εξουσίας και αποφαίνεται το «ορθό». 

Εγκαταστάθηκε δηλαδή μια βούληση για αλήθεια (αληθινή γνώση), η οποία έκτοτε 

έχει σφραγίσει τη Δυτική σκέψη και η οποία βούληση τείνει να ασκεί στους 

διαφοροποιημένους από την «αληθινή» αγόρευση λόγους, τεχνικές αποκλεισμού. 

Μάλιστα όσο περισσότερο η «αληθινή» αγόρευση προβάλλει την «ουδέτερη» 

εγκυρότητά της, τόσο περισσότερο αποσιωπά τη «βούληση αλήθειας που την 

διασχίζει» και το πλαίσιο εξουσίας στο οποίο κατοχυρώνεται ως «αληθής». 

Μ' αυτό τον τρόπο εγκαθιδρύθηκαν στις Δυτικές κοινωνίες «λόγοι αλήθειας» γύρω από 

τη λογική και την τρέλα, την υγεία και την αρρώστια, τη νομιμοφροσύνη και την 

εγκληματικότητα, την ομαλότητα και τη διαστροφή (ή έστω απόκλιση), το πνεύμα και 

τη σάρκα, τον άνδρα και τη γυναίκα, τους επαΐοντες και τους μη, τους πολιτισμένους 

και τους πρωτόγονους. Επιπλέον δημιουργήθηκαν νέες δομές εξουσίας και ελέγχου 

που για άλλους εφάρμοσαν τεχνικές πειθαρχίας και ομαλοποίησης και για άλλους 

συστήματα αποκλεισμού από την κοινωνική ζωή. 

Μέσα από τους παραπάνω διαχωρισμούς έκαναν την εμφάνισή τους νέες μορφές 

γνώσης και κυρίως οι κοινωνικές επιστήμες (π.χ. ψυχιατρική, ψυχολογία, 

κοινωνιολογία, νομική, εγκληματολογία, ιατρική), οι οποίες αναπαρήγαγαν και 

εδραίωσαν αυτούς τους διαχωρισμούς/αποκλεισμούς μέσα από καθεστώτα «δικαίου» 

και «αλήθειας». 

Τα αποσπάσματα αποτελούν τμήμα της Εργασίας:  

Γνώση, εξουσία, έμφυλα υποκείμενα και η δυνατότητα αντίστασης 

Φεμινιστικές προσεγγίσεις στο έργο του Μισέλ Φουκώ  

Πτυχιακή εργασία Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Παιδαγωγική της Ισότητας 

Φύλων 

Σπουδάστρια: Δέσποινα Ζδούκου  

Επόπτρια Καθηγήτρια: Βασιλική Δεληγιάννη-Κουιμτζή  

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2006  

Σελ. 5-11 

Σημειώσεις 

[8] Στην αμέσως προηγούμενη της παρατιθέμενης παράγραφο ο Φουκώ διευκρινίζει 

ότι η εξουσία «...ενεργοποιείται από τα συστήματα και τους θεσμούς, αλλά που η 

εγκυρότητά της τοποθετείται, κατά κάποιον τρόπο, ανάμεσα στις τεράστιες αυτές 

λειτουργίες και στα ίδια τα σώματα με την υλικότητά τους και τις δυνάμεις τους». Η 

ανάπτυξη των θέσεων του Φουκώ ειδικότερα για την εξουσία που περιβάλλει, διαπερνά 

και τελικά παράγει και αναπαράγει τα σώματα (βιο-εξουσία) θα γίνει σε επόμενο 

κεφάλαιο της εργασίας. 
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[9] Η νέα μορφή εξουσίας αρχίζει να αναδύεται τον 16ο αι. Βλ. Taylor D.- Vintges K. 

"Feminism and the Final Foucault", σελ. 200 

[10] Ο Φουκώ καθιστά σαφές ότι όταν αναφέρεται στην εξουσία που με διάφορες 

τακτικές ασκείται σαν στρατηγική, δεν εννοεί τις καταστάσεις απόλυτης κυριαρχίας, 

όπως η δουλεία ή τα στυγνά απολυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα, όπου η σκληρή 

καταστολή αφήνει ελάχιστα περιθώρια οργανωμένης αντίστασης. Βλ. σχ. «Η 

Μικροφυσική της Εξουσίας», σελ. 93 

[11] Βλ. σχετικά «Ιστορία της Σεξουαλικότητας» τ.1, σελ.115 – 120 

[12] Βλ. σχετικά το κεφάλαιο Πώς ασκείται η εξουσία, στη «Μικροφυσική της 

Εξουσίας», σελ. 87 - 100 

[13] Η αντίσταση θα αναπτυχθεί σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας 

[14] Το «Επιτήρηση και Τιμωρία» είναι το πρώτο μεγάλο έργο του Φουκώ μετά τη 

φοιτητική εξέγερση το Μάη του '68 (έκδοση 1975), από την οποία και σημαδεύτηκε. 

Προηγήθηκε όμως το μικρό, αλλά πολύ σημαντικό «Η Τάξη του Λόγου» (εκδ. 1971), 

το οποίο επίσης πραγματεύεται τις σχέσεις γνώσης και εξουσίας. Πάντως μετά το Μάη 

του '68 το ενδιαφέρον του Φουκώ μετατοπίσθηκε από το Λόγο και τη Γνώση προς την 

εξουσία και τις σχέσεις γνώσης – εξουσίας. Βλ. σχετικά Smart B., «Michel Foucault: 

υποκείμενα εξουσίας, αντικείμενα γνώσης», στο Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία, 

τ.2, σελ. 164 - 168 

[15] Βλ. σχετικά «Επιτήρηση και Τιμωρία», σελ. 39 – 44 και «Ιστορία της 

Σεξουαλικότητας», τ.1, σελ. 78 – 79, 121 - 126 

[16] Ο ρόλος των σύγχρονων επιστημών και τεχνολογιών στο δίκτυο γνώσης- εξουσίας 

θα αναπτυχθεί σε επόμενο κεφάλαιο 

[17] Βλ. «Επιτήρηση και Τιμωρία», σελ.256 

[18] και κυρίως στην «Αρχαιολογία της Γνώσης» και στο «Οι λέξεις και τα πράγματα». 

[19] Κλασικές είναι οι μαρτυρίες του Pierre Riviere, δολοφόνου των μελών της 

οικογένειάς του, του ερμαφρόδιτου Herculine Barbin και του χωρικού που 

αποπλανούσε ένα κορίτσι. Οι δύο πρώτες έχουν εκδοθεί στα Γαλλικά και Αγγλικά με 

αντίστοιχους τίτλους. Βλ. για τον πρώτο σχ. Smart B., «Michel Foucault: υποκείμενα 

εξουσίας, αντικείμενα γνώσης», στο Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία, τ.2, σελ. 170, 

για το χωρικό στο «Ιστορία της Σεξουαλικότητας», τ.1, σελ. 43-45, και για τον 

ερμαφρόδιτο Herculine Barbin στο J. Butler "Gender Trouble", σελ. 119-141 και 

σημείωση σελ. 199. Επίσης στο διαδίκτυο είναι δημοσιευμένες στα Γαλλικά οι 

αναμνήσεις του Herculine Barbin στη διεύθυνση  

http://www.leboucher.com/vous/_accueille.html?herculine/barbin.html~centregc  

[20] Ειδικά το έργο του Φουκώ "Moi, Pierre Riviere" (1973) είναι ένα καλό παράδειγμα 

γενεαλογικής έρευνας. Η υπόθεση ανακαλύφθηκε από το Φουκώ και τους συνεργάτες 

του στα πλαίσια μιας έρευνάς τους για τη σχέση ανάμεσα στην ψυχιατρική και το 

ποινικό δίκαιο. Από τη μελέτη των διάφορων ιατρικών αναφορών, των λόγων των 

μαρτύρων και ενός αυτοβιογραφικού κειμένου του δολοφόνου (ενός εικοσάχρονου που 

σκότωσε τη μητέρα, την αδελφή και τον αδελφό του) στο οποίο αφηγείται λεπτομέρειες 

http://www.leboucher.com/vous/_accueille.html?herculine/barbin.html~centregc
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και δίνει εξηγήσεις για το έγκλημα, ο Φουκώ έφερε στο φως τις συγκρούσεις και τις 

αντιπαραθέσεις μεταξύ των λόγων των εμπλεκομένων. Βλ. σχ. Smart B., «Michel 

Foucault: υποκείμενα εξουσίας, αντικείμενα γνώσης», στο Σύγχρονη Κοινωνιολογική 

Θεωρία, τ.2, σελ. 170 

[21] Βλ. «Ιστορία της σεξουαλικότητας», τ.1, σελ. 126 για το Λόγο της ομοφυλοφιλίας. 

Εκτός από τους ιατρικούς Λόγους για την ομοφυλοφιλία, συγκροτήθηκαν και οι Λόγοι 

των ίδιων των ομοφυλόφιλων. Βλ. επίσης στο ίδιο σελ. 149-158, όπου ο Φουκώ 

αναφέρεται σε ταξικές σεξουαλικότητες και πώς οι διάφοροι λόγοι για τη 

σεξουαλικότητα είχαν διαφορετικά ταξικά αποτελέσματα. 

[22] Με τη λέξη αγόρευση (όπως σε άλλα σημεία και με τη λέξη λόγος) αποδίδεται η 

αντίστοιχη γαλλική «discours» 

Πηγή: http://invenio.lib.auth.gr/record/101296/files/gri-2008-1251.pdf?version=1  

http://ikee.lib.auth.gr/record/101296/files/gri-2008-1251.pdf  

 

Παράθεμα 4 

…η πολιτική του Michel Foucault 
 

Πέτρος Μετάφας ( Αθήνα 2010 ) 
 

(9) Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

 

Στα πλαίσια της αντίληψης του Foucault, υποστηρίζει ο A. Negri, «ο μαρξισμός έχει 

κατεδαφισθεί ολοκληρωτικά, είτε από την οπτική γωνία της ανάλυσης των σχέσεων 

εξουσίας, είτε από την οπτική γωνία της ιστορικής τελεολογίας, με την άρνηση του 

ιστορικισμού ή ενός ορισμένου θετικισμού». 

Αλλά την ίδια στιγμή, ο μαρξισμός επινοείται εκ νέου και αναπλάθεται από τη σκοπιά 

των κινημάτων και των αγώνων, δηλαδή των υποκειμένων αυτών των κινημάτων και 

αυτών των αγώνων. Διότι η γνώση είναι ένα και το αυτό με την παραγωγή της 

υποκειμενικότητας.1 

 

α. Μετανεωτερικότητα - Βιο-πολιτική  
 

Ο καπιταλισμός λεει ο Negri απαιτεί την πλήρη πολιορκία της ζωής προκειμένου να 

συγκροτηθεί μια εργασιακή δύναμη και να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 

αποδοτικότητας της παραγωγής. «Η εξουσία γίνεται βιο-εξουσία». Με βάση τον 

ορισμό του περάσματος από το καθεστώς πειθαρχίας στο καθεστώς ελέγχου, 

«μπορούμε ήδη να συμπεράνουμε ότι το μεταμοντέρνο δεν εκφράζει μια υποχώρηση 

του κράτους από την κυριαρχία που ασκεί στην κοινωνική εργασία αλλά μια βελτίωση 

του ελέγχου που ασκεί επί της ζωής». Στην πραγματικότητα λοιπόν, «ο Foucault 

αναπτύσσει αυτή τη διαίσθηση παντού, ως εάν το πέρασμα στη μετα-βιομηχανική 

εποχή να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της  σκέψης  του  μολονότι  δεν  μιλά  ποτέ  ευθέως 

http://invenio.lib.auth.gr/record/101296/files/gri-2008-1251.pdf?version=1
http://ikee.lib.auth.gr/record/101296/files/gri-2008-1251.pdf
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γι’ αυτό». Έχουμε να κάνουμε επομένως με το πέρασμα από το νεωτερικό πολιτικό στο 

μετανεωτερικό βιο-πολιτικό στοιχείο.2 

          Για όσους από εμάς χρησιμοποιούμε λοιπόν τον Foucault δεν υπάρχει τίποτα να 

διορθώσουμε στις θεωρητικοποιήσεις του: «αρκεί να επεκτείνουμε τις διαισθήσεις του 

σε σχέση με την παραγωγή της υποκειμενικότητας και τις συνεπαγωγές της». 

          Οι αγώνες για το σωφρονιστικό σύστημα τους οποίους στήριξαν οι Foucault, 

Deleuze και Guattari συγκροτούν συνολικά παρατηρεί ο Negri μια νέα σχέση ανάμεσα 

στη γνώση και την εξουσία: αυτή αφορά «το σύνολο των καταστάσεων όπου μπορούν 

να αναπτυχθούν, [...] χώροι ελευθερίας, μικρές στρατηγικές συστροφής της εξουσίας 

εκ των έσω, και όπου μπορεί να προωθηθεί η επανάκτηση της ατομικής και της 

συλλογικής ταυτότητας, η επινόηση νέων κοινοτικών μορφών ζωής και αγώνα, 

κοντολογίς ό,τι ακριβώς ονομάζουμε απ’ την πλευρά μας ανατροπή».3 Ο Foucault 

όρισε εκ νέου σε σχέση με τον κλασικό μαρξισμό, τον χώρο των πολιτικών και 

κοινωνικών αγώνων και την μορφή των επαναστατικών υποκειμένων: η επανάσταση 

δεν είναι μόνο προοπτική απελευθέρωσης, είναι μια πρακτική ελευθερίας, είναι 

«παραγωγή του εαυτού μαζί με άλλους μέσα σε αγώνες, είναι καινοτομία, επινόηση 

γλωσσών και δικτύων, είναι παραγωγή και ανάκτηση της αξίας της ζωντανής εργασίας. 

Είναι παγίδευση του καπιταλισμού εκ των έσω».4   

          Ο «κοινωνιολογικός θετικισμός ala Bourdieu» ήταν ασφαλώς ιδιαίτερα γόνιμος 

αλλά δεν μπόρεσε να συναντηθεί με τη σκέψη του Foucault και κατήγγειλε μάλιστα 

τον υποκειμενισμό της, λεει ο Negri. «Είναι όμως πασιφανές ότι δεν υπάρχει 

υποκειμενισμός στην περίπτωση του Foucault. [...] Αυτό που συνεχώς αρνείται ο 

Foucault [...] είναι ο υπερβατολογισμός, δηλαδή οι φιλοσοφίες της ιστορίας που δεν 

δέχονται να συνυπολογίσουν όλους τους καθορισμούς του πραγματικού όταν έρχονται 

αντιμέτωπες με τη δικτύωση και τη συγκρότηση των υποκειμενικών δυνάμεων». Αυτές 

οι θεωρίες διατείνονται πως μπορούν να αξιολογήσουν και να ελέγξουν την κοινωνία 

από μια εξωτερική οπτική γωνία και με αυταρχικό τρόπο. «Η μόνη μέθοδος που μας 

παρέχει πρόσβαση στο πραγματικό είναι η μέθοδος της απόλυτης εμμένειας, της 

ατελεύτητης επινόησης της παραγωγής νοήματος και των μηχανισμών δράσης».  

          Ας ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό: ο Bourdieu εκφράζει σε 

ένα σημείο την αποδοκιμασία του για την “υποτίμηση” των κοινωνικών επιστημών: 

«κατά νου έχω τον Althusser, που αναφερόταν στις “λεγόμενες κοινωνικές επιστήμες”, 

και τον Foucault που κατέτασσε τις κοινωνικές επιστήμες στις κατώτερες τάξεις των 

“γνώσεων”». Οι φιλόσοφοι λοιπόν, «ιδιοποιούνταν το αντικείμενο των κοινωνικών 

επιστημών, υπονομεύοντας ταυτόχρονα τις βάσεις του».5 Το δίκαιο φτιάχνει τον 

κοινωνικό κόσμο και φτιάχνεται από αυτόν. Πρέπει να αναρωτηθούμε λεει ο P. 

Bourdieu για τις κοινωνικές συνθήκες και τα όρια αυτής της «σχεδόν μαγικής 

αποτελεσματικότητας» για να μην πέσουμε «στον ριζοσπαστικό νομιναλισμό» τον 

οποίο υποδηλώνει σε ορισμένες αναλύσεις του ο Foucault - έτσι, παράγουμε τις 

κατηγορίες βάσει των οποίων κατασκευάζουμε τον κοινωνικό κόσμο και αυτές οι 

κατηγορίες παράγουν αυτόν τον κόσμο.6 Αποφεύγοντας τον δομισμό ο Bourdieu 

επιδιώκει, χωρίς προσφυγή σε μια φιλοσοφία του υποκειμένου, να μην αντιμετωπίσει 

τα κοινωνικά υποκείμενα ως «αντιστηρίγματα της δομής» αλλά να τα επαναφέρει μέσα 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι με την τοποθέτηση «μέσα στην πρακτική σχέση με το κόσμο». 

Θέλει να αποφύγει τον «ρεαλισμό της δομής» και τις «υποστασιοποιήσεις» στις οποίες 

οδηγεί ο «αντικειμενισμός»,  χωρίς  παράλληλα  να  καταφύγει  σε  έναν  υποκειμενισμό 
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που υπερίπταται οποιονδήποτε αναγκαιοτήτων: «Γι’ αυτό, λεει ο Bourdieu πρέπει να 

επιστρέψουμε στην πρακτική, χώρο της διαλεκτικής μεταξύ του opus operatum και του 

modus operandi, των αντικειμενοποιημένων προϊόντων και των ενσωματωμένων 

προϊόντων της ιστορικής πρακτικής, των δομών και των έξεων (habitus)». Το 

κοινωνιολογικό «Παράδειγμα» (με την έννοια του Kuhn) που όρισε ο Bourdieu το 

ονόμασε «κατασκευαστικό δομισμό».7  

 

Κανείς ισχυρίζεται ο Negri δεν έχει απομακρυνθεί περισσότερο από τον Foucault 

μακριά από τον κυριαρχισμό ακόμα και γιακωβίνικου τύπου, από την λαϊκότητα ακόμη 

και εξισωτικού χαρακτήρα, από την παραδοσιακή αντίληψη της οικογένειας, της 

πατριωτικής δημογραφίας κλπ.: Αλλά τότε «η μεθοδολογία του Foucault δεν ανάγεται 

σε μια σχετικιστική ή σκεπτικιστική θέση, και συνεπώς σε μια αποδυναμωμένη εκδοχή 

της ιδεαλιστικής θεώρησης της ιστορίας; Όχι, για μια ακόμη φορά όχι. Η σκέψη του 

Foucault μας προτρέπει να θεμελιώσουμε τη δυνατότητα μιας ανατροπής ([...] ο 

Foucault μιλούσε για “αντίσταση”) που θα μας βοηθήσει να απαλλαγούμε 

ολοκληρωτικά από τη νεωτερική παράδοση του έθνους-κράτους και του 

σοσιαλισμού». Αυτή η συλλογιστική λοιπόν δεν μπορεί να θεωρηθεί σχετικιστική ή 

σκεπτικιστική επειδή βασίζεται πρωτίστως στην «εξύμνηση του Aufklarung, της 

επανεπινόησης του ανθρώπου και της δημοκρατικής του δύναμης, τη στιγμή που όλες 

οι αυταπάτες της προόδου και της κοινής ανασυγκρότησης έχουν προδοθεί από την 

ολοκληρωτική διαλεκτική του νεωτερικού».   

          Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι «αμιγές προϊόν του νεωτερικού». Ο Aufklarung όπως 

μας θυμίζει ο Foucault «δεν είναι η ουτοπική εξύμνηση των φώτων του ορθού λόγου. 

Τουναντίον, είναι η απ-ουτοπία, η καθημερινή πάλη που στρέφεται γύρω από το 

συμβάν, η συγκρότηση της πολιτικής με βάση την προβληματοποίηση του “εδώ και 

τώρα”, με βάση τις θεματικές της χειραφέτησης και τις ελευθερίας».  

          Ο Foucault σύμφωνα με τον Negri έχει πέσει σε πολλές περιπτώσεις θύμα του 

τρόπου ανάγνωσης που του επεφύλασσαν πολλοί στη Γαλλία: «παρουσίασαν τη 

μεθοδολογική ρήξη με τον υλισμό και τον κολεκτιβισμό ως προσχώρηση σε έναν 

νεοφιλελεύθερο ατομικισμό. O Foucault ήταν πολύτιμος όταν αποδομούσε τις 

κατηγορίες του διαλεκτικού υλισμού. Αλλά αναδομούσε επίσης τις κατηγορίες του 

ιστορικού υλισμού και αυτό δεν ήταν αποδεκτό».8   

          Σύμφωνα με τον Negri, οι ίδιοι οι πολιτικοί θεσμοί και οι μορφές εξουσίας του 

κεφαλαίου μετασχηματίζονται από τους αγώνες των εργαζομένων. Μετά την εξέγερση 

του 1968 και με τους αντι-αποικιοκρατικούς αγώνες το κεφάλαιο έχει περιέλθει σε μια 

θέση όπου δεν μπορεί πλέον να ελέγχει και να συγκρατεί τις ροές της εργασιακής 

δύναμης στα σύνορα του έθνους-κράτους• η νέα παγκόσμια τάξη απαιτεί μια νέα τάξη 

στον κόσμο της εργασίας. Αυτό με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι είναι η 

αυτοματοποίηση της βιομηχανίας και πληροφορικοποίηση της κοινωνίας: διανοητική, 

άυλη εργασία, χωρική κινητικότητα, χρονική ευλυγισία. «Η κοινωνία στο σύνολό της 

και η ζωή των ανθρώπων προσλαμβάνουν μια νέα σημασία για την εξουσία» ‘πρόκειται 

για την «πραγματική υπαγωγή της κοινωνίας στο κεφάλαιο» την οποία είχε προβλέψει 

ο Marx. Ο Foucault, αναγνώρισε αυτό το ιστορικό πέρασμα, δεδομένου ότι περιέγραψε 

τη γενεαλογία της πολιορκίας της ζωής, ατομικής και κοινωνικής, από την εξουσία. 

«Αλλά η υπαγωγή της κοινωνίας στο κεφάλαιο (το ίδιο όπως και η εμφάνιση των 

βιοεξουσιών)  είναι  πολύ  περισσότερο  εύθραυστη   απ’   όσο   νομίζουμε – και   κυρίως 
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από όσο νομίζει το ίδιο το κεφάλαιο, ή απ’ όσο αναγνωρίζει ο αντικειμενισμός των 

μαρξιστών επιγόνων (όπως για παράδειγμα η Σχολή της Φρανκφούρτης)».9 Η γενική 

υπαγωγή στο κεφάλαιο γενικεύει τις αντιφάσεις της εκμετάλλευσης – το ίδιο η 

επέκταση των βιοεξουσιών δημιουργεί τους όρους για μια βιοπολιτική απάντηση από 

την πλευρά της κοινωνίας με την έννοια της δύναμης της ζωής. «Ανοίγει, υποστηρίζει 

ο Negri, ο δρόμος για την ανταρσία και την εξάπλωση της ελευθερίας, για την 

παραγωγή υποκειμενικότητας και για την επινόηση νέων μορφών αγώνα. Όταν το 

κεφάλαιο πολιορκεί ολόκληρη τη ζωή, η ζωή αποκαλύπτεται ως αντίσταση».10  

          Οι αναλύσεις λοιπόν του Foucault για τη μεταστροφή των βιοεξουσιών σε 

βιοπολιτική επηρέασαν την εργασία των Hardt και Negri για την Αυτοκρατορία: «σε 

σχέση με τον τρόπο με τον οποίο οι νέες μορφές της εργασίας και των αγώνων, που 

παρήχθησαν από τον μετασχηματισμό της υλικής εργασίας σε άυλη, αποκαλύπτονται 

ως διαδικασίες που παράγουν υποκειμενικότητα». Η παραγωγή υποκειμενικότητας για 

τους Hardt και  Negri «εντάσσεται σε μια βιοπολιτική μεταμόρφωση που εισάγει στον 

κομμουνισμό». Οι νέες αυτοκρατορικές συνθήκες μέσα στις οποίες κατασκευάζουμε 

τον εαυτό μας, θέτουν ως κέντρο βάρους του βιοπολιτικού περιβάλλοντος ό,τι θα 

μπορούσαμε να ονομάσουμε «κοινό»: αυτό που κατασκευάζουμε όλοι μαζί για να 

διασφαλιστεί η δυνατότητα ο άνθρωπος να παράγει και να αναπαράγεται. Τα 

περιεχόμενα των ενικοτήτων μας δεν εξαλείφονται στα πλαίσια του «κοινού»: 

λαμβάνει χώρα μια «συναρμογή» (Deleuze) όπου κάθε δύναμη πολλαπλασιάζεται από 

τη δύναμη των άλλων.  

          Στα χρόνια της δεκαετίας του ’70, μέσα σε συνθήκες σφοδρής καταστολής 

ορισμένα μέρη των κοινωνικών κινημάτων αμφισβήτησης διέτρεξαν τον κίνδυνο της 

τρομοκρατικής παρέκκλισης. Πίσω ωστόσο από αυτόν τον εξτρεμισμό παραδέχεται ο 

Negri «υπήρχε πάντοτε η πεποίθηση ότι η εξουσία είναι μία και μόνον μία, ότι η 

βιοεξουσία καθιστούσε ταυτόσημες τη δεξιά και την αριστερά», ότι μόνον το κόμμα ή 

οι ένοπλες πρωτοπορίες που δομούνταν ως μικρά κόμματα με στρατιωτική μορφή θα 

μπορούσαν να μας σώσουν. «Αντιληφθήκαμε ότι αυτή η παρέκκλιση δεν αφορούσε τα 

κινήματα. O Foucault, και μαζί με αυτόν ο Deleuze και ο Guattari μας προειδοποίησαν 

σε σχέση με αυτή την παρέκκλιση. Επρόκειτο από αυτή την άποψη για πραγματικούς 

επαναστάτες: όταν ασκούσαν κριτική στον σταλινισμό ή στις πρακτικές του “υπαρκτού 

σοσιαλισμού” δεν υιοθετούσαν μια υποκριτική και φαρισαϊκή στάση, σαν τους «νέους 

φιλοσόφους του φιλελευθερισμού».  

          Στην Αυτοκρατορία ο «νέος αγωνιστής κομμουνιστής» δεν έρχεται ως δάνειο 

από τα παλιά: είναι ο νέος τύπος πολιτικής υποκειμενικότητας που παράγεται «με βάση 

την (οντολογική και υποκειμενική) παραγωγή των αγώνων για την απελευθέρωση της 

εργασίας και για μια πιο δίκαιη κοινωνία». Η σημασία του Foucault είναι εξαιρετική 

λέει ο Negri: η γενεαλογία ως κριτική οντολογία του εαυτού μας καθίσταται πολιτική 

΄ η επιστημολογία αποκτά «συγκροτησιακό» χαρακτήρα ΄ η ηθική αναδέχεται 

«μετασχηματιστικές» διαστάσεις. Ζητούμενο είναι να επινοηθεί εκ νέου ο «άνθρωπος» 

στους κόλπους μιας νέας οντολογίας: «στα χαλάσματα ακριβώς της νεωτερικής 

τελεολογίας θα ανακτήσουμε ένα υλιστικό “τέλος”».11 

β. “Αυτοκρατορία” και Κοινωνία Ελέγχου 
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Ο Negri, όπως το εκθέτει στο κεφάλαιο για την “Βιοπολιτική Παραγωγή” στην 

Αυτοκρατορία,12 θεωρεί πως ο Foucault με τις αναλύσεις του μας βοηθά να 

διαγνώσουμε το ιστορικό πέρασμα από την πειθαρχική στην κοινωνία του ελέγχου. Στην 

πειθαρχική κοινωνία ένα διάχυτο δίκτυο “dispositifs” (μηχανισμών) παράγει και 

ρυθμίζει ήθη, έθη και παραγωγικές πρακτικές. Η διασφάλιση της υπακοής στην εξουσία 

επιτυγχάνεται κυρίως μέσω πειθαρχικών θεσμών όπως οι φυλακές, τα άσυλα, τα 

νοσοκομεία, τα εργοστάσια, οι θεσμοί εκπαίδευσης κλπ. οι οποίοι δομούν τον κοινωνικό 

χώρο και προωθούν έναν τρόπο σκέψης ο οποίος συνάδει προς την λογική της 

πειθαρχίας. Αντιθέτως, στην κοινωνία του ελέγχου (η οποία «ανοίγεται προς το 

μετανεωτερικό») οι μηχανισμοί οικοδόμησης του κοινωνικού προστάγματος γίνονται 

περισσότερο «δημοκρατικοί», ολοένα και «πιο εμμενείς στο κοινωνικό πεδίο», καθώς 

κατανέμονται στο νου και το σώμα όλων των πολιτών. Ως αποτέλεσμα αυτού οι 

συμπεριφορές κοινωνικής ένταξης και αποκλεισμού όλο και περισσότερο 

εσωτερικεύονται από τα ίδια τα υποκείμενα. Η εξουσία πλέον, υποστηρίζει ο Negri, 

ασκείται μέσω μηχανισμών οι οποίοι «οργανώνουν με άμεσο τρόπο τους νόες» (σε 

επικοινωνιακά συστήματα, πληροφορικά δίκτυα κλπ.) και τα σώματα (συστήματα 

κρατικής πρόνοιας, επιτηρούμενες δραστηριότητες κλπ.) «ωθώντας σε μια κατάσταση 

αυτόβουλης αλλοτρίωσης από την αίσθηση της ζωής και την επιθυμία για 

δημιουργικότητα». Επομένως η κοινωνία του ελέγχου χαρακτηρίζεται από μια επίταση 

και γενίκευση των σωφρονιστικών μηχανισμών της πειθαρχικότητας, ο έλεγχος ωστόσο 

εκτείνεται πολύ πέραν των δομημένων θεσμικών εστιών και μέσα από ευέλικτα δίκτυα. 

          Δεύτερον, ο Foucault λεει ο Negri μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τη βιοπολιτική 

φύση του νέου εξουσιαστικού παραδείγματος: η βιοεξουσία «ρυθμίζει τον κοινωνικό βίο 

εκ των έσω, παρακολουθώντας τον, ερμηνεύοντάς τον, απορροφώντας τον και 

αναδιαρθρώνοντάς τον». Η εξουσία μπορεί να διοικήσει αποτελεσματικά ολόκληρο τον 

πληθυσμό «μόνον όταν καθίσταται μια αναπόσπαστη, ζωτική λειτουργία την οποία κάθε 

άτομο ενστερνίζεται και επανενεργοποιεί εκουσίως». Όπως ακριβώς το έθετε ο Foucault, 

αντικείμενο της εξουσίας γίνεται πλέον η ζωή. Άμεσο ζητούμενο της βιοεξουσίας δηλαδή 

είναι η διεύθυνση, η παραγωγή και αναπαραγωγή της ίδιας της ζωής. 

          Σύμφωνα με τον Negri, μόνο η κοινωνία του ελέγχου είναι σε θέση να υιοθετήσει 

το βιοπολιτικό πλαίσιο ως αποκλειστικό πεδίο αναφοράς της. Στην πειθαρχική κοινωνία 

η πειθάρχηση αναπτυσσόταν παρατηρεί ο Negri σύμφωνα με μια «σχετικώς κλειστή, 

γεωμετρική και ποσοτική λογική» («κοινωνία εργοστάσιο»). Καθήλωνε τα άτομα μέσα 

σε θεσμούς αλλά δεν τα απορροφούσε πλήρως στο ρυθμό της παραγωγικής 

κοινωνικοποίησης ‘ δεν διαπότιζε τις συνειδήσεις και τα σώματα μέχρι του σημείου 

απόλυτου χειρισμού. Η σχέση δηλαδή εξουσίας ατόμου «παρέμενε στατική: η πειθαρχική 

εισβολή της εξουσίας ήταν ανάλογη της αντίστασης του ατόμου». Με το πέρασμα στην 

βιοπολιτική εξουσία, ολόκληρο το κοινωνικό σώμα περιλαμβάνεται στον εξουσιαστικό 

μηχανισμό ‘ η σχέση εξουσίας ατόμου γίνεται «ανοιχτή, ποιοτική και συναισθηματική». 

Η εξουσία τώρα με τη μορφή του ελέγχου «εισχωρεί έως τα γάγγλια της κοινωνικής 

δομής» ως τα βάθη των συνειδήσεων, εκτείνεται στο σύνολο των κοινωνικών σχέσεων, 

ενώ « η κοινωνία αντιδρά ως ένα σώμα». 

          Οι συλλήψεις αυτές της κοινωνίας του ελέγχου και της βιοεξουσίας αποτελούν για 

τον Negri δύο κεντρικές πτυχές της έννοιας της Αυτοκρατορίας, η οποία αποτελεί και «το 

τέλος προς το οποίο κατατείνει το  νέο  εξουσιαστικό  παράδειγμα».13  Υπάρχει  εδώ,  σ’ 
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αυτό το πέρασμα, κάποια αναλογία με την μετάβαση από την“τυπική” στην “πραγματική 

υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο” που περιέγραψε ο Marx; Το πέρασμα είναι 

«θεμελιωδώς διαφορετικό, κατά το ότι αντί να επικεντρώνεται στο μονοδιάστατο της 

διαδικασίας την οποία περιέγραψε ο Marx και αναδιατύπωσε και επεξέτεινε η Σχολή της 

Φρανκφούρτης, το φουκωικό πέρασμα πραγματεύεται κυρίως την πληθυντικότητα και 

την πολλαπλότητα – και οι Deleuze και Guattari αναπτύσσουν αυτή τη θεώρηση με 

ακόμη μεγαλύτερη ενάργεια». Η ανάλυση της “πραγματικής υπαγωγής”, όταν νοείται ως 

επενδύουσα όχι μόνο την οικονομική ή πολιτισμική διάσταση αλλά αυτόν καθαυτό τον 

κοινωνικό “βίο”, «διασπά τη γραμμική και ολοκληρωτική μορφή της κεφαλαιοκρατικής 

ανάπτυξης». Οι αντιστάσεις «παύουν να είναι περιθωριακές και ενεργοποιούνται στο 

κέντρο μιας κοινωνίας η οποία διανοίγεται σε δίκτυα ‘ τα ατομικά σημεία 

μοναδικοποιούνται σε χίλια διαφορετικά επίπεδα».14 Αυτό που «σιωπηρά οικοδόμησε ο 

Foucault (και που οι Deleuze και Guattari κατέστησαν σαφές) είναι συνεπώς το 

παράδοξο μιας εξουσίας που, ενώ συνενώνει και εγκολπώνεται κάθε στοιχείο του 

κοινωνικού βίου [...], αφήνει ταυτόχρονα να διαφανεί ένα νέο πλαίσιο, ένα νέο 

περιβάλλον μέγιστης πολλαπλότητας και ανεπίσχετης μοναδικοποίησης – ένα περιβάλλον 

του συμβάντος».15 

          Ο Foucault είχε τονίσει σε αρκετά σημεία των ερευνών του, πως η μετάβαση από 

το κυρίαρχο Παλαιό Καθεστώς στο πειθαρχικό νεωτερικό κράτος θα έπρεπε απαραίτητα 

να λάβει υπόψη ότι ο έλεγχος δεν διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο διαμέσου της 

συνείδησης και της ιδεολογίας: «για την κεφαλαιοκρατική κοινωνία η βιοπολιτική είναι 

αυτό που έχει τη μέγιστη σπουδαιότητα, το βιολογικό, το σωματικό, το υλικό».16 Ο 

Foucault σύμφωνα με την άποψη του Negri προσπάθησε να «επαναφέρει το πρόβλημα 

της κοινωνικής αναπαραγωγής και όλα τα στοιχεία του αποκαλούμενου 
εποικοδομήματος στο εσωτερικό της υλικής, θεμελιακής δομής και να ορίσει αυτό το 

πεδίο όχι μόνο με οικονομικούς αλλά και με πολιτισμικούς, σωματικούς και 

υποκειμενικούς όρους». Εντούτοις, παρ’ ότι ο Foucault διείδε τον βιοπολιτικό ορίζοντα 

της σύγχρονης κοινωνίας και τον όρισε ως ένα πεδίο εμμένειας – «δεν κατόρθωσε ποτέ 

να απεγκλωβιστεί από την στρουκτουραλιστική επιστημολογία η οποία κατηύθυνε 

εξαρχής τις έρευνές του». Στην πραγματικότητα εάν ρωτούσαμε τον Foucault ποιος ή τι 

κατευθύνει το σύστημα, ή ποιος είναι ο “βίος” «η απάντησή του θα ήταν μια αμήχανη 

σιωπή. Αυτό που τελικά αποτυγχάνει να συλλάβει ο Foucault είναι η πραγματική 

δυναμική της παραγωγής μέσα στην βιοπολιτική κοινωνία». Αντιθέτως οι Deleuze και 

Guattari παρουσιάζουν «μια κυριολεκτικά μετα-στρουκτουραλιστική αντίληψη της 

βιοεξουσίας, η οποία ανανεώνει την υλιστική σκέψη και ερείδεται σταθερά στο ερώτημα 

της παραγωγής του κοινωνικού Είναι». Η συνεχής λειτουργία των κοινωνικών μηχανών 

στις ποικίλες διατάξεις και συναρμογές τους παράγει τον κόσμο και τα υποκείμενά του – 

παραγωγή αξιών, κοινωνικών σχέσεων, συναισθημάτων ‘ ωστόσο οι Deleuze και 

Guattari αρθρώνουν την κοινωνική αναπαραγωγή «μόνο επιφανειακά και εφήμερα, ως 

έναν χαοτικό, απροσδιόριστο ορίζοντα που χαρακτηρίζεται από το ασύλληπτο συμβάν». 

Η σύλληψη της σχέσης κοινωνικής παραγωγής και βιοεξουσίας λεει ο Negri μπορείνα 

γίνει καλύτερα με τη βοήθεια όρων όπως «μαζική διανοητικότητα», «άυλη εργασία» ή 

την μαρξική «γενική διάνοια» (general intellect).17 

 

γ. Ουμανισμός μετά τον “Θάνατο του Ανθρώπου” 
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          Αναφερόμενος στις τελευταίες μελέτες του Foucault για την Ιστορία της 

Σεξουαλικότητας, ο Negriπαρατηρεί πως «αναβιώνει η ίδια επαναστατική ορμή που 

ζωογόνησε τον αναγεννησιακό ουμανισμό. Η ηθική μέριμνα του εαυτού επανεμφανίζεται 

ως συντακτική δύναμη αυτοδημιουργίας». Εντούτοις αυτό δεν αποτελεί αντίφαση ή 

υπαναχώρηση: αυτό που θέτει ο Foucault είναι ένα φαινομενικά παράδοξο, αλλά και 

επείγον ερώτημα: τι σημαίνει ο ουμανισμός μετά τον θάνατο του Ανθρώπου; Αλλιώς, τι 

μπορεί να σημαίνει ένας αντιουμανιστικός (ή μετα-ανθρώπινος) ουμανισμός;  

          Ο αντιουμανισμός των Althusser, Foucault κ.ά. της δεκαετίας του ’60, συνδέεται 

με μια έννοια με την άρνηση του Spinoza να αναγνωρίσει στην ανθρώπινη φύση νόμους 

διαφορετικούς από τους νόμους της φύσης ως όλου. Εάν ο Άνθρωπος εννοηθεί 

ξεχωριστά από την φύση, τότε ο Άνθρωπος δεν υπάρχει. «Αυτή ακριβώς η παραδοχή 

είναι ο θάνατος του Ανθρώπου» σημειώνει ο Negri. 

          Εντούτοις ο αντιουμανισμός «δεν έρχεται κατ’ ανάγκην σε αντίθεση με το 

επαναστατικό πνεύμα του αναγεννησιακού ουμανισμού [...]». Το κοινό στοιχείο είναι επί 

της ουσίας, σύμφωνα με τον Negri «μια επίθεση εναντίον της υπερβατικότητας»: υπάρχει 

μια συνέχεια μεταξύ της θρησκευτικής σκέψης που εκχωρεί εξουσία επί της φύσεως στον 

Θεό, και της νεωτερικής σκέψης που εκχωρεί την ίδια εξουσία στον Άνθρωπο. Η 

υπερβατικότητα του θεού απλώς μεταβιβάζεται στον Άνθρωπο. Ωστόσο ένας τέτοιος 

Άνθρωπος που στέκεται χωριστά και πάνω από τη φύση «δεν έχει θέση σε μια φιλοσοφία 

της εμμένειας». Όπως ο Θεός, «ετούτη η υπερβατική μορφή Ανθρώπου οδηγεί γρήγορα 

στην επιβολή κοινωνικής ιεραρχίας και κυριάρχησης». Ο αντιουμανισμός επομένως ως 

άρνηση κάθε υπερβατικότητας δεν πρέπει να συγχέεται με την άρνηση της δημιουργικής 

ζωντανής δύναμης που ζωογονεί το επαναστατικό ρεύμα της νεωτερικής παράδοσης. 

«Απεναντίας, η άρνηση της υπερβατικότητας είναι η συνθήκη που καθιστά δυνατό να 

συλλογιζόμαστε αυτήν την εμμενή εξουσία, μια αναρχική βάση φιλοσοφίας: “Ni Dieu, ni 

maitre, ni l’homme”». 

          Επομένως ο ουμανισμός των τελευταίων έργων του Foucault δεν αντιφάσκει ή 

παρεκκλίνει. Μόλις αναγνωρίσουμε τα μετα-ανθρώπινα σώματα και νόες μας, μόλις 

αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας ως «τα πιθηκοειδή και τα cyborgs που είμαστε» 

χρειάζεται έπειτα να ερευνήσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις μας. Αυτός είναι ο 

ουμανισμός μετά το θάνατο του Άνθρώπου: «ό,τι ο Foucault ονομάζει “le travail de soi 

sur soi”, το διαρκές συντακτικό σχέδιο δημιουργίας ημών αυτών και του κόσμου».18 

 

δ. Οριζόντια Θέση των Κυκλωμάτων Ελέγχου 
 

Το κεφάλαιο σύμφωνα με τον Negri, δεν έχει ανάγκη από μια υπερβατική εξουσία αλλά 

από «έναν μηχανισμό ελέγχου, ο οποίος θα εδρεύει στο επίπεδο της εμμένειας».19 Καθώς 

τα τείχη των θεσμών της πειθαρχικής κοινωνίας καταρρέουν η λογική της 

υποκειμενοποίησης (subjectification) διαχέεται σε όλο το κοινωνικό πεδίο. Πού ακριβώς 

εδραζόταν όμως η υπερβατικότητα της πειθαρχικής κοινωνίας; Για τον Foucault 

παρατηρεί ο Negri η άσκηση της πειθαρχίας είναι «απολύτως εμμενής στις 

υποκειμενικότητες που εξουσιάζει»: η πειθαρχία δηλαδή δεν είναι μια έξωθεν φωνή που 

υπαγορεύει αφ’ υψηλού, αλλά μάλλον κάτι που μοιάζει με «εσώτερο ψυχαναγκασμό» και 

που δεν διακρίνεται από τη βούλησή μας. Εντούτοις, οι θεσμοί οι οποίοι αποτελούν 

αναγκαίες συνθήκες και καθορίζουν χωρικά την εμβέλεια άσκησης της εξουσίας, 

διατηρούν μια απόσταση από τις κοινωνικές δυνάμεις τις οποίες παράγουν: τα  τείχη  της 
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φυλακής ή του ασύλου για παράδειγμα, περιορίζουν την εφαρμογή της λογικής του 

εγκλεισμού. 

          Ο Foucault, υπογραμμίζει ο Negri γεφυρώνει την απόσταση που χωρίζει τα 

υπερβατικά τείχη των θεσμών από την εμμενή άσκηση της πειθαρχίας, θέτοντας σε 

λειτουργία τις έννοιες “dispositif” και “διάγραμμα”. Ο “dispositif” (μηχανισμός, 

μηχανή ή εκδίπλωση) είναι η γενική στρατηγική πίσω από την εμμενή και πραγματική 

άσκηση της πειθαρχίας (η “λογική του εγκλεισμού” για παράδειγμα, που επιβλέπει τις 

σωφρονιστικές πρακτικές). Το “διάγραμμα” καθιστά δυνατές τις εκδιπλώσεις του 

πειθαρχικού dispositif (η αρχιτεκτονική για παράδειγμα του Πανοπτικού, αποτελεί το 

διάγραμμα ή το δυνητικό σχέδιο που πραγματώνεται στους ποικίλους πειθαρχικούς 

dispositifs). Οι ίδιοι οι θεσμοί πραγματώνουν το διάγραμμα σε συγκεκριμένες κοινωνικές 

μορφές. 

          Η φυλακή πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ, δεν εξουσιάζει, δεν “κυριαρχεί” επί των 

τροφίμων της με τον τρόπο ενός ηγεμόνα ‘ δημιουργεί τον χώρο όπου οι έγκλειστοι μέσω 

των πειθαρχικών dispositifs αυτο-πειθαρχούν. Με αυτή την έννοια ο πειθαρχικός θεσμός 

δεν είναι “αφ’ εαυτού κυρίαρχος” – η αφαίρεσή του ή η υπερβατικότητά του επί του 

κοινωνικού πεδίου παραγωγής της υποκειμενικότητας είναι που αποτελεί το καίριο 

στοιχείο στις πειθαρχικές κοινωνίες. Η κυριαρχία δηλαδή έχει γίνει δυνητική (και 

παράλληλα βέβαια απολύτως πραγματική) και πραγματώνεται παντού μέσω της 

πειθαρχίας. Η πτώση των κάθετων θεσμικών τειχών στην σημερινή εποχή, αφήνει να 

φανεί η «οριζόντια θέση των κυκλωμάτων του ελέγχου». Η μετάβαση από την πειθαρχία 

στον έλεγχο δεν σημαίνει το τέλος της πειθαρχίας: αντιθέτως, η εμμενής άσκηση της 

τελευταίας, η αυτο-πειθάρχηση των υποκειμένων, επεκτείνεται σε πολύ γενικότερο 

επίπεδο στην κοινωνία του ελέγχου. Αυτό που άλλαξε είναι ότι οι πειθαρχικοί dispositifs 

είναι λιγότερο περιορισμένοι και χωρικά συνδεδεμένοι με το κοινωνικό πεδίο. Οι 

πειθαρχίες (σωφρονιστική, σχολική, νοσοκομειακή, εργοστασιακή κλπ.) συνυφαίνονται 

στην υβριδική παραγωγή της υποκειμενικότητας. Κατά τη μετάβαση λοιπόν, τα 

υπερβατικά στοιχεία φθίνουν και οι εμμενείς πλευρές επιτείνονται και γενικεύονται. 

          Ο Negri υποστηρίζει ότι η εμμενής παραγωγή της υποκειμενικότητας στην 

κοινωνία του ελέγχου «συμφωνεί με την αξιωματική λογική του κεφαλαίου», πρόκειται 

για μια νέα, πιο πολύπλοκη συμβατότητα κυριαρχίας και κεφαλαίου. Οι 

υποκειμενικότητες που παρήγαγε η πειθαρχική κοινωνία «έμοιαζαν με τα τυποποιημένα 

μηχανικά εξαρτήματα που παράγονταν μαζικά στο εργοστάσιο: ο τρόφιμος, η μητέρα, ο 

εργάτης, ο φοιτητής κ.ο.κ». Κάθε εξάρτημα επιτελούσε μια συγκεκριμένη λειτουργία στη 

συναρμολογημένη μηχανή και μπορούσε να αντικατασταθεί από άλλο ίδιου τύπου. 

Ωστόσο οι ταυτότητες που παρήγαγαν οι πειθαρχικοί θεσμοί δεν ήταν ευέλικτες – η 

κοινωνία του ελέγχου προϋποθέτει υποκειμενικότητες που δεν είναι καθηλωμένες σε 

ορισμένη ταυτότητα, αλλά είναι υβριδικές, ευπροσάρμοστες. Καθώς τα περιοριστικά 

τείχη πέφτουν οι υποκειμενικότητες τείνουν να παράγονται ταυτόχρονα από 

περισσότερους θεσμούς, σε διάφορους συνδυασμούς. Οι υποκειμενικότητες της 

κοινωνίας του ελέγχου «συγκροτούνται ως κράματα».20 

 

Ο Negri σε κείμενό του που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Multitudes no.9 2002,21 

αναφέρεται σε ορισμένες επισημάνσεις που έγιναν από κάποιους κριτικούς σχετικά με 

την έννοια του “πλήθους” και την ενδεχόμενη, λανθασμένη, ταύτισή  του  με  την  κλασική 
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έννοια του προλεταριάτου. Μια ταύτιση αυτού του είδους θα έθετε το “πλήθος” σε 

διαλεκτική αντιπαράθεση με την εξουσία;   

          Σύμφωνα με τον Negri η αντίληψη του Foucault για την εξουσία δεν αποκλείει τον 

ανταγωνισμό. «Αντιθέτως, αυτή του η αντίληψη δεν υπήρξε ποτέ κυκλική και ποτέ οι 

προσδιορισμοί της εξουσίας στην ανάλυσή του δεν θεωρήθηκε ότι εντάσσονταν σε ένα 

παιχνίδι ουδετεροποίησης. Δεν αληθεύει ότι η σχέση μεταξύ μικροεξουσιών 

αναπτύσσεται σ’ όλα τα επίπεδα της κοινωνίας χωρίς μια θεσμική ρήξη μεταξύ 

κυρίαρχων και κυριαρχούμενων. Στον Foucault υπάρχουν πάντοτε υλικοί 

προσδιορισμοί, συγκεκριμένες έννοιες: δεν υπάρχει μια εξέλιξη που ισοπεδώνεται σε μια 

ισορροπία, συνεπώς δεν υπάρχει ένα ιδεαλιστικό σχήμα της ιστορικής εξέλιξης». Η 

παραγωγή της υποκειμενικότητας αναπτύσσει πάντοτε αντιστάσεις – οι αγώνες 

καθορίζουν το είναι, το συγκροτούν και είναι πάντοτε ανοιχτοί: μόνο η βιοεξουσία 

αναζητεί την άθροισή τους. Ταυτοχρόνως, δεν πρόκειται να επιστρέψουμε όπως 

παρατηρεί ο Negri σε μια αντίθεση (με τη μορφή καθαρής εξωτερικότητας) μεταξύ 

εξουσίας και πλήθους.  

          Ο Foucault αρνείται την άθροιση της εξουσίας, «αλλά σίγουρα όχι τη δυνατότητα 

εκ μέρους των ανυπότακτων υποκειμένων να πολλαπλασιάζουν χωρίς τέλος τα “foyers 

του αγώνα” και της παραγωγής του είναι. Ο Foucault είναι ένας επαναστάτης στοχαστής 

‘ δεν υπάρχει περίπτωση να ανάγει το σύστημά του σε μια χομπσιανή μηχανική των 

ισοδύναμων σχέσεων».22 

 

          Παρέκβαση: Foucault, βιο-πολιτική και “Homo Sacer”  

Όπως έχουμε δει, ο Foucault περιέγραψε τη διαδικασία υπαγωγής, στις απαρχές της 

νεωτερικής εποχής, της φυσικής ζωής στους μηχανισμούς και τις διευθετήσεις της 

κρατικής εξουσίας, οπότε και η πολιτική μετασχηματίζεται σε «βιο-πολιτική». Το 

βιολογικό είδος, το ζωντανό σώμα, εν τέλει η υγεία του έθνους αποκτούν τεράστια 

σημασία και η κυρίαρχη εξουσία μετατρέπεται σε δια-κυβέρνηση των ανθρώπων. «Ό,τι 

προκύπτει, λεει ο Foucault, είναι ένα  είδος αποκτήνωσης του ανθρώπου» μέσω των πιο 

«εξεζητημένων πολιτικών τεχνικών». Ενώ επιδιώκεται η «προστασία της ζωής» 

ταυτόχρονα «νομιμοποιείται το ολοκαύτωμα». Η επικράτηση του ίδιου του καπιταλισμού 

δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την πειθάρχηση των σωμάτων και την άσκηση της νέας 

βιοεξουσίας.23 

 

O Giorgio Agamben επισημαίνει σωστά το γεγονός πως ο Foucault δεν προχώρησε τις 

έρευνές του στα κατεξοχήν πεδία μοντέρνας βιο-πολιτικής: το στρατόπεδο συγκέντρωσης 

και τη δομή των μεγάλων ολοκληρωτικών κρατών του 20ου αιώνα.24 Το αποφασιστικό 

στοιχείο εδώ σχετικά με την νεωτερικότητα είναι όπως το υπογραμμίζει ο Agamben 

ακριβώς η είσοδος της ζωής στην σφαίρα της πόλεως, η πολιτικοποίηση της“γυμνής 

ζωής” ως τέτοιας.25 Ο ολοκληρωτισμός, ο ναζισμός και τα συναφή «αινίγματα» του 

20ου αιώνα θα μπορούσαν να επιλυθούν «αποκλειστικά στο έδαφος πάνω στο οποίο 

διαμορφώθηκαν και εγέρθηκαν ‘ εκείνο της βιοπολιτικής»:26 μόνο σε έναν βιοπολιτικό 

ορίζοντα θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε, εάν οι κατηγορίες πάνω στην αντίθεση των 

οποίων θεμελιώθηκε η νεωτερική πολιτική (Δεξιά / Αριστερά, ιδιωτικό / δημόσιο, 

απολυταρχία/ δημοκρατία κλπ.), οι οποίες «προοδευτικώς ξεθώριασαν», θα πρέπει να 

εγκαταλειφθούν οριστικά ή ενδεχομένως  να  αποκτήσουν  εκ νέου το περιεχόμενο και τη 
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σημασία που απώλεσαν σε εκείνον ακριβώς τον ορίζοντα. «Μόνον ένας στοχασμός, ο 

οποίος αποδεχόμενος τις υποδείξεις του Foucault και του Benjamin, θα προχωρήσει στη 

θεματική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ γυμνής ζωής και πολιτικής, που εξουσιάζει 

υπογείως τις ιδεολογίες της νεωτερικότητας, οι οποίες φαινομενικώς απέχουν 

παρασάγγας μεταξύ τους, θα υποχρεώσει το πολιτικό στοιχείο να βγει από την αφάνεια 

[...]».27 

          Οι μελέτες του Foucault στα τελευταία χρόνια της ζωής του,28 μπορούμε να 

διαπιστώσουμε με πως ακολούθησαν δύο διακριτές κατευθύνσεις: η μια οδήγησε στη 

μελέτη των πολιτικών τεχνικών (για παράδειγμα η “επιστήμη της αστυνομίας”) με τις 

οποίες το κράτος εγκολπώνεται τη μέριμνα της φυσικής ζωής των ατόμων ‘η άλλη 

κατεύθυνση οδηγεί στις «τεχνολογίες του εαυτού» διαμέσου των οποίων λαμβάνει χώρα 

η «υποκειμενοποίηση» του ατόμου, η αγκύρωση στην ταυτότητα και συνείδησή του και 

ταυτόχρονα σε μια εξουσία ελέγχου από έξω. Οι δύο αυτές κατευθυντήριοι συμπλέκονται 

σε πολλά σημεία: ο Foucault μιλάει για έναν «διπλό πολιτικό δεσμό, ο οποίος 

συγκροτείται από την εξατομίκευση και από την ταυτόχρονη ολοποίηση των δομών της 

νεωτερικής εξουσίας».29 Το σημείο σύγκλισης των δύο αυτών γραμμών παρέμεινε στην 

έρευνα του Foucault παρατηρεί ο Agamben «παραδόξως αδιευκρίνιστο». Υφίσταται ένα 

ενιαίο κέντρο στο οποίο ο πολιτικός αυτός διπλός δεσμός, εξατομίκευσης και 

ολοποίησης, βρίσκει τον λόγο ύπαρξής του; Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η 

«εθελοδουλία» των ατόμων συναντιέται με την αντικειμενική εξουσία; 

Νομιμοποιούμαστε στις μέρες μας, με δεδομένη μια διαβρωτική εξουσία της “κοινωνίας 

του θεάματος” να διατηρούμε σε απόσταση τις υποκειμενικές τεχνολογίες από τις 

πολιτικές τεχνικές; 

          Ο Agamben δηλώνει την πρόθεσή του να ερευνήσει ακριβώς αυτό το σημείο τομής 

μεταξύ δικαιικοθεσμικού μοντέλου και βιοπολιτικού μοντέλου εξουσίας. Θεωρεί ότι οι 

δύο αναλύσεις δεν μπορούν να απομονωθούν η μία από την άλλη. Η ένταξη της γυμνής 

ζωής στην πολιτική σφαίρα « συνιστά τον αρχέγονο πυρήνα –παρ’ ότι παραμένει κρυφός- 

της κυρίαρχης εξουσίας». Η «παραγωγή ενός βιοπολιτικού σώματος είναι η πρωταρχική 

δραστηριότητα της κυρίαρχης εξουσίας. Υπό αυτή την έννοια, η βιοπολιτική είναι αρχαία 

όσο τουλάχιστον είναι και η κυρίαρχη εξαίρεση». Επαναφέροντας στο κέντρο των 

υπολογισμών του τη βιολογική ζωή, το νεωτερικό κράτος απλώς «επαναφέρει στο φως 

το μυστικό δεσμό που ενώνει την εξουσία με τη γυμνή ζωή, επαναβεβαιώνοντας έτσι τον 

άρρηκτο δεσμό [...] μεταξύ της μοντέρνας εξουσίας και του πλέον μακρινού και 

αμνημόνευτου των arcana imperii».30 

          Ο Agamben επιστρέφει στον Αριστοτέλη και τον ορισμό της πόλης ως αντίθεσης 

μεταξύ “ζην” και “ευ ζην”, για να διαπιστώσει εν τέλει πως η δυτική πολιτική 

συγκροτείται κυρίως διαμέσου ενός αποκλεισμού (που είναι ταυτόχρονα και μια 

περίληψη, inclusione) της γυμνής ζωής. Ο Foucault το είχε επισημάνει ως εξής: για τον 

Αριστοτέλη ο άνθρωπος ήταν ένα «“ζώον” ‘ και πέραν τούτου ένα “ζώον” ικανό να έχει 

και πολιτική υπόσταση». Για τον Agamben το κρίσιμο σημείο είναι αυτό το «πέραν 

τούτου»: ο Αριστοτέλης φαίνεται πως τοποθετεί τον ακριβή τόπο της πόλης στο πέρασμα 

από την φωνή στην γλώσσα ‘ ο δεσμός γυμνής ζωής και πολιτικής είναι ακριβώς εκείνος, 

«που ο μεταφυσικός ορισμός του ανθρώπου “ως όντος που διαθέτει τη γλώσσα” αναζητά 

στην άρθρωση μεταξύ φωνής και λόγου». Η πολιτική λοιπόν εμφανίζεται ως η 

θεμελιώδης δομή της δυτικής μεταφυσικής στο βαθμό που καταλαμβάνει το κατώφλι 

όπου υλοποιείται η άρθρωση έμβιου όντος και λόγου. «Το θεμελιώδες κατηγορικό  ζεύγος 
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της δυτικής πολιτικής δεν είναι το φίλος-εχθρός, αλλά εκείνο μεταξύ γυμνής ζωής – 

πολιτικής ύπαρξης, ζωής – βίου, αποκλεισμού – περίληψης. Η πολιτική υφίσταται γιατί ο 

άνθρωπος είναι το έμβιο ον που στον λόγο, στη “γλώσσα”, διαχωρίζει και αντιτάσσει 

στον ίδιο τον εαυτό του τη γυμνή ζωή του και, ταυτοχρόνως, βρίσκεται σε μια διαρκή 

σχέση μαζί της, σε έναν περιληπτικό αποκλεισμό».31 

          Η «γυμνή ζωή» λοιπόν του homo sacer, είναι η «φονεύσιμη και άθυτη ζωή» 

(εκείνη που μπορεί να θανατωθεί ατιμωρητί, χωρίς ωστόσο να αποτελεί άξια 

θυσιαστήρια προσφορά. Μια «σκοτεινή φιγούρα του ρωμαϊκού κόσμου, όπου η 

ανθρώπινη ζωή περιλαμβάνεται στην τάξη (ordinamento) μονάχα στη μορφή του 

αποκλεισμού της (δηλαδή της απόλυτης φονευσιμότητά της [...]». Η θέση επομένως του 

Foucault εκτιμά ο Agamben θα πρέπει να ολοκληρωθεί υπό την έννοια ότι αυτό που 

κυρίως χαρακτηρίζει την νεωτερική πολιτική δεν είναι τόσο “η περίληψη της ζωής στην 

πόλη” («καθεαυτή αρχαιότατη») ούτε το ότι η ζωή ως τέτοια καθίσταται αντικείμενο των 

υπολογισμών της κρατικής εξουσίας – αντιθέτως, το σημαντικό είναι ότι όσο προχωρά η 

διαδικασία ανάδειξης πανταχού της εξαίρεσης σε κανόνα, η σφαίρα της γυμνής ζωής, 

τοποθετούμενης αρχικά στο περιθώριο της τάξης, ταυτίζεται προοδευτικά με την πολιτική 

σφαίρα, έτσι ώστε αποκλεισμός (enclusione) και περίληψη (inclusione), εξωτερικό και 

εσωτερικό, “βίος” και “ζωή”, δίκαιο και γεγονός εισέρχονται σε μια ζώνη «μη 

αναγώγιμης αδιακρισίας (irriducibile indistinzione)». Η «κατάσταση εξαίρεσης» (stato 

di eccezione) στο πλαίσιο της οποίας η γυμνή ζωή αποκλειόταν και αιχμαλωτιζόταν από 

την τάξη, συνιστούσε ουσιαστικά το θεμέλιο του πολιτικού συστήματος. Όταν τα όριά της 

καθίστανται δυσδιάκριτα , απροσδιόριστα, η γυμνή ζωή απελευθερώνεται στην πόλη και 

καθίσταται το υποκείμενο και το αντικείμενο της πολιτικής τάξης και των συγκρούσεών 

της, ο μόνος τόπος τόσο της οργάνωσης της πολιτικής εξουσίας όσο και της χειραφέτησης 

από αυτήν. 

          Από τη μια λοιπόν μέσω πειθαρχικών τεχνικών ο άνθρωπος ως έμβιο ον 

καθίσταται το ειδικό αντικείμενο της κρατικής εξουσίας. Από την άλλη, στα πλαίσια της 

νεωτερικής δημοκρατίας ο άνθρωπος ως έμβιο ον παρουσιάζεται όχι πλέον ως 

αντικείμενο αλλά ως υποκείμενο της πολιτικής εξουσίας. Οι δύο αυτές διαδικασίες 

συγκλίνουν στο ότι και στις δύο αυτό που τίθεται υπό ερώτηση είναι η γυμνή ζωή του 

πολίτη, το βιοπολιτικό σώμα της ανθρωπότητας. Έτσι λοιπόν στην νεωτερική δημοκρατία 

(εν σχέσει προς την κλασική) υφίσταται ένα αίτημα «απελευθέρωσης της ζωής», 

μετατροπής της γυμνής ζωής σε «μορφή ζωής».32 Ο Agamben θα υπογραμμίσει: πίσω 

από την διαδικασία που οδηγεί στα δικαιώματα και τις ελευθερίες συναντάμε το σώμα 

του ιερού ανθρώπου με τον «διττό κυρίαρχό του», την άθυτη αλλά φονεύσιμη ζωή του. 

Δεν σημαίνει αυτό πως πρέπει να υποτιμηθούν οι κατακτήσεις της δημοκρατίας, ωστόσο 

οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι η δημοκρατία μας αποδείχθηκε απρόσμενα ανίκανη να 

διαφυλάξει από την συντριβή εκείνη τη ζωή στην απελευθέρωση και στην ευτυχία της 

οποίας είχε αφιερώσει όλες τις προσπάθειές της. «Η παρακμή της νεωτερικής 

δημοκρατίας και η προοδευτική σύγκλισή της με τα ολοκληρωτικά κράτη στις 

μεταδημοκρατικές κοινωνίες του θεάματος [...], έχουν ίσως τις ρίζες τους σε αυτή την 

απορία» η οποία ωθεί την δημοκρατία μας σε «σφικτό μυστικό εναγκαλισμό με τον πιο 

λυσσαλέο εχθρό της». Η πολιτική μας «δεν γνωρίζει σήμερα άλλη αξία (και κατά 

συνέπεια, άλλη απαξία) παρά μόνο τη ζωή, και όσο δεν λύνονται οι αντιθέσεις που αυτό 

συνεπάγεται, ο ναζισμός και ο φασισμός, οι οποίοι κατέστησαν την απόφαση περί γυμνής 

ζωής το υπέρτατο πολιτικό κριτήριο, θα εξακολουθούν δυστυχώς  να  είναι  επίκαιροι».33 
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Ένας επιζήσας έγκλειστος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης το διετύπωσε ως εξής: «η 

αμφισβήτηση της ιδιότητας του ανθρώπου προκαλεί μια σχεδόν βιολογική διεκδίκηση του 

ανήκειν (appartenenza) στο ανθρώπινο είδος».34 Η θέση περί στενής και βαθιάς 

αλληλεγγύης μεταξύ δημοκρατίας και ολοκληρωτισμού δεν αποτελεί μια ιστοριογραφική 

παρατήρηση που θα δικαιολογούσε την ισοπέδωση των τεράστιων διαφορών ‘ «παρ’ όλα 

αυτά στο ιστορικο-φιλοσοφικό επίπεδο που της προσιδιάζει θα πρέπει να διατηρηθεί 

σθεναρά προκειμένου να οδηγηθούμε στην επινόηση μιας νέας πολιτικής». 

          Πώς είναι δυνατόν να «πολιτικοποιήσουμε» την «φυσική ηδύτητα της ζωής»; Και 

είναι αυτό κάτι το οποίο το έχει η ίδια η ζωή “ανάγκη”; Η βιοπολιτική του νεωτερικού 

ολοκληρωτισμού και η καταναλωτική κοινωνία με τον μαζικό ηδονισμό, υποστηρίζει ο 

Agamben έδωσαν μια απάντηση σε αυτά, ωστόσο «μέχρι να εμφανιστεί μια πολιτική εξ 

ολοκλήρου νέα, δηλαδή όχι πια θεμελιωμένη στην exceptio της γυμνής ζωής, κάθε 

θεωρία και κάθε πράξη θα παραμένουν αιχμάλωτες σε μια απουσία ζωής, και η 

“ευημερία” της ζωής θα αποκτά πολιτική ιθαγένεια μόνο δια του αίματος και του 

θανάτου ή στον απόλυτο παραλογισμό στον οποίο την καταδικάζει η κοινωνία του 

θεάματος».35 

          Ο Carl Schmitt είχε ορίσει την κυριαρχία ως εξής: «κυρίαρχος είναι όποιος 

αποφασίζει για την κατάσταση εξαίρεσης» (κατάσταση εκτάκτου ανάγκης). Ο κυρίαρχος 

παρατηρούσε ο Schmitt «βρίσκεται την ίδια στιγμή εντός και εκτός της έννομης 

τάξης».36 Ο Walter Benjamin προέβλεψε σωστά πως στην σημερινή εποχή η 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχει γίνει ο κανόνας. Ο Agamben θέτει εκ νέου το 

πρόβλημα των ορίων και της «αρχέγονης δομής της κρατικότητας». Η «ανεπάρκεια της 

αναρχικής και της μαρξικής κριτικής του κράτους συνίστατο ακριβώς στο γεγονός ότι 

δεν είχε ούτε καν διαβλέψει αυτή τη δομή [...]».37 

          Στον Schmitt ο κυρίαρχος Νόμος συνίσταται στην «τακτοποίηση του χώρου» ‘η 

«τακτοποίηση» αυτή δεν είναι μόνο «πάρσιμο της γης», παγίωση μια δικαιικής τάξης 

(ταξι-θέτηση) και εδαφικής τάξης (τοπο-θέτηση), αλλά πρωτίστως «πάρσιμο του έξω», 

εξαίρεση. Προϋπόθεση για να μιλήσουμε για την εφαρμογή του κανόνα, είναι η 

δημιουργία μια «ζώνης αδιαφορίας» μεταξύ χάους και φυσιολογικής κατάστασης: της 

κατάστασης εξαίρεσης. Ένας κανόνας για να αναφέρεται σε κάτι πρέπει να 

προϋποθέτει αυτό που βρίσκεται έξω από τη σχέση, και παρ’ όλα αυτά να οικοδομεί 

μια συσχέτιση μαζί του. Κατ’ αυτό τον τρόπο η σχέση εξαίρεσης εκφράζει σύμφωνα 

με τον Agamben «την αρχέγονη τυπική δομή της δικαιικής σχέσης». Η κυρίαρχη 

απόφαση επομένως περί εξαίρεσης είναι η αρχέγονη πολιτικο-δικαιική δομή: μόνο 

εκκινώντας από αυτήν, ό,τι περιλαμβάνεται στην τάξη και ό,τι αποκλείεται από αυτήν 

αποκτούν το νόημά τους. 

          Στην εποχή μας η ‘κατάσταση εξαίρεσης’, ως θεμελιώδης πολιτική δομή, τείνει 

να καταστεί ο κανόνας. Το «στρατόπεδο συγκέντρωσης και όχι η φυλακή, είναι ο 

χώρος που αντιστοιχεί σε αυτή την αρχέγονη δομή του νόμου»: το σωφρονιστικό 

δίκαιο δεν βρίσκεται έξω από την κανονική τάξη, συνιστά απλώς μια ιδιαίτερη σφαίρα 

του ποινικού δικαίου ‘ αντίθετα, το στρατόπεδο συγκέντρωσης κατευθύνεται από τον 

λεγόμενο “στρατιωτικό νόμο”, ή την “κατάσταση πολιορκίας”. Αυτό είναι ο λόγος 

σύμφωνα με τον Agamben για τον οποίο δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε κατά 

γράμμα τις αναλύσεις του Foucault προκειμένου να μελετήσουμε το στρατόπεδο 

συγκέντρωσης. «Ως απόλυτος χώρος εξαίρεσης, το στρατόπεδο είναι τοπολογικώς 

διαφορετικό από μιαν απλή ειρκτή ».38 
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          Ο Foucault στον πρώτο τόμο της Ιστορίας της Σεξουαλικότητας αναφέρεται 

όπως έχουμε δει σε μια «άλλη οικονομία των σωμάτων και των ηδονών» ως δυνατό 

ορίζοντα μιας διαφορετικής πολιτικής. Ο Agamben μας εφιστά την προσοχή: όπως 

συμβαίνει με την έννοια της σεξουαλικότητας, έτσι και η έννοια του «σώματος» 

εγκλείεται πάντοτε σε έναν μηχανισμό της εξουσίας. Είναι, μάλλον, πάντοτε 

βιοπολιτικό σώμα και γυμνή ζωή, και τίποτα σε αυτό και στην οικονομία της 

απόλαυσής του δεν φαίνεται να μας προσφέρει ένα σταθερό έδαφος ενάντια στις 

αξιώσεις της κυρίαρχης εξουσίας». Απεναντίας, στην ακραία μορφή του το βιοπολιτικό 

σώμα της Δύσης (η πιο πρόσφατη ενσάρκωση της ζωής του homo sacer) παρουσιάζεται 

ως ένα κατώφλι απόλυτης αδιακρισίας μεταξύ δικαίου και γεγονότος, κανόνα και 

βιολογικής ζωής.39 
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1 Toni Negri: “Ο Foucault μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος”, Περιοδικό Ουτοπία: 

τεύχος 72 (11-12/ 2006), σελ. 170. Ας σημειώσουμε εδώ: σύμφωνα με τον Γ. 

Φαράκλα, ο Negri «ριζοσπαστικοποιεί τον νιτσεϊσμό του Deleuze και του Foucault, 

κι έτσι καταργεί δυστυχώς κάθε έννοια έλλογου δέοντος, άρα και κάθε φιλοσοφική 

προετοιμασία της επανάστασης» (Γιώργος Φαράκλας: Νόημα και Κυριαρχία, εκδ. 

Εστία 2007, σελ. 41). 

2 Πολύ σημαντικές είναι πιστεύω οι παρατηρήσεις του Foucault σχετικά με την 

διευρυνόμενη “ιατρικοποίηση” στην κοινωνία μας. «Δεν υπάρχει πλέον εξωτερικό 

ως προς την ιατρική πεδίο» είχε επισημάνει. Με δεδομένο πως οι “νόρμες” 

λειτουργούν κυρίως με βάση κριτήρια βιολογικά, η κοινωνική μας ζωή δομείται 

τελικά με άξονα τη διάκριση “φυσιολογικού” (normal) και “παθολογικού”. Η 

ιατρική εξουσία εμφανίζεται έτσι παντού και έχει μετατραπεί σε μια «γενική 

κοινωνική λειτουργία» (Foucault, Dits et Ecrits II, Gallimard Paris 2001).  

3 Toni Negri: “Ο Foucault μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος”, Περιοδικό 

Ουτοπία: τεύχος 72 (11-12/ 2006), σελ. 171. 

4 Για τον Foucault όπως είδαμε τα σημεία αντίστασης είναι μεταβλητά, μεταβατικά, 

εισάγουν δε μέσα στην κοινωνία σχέσεις οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους 

μετατοπίζονται. Ο Deleuze έδωσε μεγάλη σημασία στην έννοια της 

«περιπλάνησης» την οποία τη συναντάμε και στον Nietzsche: αυτή την γεμάτη 

ένταση θέληση για περιπλάνηση, είναι που ο Deleuze ονόμασε «νομαδισμό». Η 

«νομαδική διανομή» είναι αυτή η οποία μπορεί να μας απαλλάξει από τον 

καθορισμό των θέσεων, την κατάταξη των πραγμάτων, την κατανομή των 

ιδιοτήτων, την εγκαθίδρυση ιεραρχίας, βάσεις μιας Αρχής (G. Deleuze: Différence 

et répétition, Paris: P.U.F., 1968). Ο Foucault χρησιμοποιεί τον όρο «διασπορά» για 

να περιγράψει αυτή τη μη ρυθμισμένη βάσει κεντρικής αρχής παρουσία και δράση 

των αντιστάσεων. (M. Foucault: Η Δίψα της Γνώσης, σελ.120). Στον Nietzsche η 

θέληση για δύναμη ταυτίζεται με τις δυνάμεις «καθυπόταξης» αλλά και με τις 

«αντιστάσεις»: η γνώση μπορεί να λειτουργεί άλλοτε για την ενίσχυση της 

εξουσίας, άλλοτε πάλι για την αποδυνάμωσή της ‘ τα σημεία αντίστασης μπορούν 

να αποτελούν «στήριγμα»  ή  «λαβή»  για  την  εξουσία  αλλά  μπορούν  επίσης   να 
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λάβουν τον ρόλο του «αντίπαλου» (Foucault). Με αυτή την έννοια, εάν το 

υποκείμενο-σημείο αντίστασης υπερβεί την «καθυπόταξή» του (Nietzsche) τότε 

δύναται με τη σειρά του να καθυποτάσσει τα σημεία (τα οποία το καθυπέτασσαν), 

για τους δικούς του σκοπούς (Δ. Ν. Λαμπρέλλη: Το υποκείμενο της δύναμης. 

Καλλικλής, Nietzsche, Negri, εκδ. Καρδαμίτσα 2003, σελ. 87-97). 

5 P. Bourdieu: Επιστήμη της Επιστήμης και Αναστοχασμός (εκδ. Πατάκη 2005, 

σελ. 230-231: πρόκειται για κύκλο μαθημάτων στο College de France το 2000-

2001). Ο Bourdieu αναφέρεται στη σημασία των ερευνών του Foucault περί 

σχηματισμών λόγου στην ανάλυση των πολιτισμικών έργων, σε μια διάλεξη που 

έδωσε στο πανεπιστήμιο Princeton το 1986. (Pierre Bourdieu: Πρακτικοί Λόγοι – 

για τη θεωρία της δράσης, εκδ. Πλέθρον 2000, “Για μια επιστήμη των έργων”, σελ. 

55-73). Αν η κοινωνική πραγματικότητα είναι ένα σύνολο σχέσεων δυνάμεως 

μεταξύ τάξεων που ιστορικά αντιμάχονται οι μεν τις δε (Marx), η κοινωνική 

πραγματικότητα είναι επίσης ένα σύνολο σχέσεων, νοημάτων (Weber), και κάθε 

κοινωνική κυριαρχία (ενός ατόμου, μιας ομάδας, μιας τάξης, ενός έθνους κλπ...), 

αν δεν προσφεύγει καθαρά και συνεχώς στην ένοπλη βία, πρέπει να αναγνωρίζεται, 

να γίνεται αποδεκτή ως νόμιμη, δηλαδή να λαμβάνει ένα θετικό, κατά προτίμηση, 

νόημα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ίδιοι οι εξουσιαζόμενοι να προσχωρούν στην 

αρχή της κυριαρχίας τους από τους εξουσιαστές και να αισθάνονται αλληλέγγυοι 

με αυτούς. Το να νομιμοποιούμε μια κυριαρχία ισοδυναμεί με το να δίνουμε όλη 

την δύναμη του λόγου στο λόγο (στο συμφέρον) του ισχυρότερου. Αυτό 

προϋποθέτει την άσκηση συμβολικής βίας, βίας που εκφράζεται με ευφημισμούς 

και, εξ αυτού, είναι κοινωνικώς αποδεκτή, που συνίσταται στην εξουσία επιβολής 

σημασιών, στο «να κάνει να πιστεύουν και να κάνει να βλέπουν», ώστε να 

κινητοποιεί (Pierre Bourdieu& J.-Cl. Passeron, Οι Κληρονόμοι, εκδ. Καρδαμίτσα, 

σελ. 23). Από τη φύση του ίδιου της του αντικειμένου, η κοινωνιολογία δεν μπορεί 

να είναι ουδέτερη, αποστασιοποιημένη, απολιτική. Η κοινωνιολογική γνώση ασκεί 

από μόνη της μια απελευθερωτική επίδραση, κάθε φορά που οι μηχανισμοί, των 

οποίων τους νόμους του τρόπου λειτουργίας τους φανερώνει, οφείλουν ένα μέρος 

της αποτελεσματικότητάς τους στην παραγνώριση, δηλαδή κάθε φορά που θίγει τα 

θεμέλια της συμβολικής βίας: αυτή η ιδιαίτερη μορφή βίας δεν μπορεί να ασκηθεί 

παρά σε άτομα των οποίων «τα ενεργήματα γνώσης εμπεριέχουν τη σιωπηρή 

αναγνώριση της κυριαρχίας που συνεπάγεται η παραγνώριση των αληθινών 

θεμελίων της κυριαρχίας». Η αποστολή του κοινωνιολόγου, λέει ο Bourdieu, είναι 

να «αναγκαιοποιεί» τις συμπεριφορές, να εκριζώνει την αυθαίρετη ρίζα τους, χωρίς, 

αντίθετα, να τις δικαιολογεί, συγκροτώντας, με τον τρόπο αυτό, την σφαίρα των 

καταναγκασμών που τις καθορίζει. Ο κοινωνιολόγος απο-φυσιοποιεί και απο-

μοιραίνει τον κοινωνικό κόσμο, δηλαδή καταστρέφει τους μύθους που επενδύουν 

την άσκηση της εξουσίας και διαιωνίζουν την κυριαρχία. Έτσι, η κοινωνιολογία 

είναι ένα “μάθημα ελευθερίας”. Το να βεβαιώνει ο κοινωνιολόγος την 

αντικειμενική ύπαρξη των δομών και την αναγκαιότητα της επιστημονικής μελέτης 

του τρόπου λειτουργίας τους δεν συνεπάγεται τον περιορισμό, και ακόμη 

περισσότερο, την κατάργηση της ελευθερίας των κοινωνικών υποκειμένων. Ο 

Bourdieu δεν δέχεται την άποψη ότι ο κόσμος εξελίσσεται “σύμφωνα με 

αμετάβλητους νόμους που οι ανθρώπινες δράσεις δεν μπορούν  να  αλλάξουν”•  δεν 
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πιστεύει πως οι κοινωνικοί νόμοι εκφράζουν “αναπόφευκτες αναγκαιότητες”. 

Αντίθετα, η ανάπτυξη μιας επιστημονικής γνώσης των δομών δίνει στο άτομο ένα 

επιπλέον μέσο για να δράσει πάνω στις δομές μέσω των δομών, άρα για να άγεται 

λιγότερο από τις δομές και συνεπώς να συγκροτείται περισσότερο ως πιο υπεύθυνο, 

πιο απελευθερωμένο υποκείμενο. (Pierre Bourdieu & J.-Cl. Passeron, Οι 

Κληρονόμοι, εκδ. Καρδαμίτσα, σελ. 40-42). 

6 Pierre Bourdieu: Μικρόκοσμοι – Τρεις μελέτες πεδίου, εκδ. Δελφίνι 1992, σελ. 

191-192. 

7 Pierre Bourdieu: Les Sens Pratique, Minuit 1980, σελ. 87. 

8 Toni Negri: “Ο Foucault μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος”, Περιοδικό 

Ουτοπία: τεύχος 72 (11-12/ 2006), σελ. 173. 

9 Toni Negri: “Ο Foucault μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος”, Περιοδικό 

Ουτοπία: τεύχος 72 (11-12/ 2006), σελ. 174-175 

10 Έχει επισημανθεί πως η έννοια της «βιοπολιτικής» στον Negri διευρύνεται τόσο 

ώστε μας απομακρύνει από την αρχική σημασία που είχε στον Foucault: λέει ο 

Negri «κάθε τι που είναι πολιτικό είναι βιο-πολιτικό» (Toni Negri: Βιοπολτική και 

Αντι-εξουσία, εκδ. Ελευθεριακή Κουλτούρα 2001). Με μια έννοια “η ζωή” 

αντιτίθεται στην βιοεξουσία. Αυτό μας οδηγεί σε ένα είδος «πολιτικού βιταλισμού». 

11 Toni Negri: “Ο Foucault μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος”, Περιοδικό 

Ουτοπία: τεύχος 72 (11-12/ 2006), σελ. 176. 

12 M. Hardt– A. Negri: Αυτοκρατορία, εκδ. Scripta 2002. 

13 Ίσως, ισχυρίζεται ο Negri, όπως ο Foucault αντιλήφθηκε το Πανοπτικόν ως το 

διάγραμμα της νεωτερικής εξουσίας, η παγκόσμια αγορά θα μπορούσε να 

χρησιμεύσει ως το διάγραμμα της αυτοκρατορικής εξουσίας. Στον εξομαλυσμένο 

χώρο της Αυτοκρατορίας δεν υπάρχει κανένας “τόπος” εξουσίας – η εξουσία είναι 

παντού και πουθενά. Η Αυτοκρατορία «είναι μια ου-τοπία, ή ορθότερα ένας μη-

τόπος». (M. Hardt– A. Negri: Αυτοκρατορία, εκδ. Scripta 2002, σελ. 260).  

14 Ενώ στην πειθαρχική εποχή το σαμποτάζ ήταν η θεμελιακή μορφή αντίστασης 

παρατηρεί ο Negri, στην εποχή του αυτοκρατορικού ελέγχου ίσως είναι η 

αποσκίρτηση («έξοδος», «νομαδισμός»). Αυτή η αποσκίρτηση δεν έχει ορισμένο 

τόπο, είναι η «εκκένωση των τόπων εξουσίας». (M. Hardt– A. Negri: 

Αυτοκρατορία, εκδ. Scripta 2002, σελ. 289). 

15 M. Hardt– A. Negri: Αυτοκρατορία, εκδ. Scripta 2002, σελ. 48-52. 

16 M. Foucault: “La naissance de la medicine sociale”, Dits et Ecrits III. 

17 M. Hardt– A. Negri: Αυτοκρατορία, εκδ. Scripta 

2002, σελ. 54-56. 

18 M. Hardt– A. Negri: Αυτοκρατορία, εκδ. Scripta 2002, σελ. 133-134. 

19 M. Hardt– A. Negri: Αυτοκρατορία, εκδ. Scripta 2002, σελ. 436. 

20 M. Hardt– A. Negri: Αυτοκρατορία, εκδ. Scripta2002, σελ. 435-443. 

21 Ελληνική  μετάφραση:   “Για   έναν   οντολογικό   ορισμό   του   πλήθους”,   στο 
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Το Πλήθος και η Μητρόπολη, εκδ. Ελευθεριακή Κουλτούρα 2003. 

22 A. Negri: Το Πλήθος και η Μητρόπολη, Ελευθεριακή Κουλτούρα 2003, σελ. 35-

36. 

23 Ο Agamben προεκτείνει τις έρευνες του Foucault και η έννοια της «βιο-

πολιτκής» καθίσταται μια σταθερά της ανθρώπινης ιστορίας: «[...] η παραγωγή ενός 

βιοπολιτικού σώματος είναι η πρωταρχική δραστηριότητα της κυρίαρχης εξουσίας» 

(G. Agmaben: Homo Sacer, εκδ. Scripta 2005, σελ. 25). 

24 Giorgio Agamben: Homo Sacer, εκδ. Scripta 2005 (πρώτη έκδοση 1995). 

25 Το “καθαρό είναι”. 

26 Ο ολοκληρωτισμός του καιρού μας θεμελιώνεται υποστηρίζει ο Agamben, στην 

δυναμική ταυτότητα ζωής και πολιτικής και δίχως αυτή παραμένει ακατανόητος. Η 

μυστηριώδης συγγένεια του ναζισμού με τον σταλινισμό φωτίζεται μόνο στον 

ορίζοντα της βιοπολιτικής. (Giorgio Agamben: Homo Sacer,  

εκδ. Scripta 2005, σελ. 231).  

27 Giorgio Agamben: Homo Sacer, εκδ. Scripta 2005, σελ. 22. 

28 Ομιλίες στο Πανεπιστήμιο του Vermont (1982). 

29 Michel Foucault, Dits et Ecrits, IV, Gallimard Paris 1994, σελίδες 229-232. Ο 

Agamben παρατηρεί σε ένα άλλο του κείμενο: στον Foucault το να δημιουργήσεις 

την ζωή σου ως ένα έργο τέχνης είναι ταυτόσημο με ένα είδος “απάρνησης” του 

εαυτού: όταν η ζωή σου γίνεται έργο τέχνης δεν είσαι εσύ η αιτία του, το να 

φτιάχνεις την ζωή σου συμπίπτει με το να αποσπάσαι από τον εαυτό σου - και αυτό 

το συναντάμε επίσης στην ιδέα του Nietzsche για το «έργο τέχνης χωρίς 

καλλιτέχνη». (Giorgio Agamben: Η Εξαίρεση και οι Κανόνες, εκδ. Ελευθεριακή 

Κουλτούρα 2005, σελ. 10). 

30 Μυστηρίων της εξουσίας (μετάφραση του Π. Τσιαμούρα). 

31 Giorgio Agamben: Homo Sacer, εκδ. Scripta2005, σελ. 26-27. 

32 Με τον όρο «μορφή-της-ζωής» εννοείται μια ζωή που δεν μπορεί πλέον να 

διαχωριστεί από τη μορφή της, μια ζωή στην οποία δεν είναι δυνατόν να 

απομονωθεί κάτι σαν και αυτό που είναι η «γυμνή ζωή» (Giorgio Agamben: Η 

Μορφή-της-Ζωής, εκδ. Ελευθεριακή Κουλτούρα 2002-03, σελ. 5).  

33 Ο φασισμός και ο ναζισμός αποτελούν δύο κινήματα “βιοπολιτικά” με την 

κυριολεκτική σημασία του όρου. 

34 Robert Antelme, 1947 (παρατίθεται από τον Agamben, σελ. 30).  

35 Giorgio Agamben: Homo Sacer, εκδ. Scripta 2005, σελ. 31. 

36 Βλπ. Carl Schmitt: Πολιτική Θεολογία. Τέσσερα κεφάλαια γύρω από τη 

διδασκαλία της κυριαρχίας, επιμέλεια-μετάφραση Παν.Κονδύλης, Λεβιάθαν 1994. 

37 Giorgio Agamben: Homo Sacer, εκδ. Scripta 2005, σελ. 32. 

38 Giorgio Agamben: Homo Sacer, εκδ. Scripta 2005, σελ. 44. (Αναλυτικά για το 

στρατόπεδο ως βιοπολιτικό παράδειγμα της νεωτερικότητας: 3Ο μέρος, σελίδες 189 

έως 275).  
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39 Giorgio Agamben: Homo Sacer, εκδ. Scripta 2005, σελ. 284 

Πηγή: https://mfoucault19261984.files.wordpress.com/2013/03/31-cebc2-9-ceb7-

cf80cebfcebbceb9cf84ceb9cebaceae-cf84cebfcf85-michel-foucault-pm.pdf  
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Στα δύο προηγούμενα άρθρα προσπαθήσαμε να περιγράψουμε το σημερινό ζοφερό 

πλανητικό τοπίο, όπου οι φοβικές, αγχώδεις και πανικόβλητες αντιδράσεις 

υπαγορεύονται κυρίως από την ατομική και συλλογική ανασφάλεια (βλ. «Εφ.Συν.» 14 

και 21-4-18).  

Σε αυτή την αποφασιστική καμπή της ανθρώπινης περιπέτειας θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουμε και να ομολογήσουμε ότι δεν διαθέτουμε προφανείς και εύκολες 

πολιτικές-κοινωνικές λύσεις, ούτε βέβαια «μαγικές» τεχνολογικές ή επιστημονικές 

συνταγές για την έξοδο από την πλανητική κρίση που έχουμε δημιουργήσει. 

Η επιλογή της βιοπολιτικής ως κυρίαρχης νεωτερικής εξουσιαστικής πρακτικής είχε 

συνέπεια να υποβαθμιστούν σταδιακά οι μεσαιωνικές «πειθαρχικές» και τιμωρητικές 

πρακτικές άσκησης της εξουσίας για χάρη των νέων «βιορυθμιστικών» πρακτικών, οι 

οποίες εφαρμόζονται όχι μόνο σε μεμονωμένα άτομα ή σε μικρές κοινωνικές ομάδες, 

αλλά σε πληθυσμούς και τελικά στο σύνολο των ανθρώπων. 

Αυτό δεν σημαίνει, όπως θα δούμε, ότι η κυρίαρχη βιοπολιτική έπαψε να ασκεί 

κατασταλτικές ή και θανατηφόρες πολιτικές, όποτε το έκρινε απαραίτητο. 

Η μετανεωτερική διαχείριση των ανθρώπινων φοβικών συμπεριφορών (ΙΙ) 

Οι εικόνες της κοινωνικοοικονομι-

κής ανασφάλειας, της εγκληματι-

κής βίας, των απρόσμενων 

φυσικών καταστροφών που 

προβάλλονται καθημερινά από 

την τηλεόραση δημιουργούν στους 

θεατές φοβικές αντιδράσεις που 

μολύνουν την κοινωνική τους ζωή.  

Αυτές οι φοβικές αντιδράσεις, 

όπως είδαμε, ενώ βασίζονται σε 

εγγενείς εγκεφαλικούς μηχανι-

σμούς, δεν είναι, όπως πολύ συχνά 

λέγεται, τα προϊόντα των «εκ 

φύσεως» φοβικών εγκεφάλων των 

θεατών, αλλά προκύπτουν από 

κάποια απειλητικά ερεθίσματα. 

Ο βομβαρδισμός μας με αρνητικά-

αγχωτικά ερεθίσματα είναι 

επομένως μια ιστορική-πολιτική 

επιλογή που στοχεύει συνειδητά 

στον έλεγχο και την περιστολή  

των ανθρώπινων βιοψυχολογικών συμπεριφορών. 
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Οι καθημερινές εικόνες των προσφύγων ή των μικρών παιδιών που πνίγονται στην 

απελπισμένη προσπάθειά τους να διαφύγουν από τη βία του πολέμου στη Συρία, και 

σε άλλα σημεία του πλανήτη, γεννούν όχι μόνο έντονη δυσφορία και οργή, αλλά 

κυριολεκτικά τρόμο για το ανασφαλές παρόν και το επισφαλές μέλλον της 

ανθρωπότητας. 

Ποιες ακριβώς επιπτώσεις έχει για την ψυχοσωματική υγεία και την πολιτική ζωή ενός 

ατόμου η ανησυχαστική εικόνα της πλανητικής ανασφάλειας;  

Είτε το άτομο βιώνει μια πραγματική καταστροφική εμπειρία είτε είναι απλώς θεατής 

όταν συμβαίνει, αυτή χαράσσεται στη μνήμη του επηρεάζοντας σημαντικά την 

κοινωνική ζωή του. 

Απανθρωποποιητικές (βιο)πολιτικές 

Σε αντίθεση με ό,τι υποστήριζε ο Αριστοτέλης στο περίφημο βιβλίο του «Περί Ψυχής», 

σήμερα δεν είναι πλέον δυνατό να διακρίνουμε τον πολιτικό «βίο» από τη βιολογική 

«ζωή» των ανθρώπων, δεδομένου ότι τόσο ο κοινωνικοπολιτικός «βίος» όσο και η 

βιολογική «ζωή» μας αποτελούν αντικείμενα διαχείρισης και χειραγώγησης από τη 

βιοπολιτική. 

Για την πιο πρόσφατη μάλιστα μετανεωτερική εκδοχή της βιοπολιτικής η ανθρώπινη 

ζωή έχει αξία μόνο ως «πρώτη ύλη», δηλαδή ως ένα εύπλαστο και τελικά αναλώσιμο 

υλικό πάνω στο οποίο οικοδομείται η καινοφανής πλανητική βιο-εξουσία των αγορών. 

Ετσι στις σημερινές ιστορικοπολιτικές συνθήκες η βιο-πολιτική μπορεί κάλλιστα να 

μετατραπεί σε θανατο-πολιτική. 

Πρόκειται για την καθολικά εφαρμοζόμενη στρατηγική της «γυμνής ζωής», όπως την 

περιέγραψε ο κορυφαίος Ιταλός πολιτικός φιλόσοφος Τζόρτζιο Αγκάμπεν (Giorgio 

Agamben) στο βιβλίο του «Homo sacer: Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή», που 

επανακυκλοφορεί από τις εκδ. «Εξάρχεια». 

Αναλύοντας τα όσα «ανήκουστα» βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας, ο συγγραφέας 

καταλήγει στο πρόδηλο και, δυστυχώς, ολοένα και πιο συχνά επιβεβαιωμένο 

συμπέρασμα: «Στη νεωτερική βιοπολιτική κυρίαρχος είναι εκείνος που αποφασίζει για 

την αξία ή τη μη αξία της ζωής ως τέτοιας, δηλαδή για το αν η ζωή ως τέτοια έχει ή δεν 

έχει αξία». 

Μολονότι ο Αγκάμπεν ξεκίνησε να γράφει το «Homo sacer» για να διερευνήσει τα 

αίτια της απάνθρωπης εξολοθρευτικής πολιτικής στα ναζιστικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, κατέληξε σε μια πολύ ευρύτερη ανθρωπολογική θεώρηση των νέων 

βιοπολιτικών πρακτικών, οι οποίες εκμεταλλεύονται τις εκάστοτε βιοτεχνολογικές και 

βιοϊατρικές προόδους για να μετατρέψουν τη ζωή των ανθρώπων σε... «γυμνή ζωή». 
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Από τις εμβριθείς και ιστορικά τεκμηριωμένες αναλύσεις του προκύπτει ότι «η γυμνή 

ζωή δεν είναι πλέον εντοπισμένη σε έναν ιδιαίτερο και απομονωμένο τόπο ούτε και 

περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, αλλά κατοικεί στο βιολογικό 

σώμα κάθε έμβιου όντος». 

Η επιλογή της εξουσίας -κατά την ύστερη νεωτερική εποχή- να ασκείται αποκλειστικά 

μέσω της βιοπολιτικής οδήγησε σταδιακά, όχι τόσο ή όχι μόνο στα «αποτρόπαια» 

εγκλήματα των δύο τελευταίων Παγκόσμιων Πολέμων, αλλά στην απανθρωποποίηση 

της ανθρώπινης ζωής συνολικά, η οποία κατέληξε να θεωρείται από την εκάστοτε 

βιοεξουσία πλήρως απαξιωμένη και άρα δυνητικά φονεύσιμη «γυμνή ζωή». 

Πώς όμως το πέτυχε αυτό η νέα πλανητική βιοεξουσία; Μετατρέποντας τις σπάνιες 

μέχρι χθες «καταστάσεις εξαίρεσης» -τις λεγόμενες «καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης»- 

σε καθεστώς μόνιμης και τεχνητά ανατροφοδοτούμενης ανασφάλειας των πολιτών, οι 

οποίοι οφείλουν πλέον να ζουν σε καθεστώς φόβου για το παρόν και πανικού για το 

μέλλον. 

Ολοκληρωτική ανασφάλεια; 

 

Η επιβολή της ρευστότητας και της διαρκούς ανασφάλειας ως εργαλείο κοινωνικής 

διαχείρισης έχει αναλυθεί επαρκώς από σημαντικούς στοχαστές -Μισέλ Φουκό, 

Ζίγκμουντ Μπάουμαν, Τζόρτζιο Αγκάμπεν κ.ά.- οι οποίοι έχουν εξηγήσει αναλυτικά 

πώς οι μετανεωτερικές πολιτικές της συρρίκνωσης του κράτους δικαίου, η ρευστότητα 

της οικονομίας, η αποδόμηση των δημοκρατικών θεσμών αποτελούν τις «παράπλευρες 

απώλειες» του κυρίαρχου πια «πνεύματος των καιρών», του λεγόμενου γερμανιστί 

«Zeitgeist», που ταυτίζεται με τη γενικευμένη ανασφάλεια και την αβεβαιότητα σε 

όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής, ιδιωτικούς και κοινωνικούς. 
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Παραδόξως, η νέα βιοπολιτική του φόβου και του πανικού κατάφερε να επιβληθεί 

πλανητικά ως αντιστάθμισμα στις δήθεν εγγενείς αδυναμίες της σύγχρονης 

δημοκρατίας και ως ένα αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των εχθρών της: 

το κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας και ρευστότητας ευνοεί συνήθως τις πιο 

συντηρητικές πολιτικές επιλογές των πολιτών, οι οποίοι τρομοκρατημένοι στρέφονται 

σε αντιδραστικούς πολιτικούς ηγέτες που δημαγωγικά τους υπόσχονται ασφάλεια και 

σταθερότητα, με αντίτιμο βέβαια τη «θυσία» κάποιων συστηματικά απαξιωμένων 

κοινωνικών, εργασιακών δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών. 

Η καλλιέργεια και η εσωτερίκευση ασαφών απειλών σε συνδυασμό με την ευκολία με 

την οποία οι τρομοκρατημένοι πολίτες αντιδρούν, παραχωρώντας «οικειοθελώς» τις 

ελευθερίες και τα δικαιώματά τους, μας αποκαλύπτουν κάποιες αδιαφανείς πτυχές της 

πολιτικής διαχείρισης των φοβικών μας αντιδράσεων. 

Ετσι εξηγείται, για παράδειγμα, το συχνά διαπιστωμένο (από τα εκλογικά 

αποτελέσματα) γεγονός ότι απρόσωπες απειλές, όπως η οικολογική καταστροφή και η 

υπερθέρμανση του πλανήτη, δεν κινητοποιούν εξίσου τους ψηφοφόρους με τα 

συντηρητικά κόμματα που υπόσχονται την εξάλειψη του μεταναστευτικού 

προβλήματος. 

Η «εξήγηση» των περισσότερων πολιτικών ψυχολόγων είναι ότι είμαστε βιολογικά 

προδιαθετειμένοι στο να «προσωποποιούμε» και να μεταθέτουμε τα προβλήματά μας 

στους «άλλους». 

Συνεπώς έχουμε την τάση να αναγνωρίζουμε ευκολότερα ως πρόβλημα τους 

πρόσφυγες και τους μετανάστες και όχι τις απρόσωπες οικολογικές καταστροφές. 

Αυτό το δημοφιλές εξηγητικό σχήμα ωστόσο παραβλέπει σκοπίμως την επίκτητη 

ξενοφοβική παιδεία των ψηφοφόρων, καθώς και το εξίσου αποφασιστικό γεγονός ότι 

δεν διαθέτουν επαρκή ενημέρωση για τις πραγματικές συνέπειες των οικολογικών 

καταστροφών. 

Δύο ενδιαφέροντα βιβλία για την έννοια του φόβου 

Αν και γράφτηκε το 2004, το βιβλίο αυτό θεωρείται ήδη κλασικό στην πολιτική 

γραμματεία και παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο και προφητικό όσον αφορά την 

ανάλυση της νέας κοινωνικής λειτουργίας του ανθρώπινου φόβου. 

Μολονότι ο φόβος υπήρξε ανέκαθεν μια κεντρική πολιτική έννοια και κυρίως ένα 

ανεξάλειπτο εργαλείο εξουσίας, ελάχιστα έχει μελετηθεί από την πολιτική σκέψη. 

Το σκανδαλώδες αυτό κενό επιθυμεί να καλύψει αυτό το βιβλίο του Κόρεϊ Ρόμπιν, ο 

οποίος   μέσα  από  μια  πολύ  επιδέξια  ιστορική  ανασυγκρότηση  καταφέρνει  να  μας 
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προσφέρει μια εμβριθή ανάλυση της έννοιας και της πολιτικής λειτουργίας του φόβου 

από τις απαρχές της νεωτερικής εποχής μέχρι σήμερα. 

 

 

Διόλου περίεργο λοιπόν που η ανάλυσή του ξεκινά από το θεμελιώδες και θεμελιακό 

έργο του Τόμας Χομπς, Βρετανού πολιτικού φιλόσοφου του 17ου αιώνα, που πρώτος 

αναγνωρίζει την αποφασιστική σημασία του συναισθήματος του φόβου για την 

κοινωνική συνοχή και ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. 

Ακολουθεί η συστηματική παρουσίαση δύο μεγάλων Γάλλων πολιτικών φιλοσόφων, 

του Μοντεσκιέ και του Αλεξίς ντε Τοκβίλ, οι οποίοι ο πρώτος τον 18ο αιώνα και ο 

δεύτερος τον 19ο αιώνα πρότειναν μια διαφορετική από τον Χομπς εκδοχή και πολιτική 

λειτουργία του φόβου. 

Όσο για τον εικοστό αιώνα, ο συγγραφέας εστιάζει στο έργο της Χάνα Άρεντ, η οποία 

ήταν η πρώτη που ανέδειξε την τρομοκρατική και απανθρωποποιητική λειτουργία του 

μαζικού κοινωνικού φόβου. 

Αυτή η ιστορική ανασυγκρότηση της πολιτικής έννοιας του φόβου οδηγεί τον 

συγγραφέα, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, σε μια διεξοδική ανάλυση της λειτουργίας 

του φόβου στις ΗΠΑ ως του βασικού πολιτικού εργαλείου χειραγώγησης και επιβολής 

των νέων κοινωνικών, οικονομικών και ρατσιστικών ανισοτήτων. 

Ο Κόρεϊ Ρόμπιν διδάσκει Πολιτική Επιστήμη σε δύο κορυφαία δημόσια 

πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ, στο Brooklyn College και στο Graduate Center 

του City University of New York. 

Σπούδασε Ιστορία στο Ρrinceton και Πολιτικές Επιστήμες στο Yale. O «Φόβος» ήταν 

το πρώτο βιβλίο του που βραβεύτηκε από την Αμερικανική Εταιρεία Πολιτικών 

Επιστημών και μεταφράστηκε σχεδόν αμέσως σε πολλές ξένες γλώσσες. 
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Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα και καλογραμμένη μονογραφία, η οποία 

παρουσιάζει συνοπτικά τη φαινομενολογική έννοια του φόβου ως ενός πολύ βασικού 

και συνειδητού ανθρώπινου συναισθήματος. 

Μια φαινομενικά «ξεπερασμένη» προσέγγιση των ανθρώπινων «θυμικών», δηλαδή 

των αμιγώς ψυχικών λειτουργιών, που θέτει σοβαρά ερωτήματα στην κυρίαρχη σήμερα 

«αναγωγιστική» προσέγγιση του φόβου από τις νευροεπιστήμες. 

Όπως ορθά επισημαίνει ο συγγραφέας: «Η φιλοσοφία υπήρξε διστακτική απέναντι στο 

φόβο. Πολλοί στοχαστές αναγνωρίζουν την παρουσία του σε καίριες στιγμές του 

πρακτικού μας βίου· η στάση, όμως, που υιοθετούν απέναντί του είναι συνήθως 

επικριτική. 

«Οσον αφορά το φόβο... δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε ποτέ να είναι αξιέπαινος ή 

χρήσιμος», ομολογεί ο Ντεκάρτ, ακολουθώντας την παράδοση αρνητικών απόψεων 

περί φόβου που εγκαινίασε ο Πλάτων όταν όριζε ως αρετή την ικανότητα αντίστασης 

σε ό,τι πιστεύουμε ή επιθυμούμε όταν βρισκόμαστε «εν φόβοις». 

Πράγματι, για τους περισσότερους κλασικούς φιλοσόφους ο φόβος είναι «κακός 

σύμβουλος» της δράσης, ενώ για όλους σχεδόν τους σύγχρονους ερευνητές ο φόβος 

είναι αναπόσπαστο μέρος της φυσικής αντίδρασης ενός οργανισμού προς αποφυγή μιας 

επερχόμενης βλάβης. 

Ο Αντώνης Χατζημωυσής αμφισβητεί και τις δύο αυτές απόψεις και προσεγγίζει το 

πολύσημο συναίσθημα του φόβου από μια φαινομενολογική σκοπιά, η οποία επιθυμεί 

να αναδείξει τη φύση του ως συνειδητού συναισθηματικού βιώματος. 
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Ο συγγραφέας λοιπόν ανασκευάζει τον ορισμό του συναισθήματος ως αμιγώς 

σωματικού αισθήματος καθώς και τον ισχυρισμό ότι ο φόβος είναι ένα ασυνείδητο 

φαινόμενο. Αναλύει την καίρια όσο και δυσερμήνευτη σχέση του φόβου με τη 

συμπεριφορά και περιγράφει τη διαφορά ανάμεσα στον ενεργητικό και τον παθητικό 

φόβο. 

Προτείνει, τέλος, μια ερμηνεία του φόβου η οποία εμπνέεται από τη φαινομενολογική 

θεωρία των συναισθημάτων. Η θεώρηση που αναπτύσσει προσεγγίζει τον φόβο ως 

απάντηση του οργανισμού σε μια επικίνδυνη εξωγενή κατάσταση, μια θεώρηση που 

φιλοδοξεί να συμβάλει στην κατανόηση του συνειδητού χαρακτήρα του φόβου, της 

φύσης του δηλαδή ως συναισθηματικής εμπειρίας. 

Πάντως σήμερα σχεδόν κανένας νευροεπιστήμονας δεν ανάγει ούτε και ταυτίζει τα 

φοβικά συναισθήματα με ένα εγκεφαλικό «κέντρο του φόβου». 

Πηγή: http://www.efsyn.gr/arthro/i-viopolitiki-tis-diarkoys-anasfaleias  
 

 

Παράθεμα 6 

Michel Foucault, Η γέννηση της βιοπολιτικής  

 

(Γενικό Συμπέρασμα περί διακυβερνησιακής λογικής)  

 

 

 

Michel Foucault, Η γέννηση της βιοπολιτικής, Παραδόσεις στο Κολλέγιο της Γαλλίας 

(1978-1979), μετάφραση Βασίλης Πατσογιάννης, σελ 286-287-288. 

http://www.efsyn.gr/arthro/i-viopolitiki-tis-diarkoys-anasfaleias
https://bestimmung.blogspot.com/2015/03/michel-foucault.html
https://bestimmung.blogspot.com/2015/03/michel-foucault.html
https://bestimmung.blogspot.com/2015/03/michel-foucault.html
http://2.bp.blogspot.com/-rrmRn1JUoac/VQHX6SccQYI/AAAAAAAABzk/I2yZeiiauGY/s1600/Foucault+%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE.jpg
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Μάθημα 4ης Απριλίου 1979-H ρύθμιση της άσκησης της εξουσίας: από τη σοφία του 

ηγεμόνα στους ορθολογικούς υπολογισμούς των κυβερνώμενων.-Γενικό Συμπέρασμα 

Aς επιστρέψουμε, αν θέλετε, στο γενικό πρόβλημα. Μου φαίνεται ότι αυτό που 

βλέπουμε να εμφανίζεται από τον 16ο αιώνα, που άλλωστε το βλέπουμε να εμφανίζεται 

ήδη στον Μεσαίωνα, είναι το [εξής] ζήτημα: η άσκηση της εξουσίας, αυτή η τόσο 

ιδιάζουσα πρακτική, από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν οι άνθρωποι, ή που 

ξεφεύγουν μόνο σε κάποιες περιστάσεις, σε κάποιες στιγμές, σε κάποιες μεμονωμένες 

διαδικασίες, και σε ατομικά ή συλλογικά ενεργήματα, που θέτουν στον νομομαθή, στον 

ιστορικό μια ολόκληρη σειρά προβλημάτων, τούτη την άσκηση της εξουσίας πώς 

μπορούμε να τη ρυθμίσουμε και να τη μετρήσουμε σ' αυτόν που κυβερνά; Λοιπόν, ας 

πούμε με έναν πολύ γενικό, πολύ σφαιρικό τρόπο ότι για πολύ καιρό αναζητούσαμε 

την ιδέα του να κυβερνάς, του να μετράς, και συνεπώς του να περιστέλλεις την 

απεριόριστη άσκηση της εξουσίας προς την πλευρά της σοφίας εκείνου που θα μας 

κυβερνούσε. Σοφία, ήταν η παλιά απάντηση. Σοφία σημαίνει να κυβερνάς σύμφωνα με 

την τάξη των πραγμάτων. Σημαίνει να κυβερνάς σύμφωνα με τη γνώση των 

ανθρώπινων και θείων νόμων. Σημαίνει να κυβερνάς σύμφωνα με ό,τι όρισε ο Θεός. 

Σημαίνει να κυβερνάς σύμφωνα με τη ό,τι μπορεί να μας ορίσει η γενική τάξη των 

θείων και ανθρώπινων πραγμάτων. Με άλλα λόγια, όπου κάποτε ψάχναμε να 

εντοπίσουμε ως προς τί έπρεπε ο κυρίαρχος να είναι σοφός, όταν ψάχναμε να μάθουμε 

σε τί έπρεπε να συνίσταται η σοφία του κυρίαρχου, κατά βάθος προσπαθούσαμε να 

ρυθμίσουμε τη διακυβέρνηση σύμφωνα με την αλήθεια. Αλήθεια του θρησκευτικού 

κειμένου, αλήθεια της αποκάλυψης, αλήθεια της τάξης του κόσμου, αυτός έπρεπε να 

είναι ο κανόνας βάσει του οποίου διευθετούσαμε, ρυθμίζαμε μάλλον, την άσκηση της 

εξουσίας. 

Από τον 16ο με 17ο αιώνα-είχα προσπαθήσει να σας το δείξω πέρσι, η ρύθμιση της 

άσκησης της εξουσίας δεν μου φαίνεται να γίνεται σύμφωνα με τη σοφία αλλά 

σύμφωνα με τον υπολογισμό, δηλαδή τον υπολογισμό των δυνάμεων, τον υπολογισμό 

των σχέσεων, τον υπολογισμό του πλούτου, τον υπολογισμό των παραγόντων ισχύος. 

Δηλαδή δεν επιδιώκεται πλέον να ρυθμιστεί η διακυβέρνηση σύμφωνα με την αλήθεια, 

επιδιώκεται να ρυθμιστεί σύμφωνα με την ορθολογικότητα. Ρύθμιση της 

διακυβέρνησης σύμφωνα με την ορθολογικότητα, αυτό είναι, θαρρώ, ό,τι μπορούσαμε 

να ονομάσουμε νεωτερικές μορφές της διακυβερνησιακής τεχνολογίας. Η ρύθμιση 

σύμφωνα με την ορθολογικότητα πήρε -κι εδώ, επίσης, απλουστεύω πολύ- διαδοχικά 

δύο μορφές. Η ορθολογικότητα σύμφωνα με την οποία ρυθμίζουμε την εξουσία μπορεί 

να γίνει η ορθολογικότητα του Κράτους υπό την έννοια της κυρίαρχης ατομικότητας. 

Η διακυβερνησιακή ορθολογικότητα, σ' εκείνη τη στιγμή -είμαστε στην εποχή του 

Κρατικού Συμφέροντος-, είναι η ορθολογικότητα του ίδιου του κυρίαρχου, η 

ορθολογικότητα εκείνου που μπορεί να πει ''εγώ, το Κράτος''. Πράγμα που προφανώς 

έθετε κάποια προβλήματα. Κατ' αρχάς, ''τί είναι αυτό το εγώ'' που παραπέμπει την 

ορθολογικότητα της διακυβέρνησης στη δική του κυριαρχική ορθολογικότητα, 

μεγιστοποιώντας τη δική του ισχύ; Οπότε, προκύπτει το νομικό ζήτημα του 

συμβολαίου. Έχουμε, επίσης, ένα ζήτημα που τίθεται εκ των πραγμάτων: πώς μπορεί 

άραγε να ασκηθεί αυτή η ορθολογικότητα του κυρίαρχου, που έχει την αξίωση να λέει 

''εγώ'', όταν  πρόκειται  για  προβλήματα  όπως  αυτά  της  αγοράς  ή,  γενικά,  όπως  οι 
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οικονομικές διαδικασίες, όπου η ορθολογικότητα όχι μόνο απαλλάσσεται τελείως από 

μια ενιαία μορφή αλλά αποκλείει απολύτως τόσο την ενιαία μορφή όσο και το 

κατοπτευτικό βλέμμα; Εξ ου, καινούργιο πρόβλημα, πέρασμα σε μια νέα μορφή 

ορθολογικότητας, που σηματοδοτεί μια ρύθμιση της διακυβέρνησης. Τώρα θα 

ρυθμίσουμε τη διακυβέρνηση όχι σύμφωνα με την ορθολογικότητα του κυρίαρχου 

υποκειμένου, που μπορεί να πει ''εγώ, το Κράτος'', [αλλά] σύμφωνα με την 

ορθολογικότητα αυτών που κυβερνώνται, αυτών που κυβερνώνται ως οικονομικά 

υποκείμενα και γενικότερα ως υποκείμενα συμφέροντος, συμφέροντος υπό την 

γενικότερη έννοια του όρου, [σύμφωνα με] την ορθολογικότητα αυτών των ατόμων, 

καθόσον, για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα αυτά υπό τη γενική έννοια του όρου, 

χρησιμοποιούν κάποια μέσα και τα χρησιμοποιούν όπως θέλουν: αυτή η 

ορθολογικότητα των κυβερνώμενων θα πρέπει να χρησιμεύσει ως αρχή ρύθμισης της 

ορθολογικότητας της διακυβέρνησης. 

Αυτό, μου φαίνεται, χαρακτηρίζει τη φιλελεύθερη ορθολογικότητα: πώς να 

ρυθμίσουμε τη διακυβέρνηση, την τέχνη της διακυβέρνησης, πώς να [θεμελιώσουμε] 

την αρχή του εξορθολογισμού της τέχνης της διακυβέρνησης σύμφωνα με την 

ορθολογική συμπεριφορά αυτών που κυβερνώνται. 

Εδώ είναι, μου φαίνεται, το σημείο διχασμού, εδώ είναι ο σημαντικός 

μετασχηματισμός που προσπάθησα να εντοπίσω, πράγμα που κάθε άλλο παρά σημαίνει 

ότι η ορθολογικότητα του Κράτους – ατόμου ή του κυρίαρχου ατόμου που μπορεί να 

πει ''εγώ, το Κράτος'' εγκαταλείπεται. Μπορούμε επίσης να πούμε, με σφαιρικό, γενικό, 

τρόπο ότι όλες οι εθνικιστικές πολιτικές, οι κρατικές πολιτικές κ.τ.λ., θα είναι πολιτικές 

των οποίων η αρχή ορθολογικότητας θα συναρτάται με την ορθολογικότητα ή, αν 

θέλετε, υπό άλλους όρους, με το συμφέρον και τη στρατηγική των συμφερόντων του 

κυρίαρχου ατόμου ή του Κράτους, στον βαθμό που αυτό συγκροτεί μια κυρίαρχη 

ατομικότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ρυθμισμένη 

σύμφωνα με την αλήθεια διακυβέρνηση δεν είναι, επίσης, κάτι που έχει εξαφανιστεί. 

Διότι, σε τελική ανάλυση, τί είναι άραγε κάτι όπως ο μαρξισμός, αν όχι η έρευνα για 

έναν τύπο κυβερνητικόηττας που θα συναρτηθεί, βέβαια, με μια ορθολογικότητα, αλλά 

μια ορθολογικότητα που δεν θα εμφανιστεί τόσο ως η ορθολογικότητα των ατομικών 

συμφερόντων, όσο ως η ορθολογικότητα μιας ιστορίας που εκδηλώνεται λίγο-λίγο ως 

αλήθεια; Και ως προς αυτό, παρατηρείτε στον νεωτερικό κόσμο, αυτόν που ξέρουμε 

από τον 19ο αιώνα και μετά, μια ολόκληρη σειρά διακυβερνησιακών ορθολογικοτήτων 

που επικαλύπτονται, στηρίζονται, ανταγωνίζονται, αντιμάχονται μεταξύ τους. Τέχνη 

διακυβέρνησης σύμφωνα με την αλήθεια, τέχνη διακυβέρνησης σύμφωνα με την 

ορθολογικότητα του κυρίαρχου Κράτους, τέχνη διακυβέρνησης σύμφωνα με την 

ορθολογικότητα των οικονομικών συντελεστών γενικότητα, τέχνη διακυβέρνησης 

σύμφωνα με την ορθολογικότητα των ίδιων των κυβερνώμενων. Και όλες αυτές οι 

διαφορετικές τέχνες διακυβέρνησης, όλοι αυτοί οι διαφορετικοί τύποι τρόπων 

υπολογισμού, εξορθολογισμού, ρύθμισης της τέχνης διακυβέρνησης, χοντρικά θα 

αποτελέσουν, επικαλύπτοντας η μία την άλλη, το αντικείμενο της πολιτικής συζήτησης 

από τον 19ο αιώνα και μετά. Τί είναι η πολιτική, τελικά, αν όχι το παιχνίδι αυτών των 

διαφόρων τεχνών διακυβέρνησης με  τους  διαφορετικούς  δείκτες,  και  ταυτόχρονα  η 
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συζήτηση που οι διάφορες τέχνες διακυβέρνησης προκαλούν; Εδώ, μου φαίνεται, 

γεννιέται η πολιτική. Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ. 

Πηγή: https://bestimmung.blogspot.com/2015/03/michel-foucault.html 

 

 

Παράθεμα 7 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ   

Μπιτ (Beat) Λογοτεχνία – Αφιέρωμα 

Αναρτήθηκε από την ΛΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  

στις 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018  

 

The Beat Generation  

Κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα η λογοτεχνία δημιούργησε νέα ρεύματα και 

έθεσε μεγάλο αριθμό ερωτημάτων. Ανάμεσα στα παγκόσμια ρεύματα του 

υπερρεαλισμού, του μοντερνισμού, του φουτουρισμού ή του ντανταϊσμού εμφανίστηκε 

ένα καταρχήν αμερικανικό λογοτεχνικό ρεύμα, η λογοτεχνία της «μπιτ γενιάς» ή 

«μπιτ λογοτεχνία». 

Το 1944, κι ενώ ο πόλεμος στη Γηραιά Ήπειρο μαινόταν, στη Νέα Υόρκη θα συνέβαινε 

μια καταλυτική γνωριμία που έμελλε να επηρεάσει περισσότερο από κάθε άλλη τη 

λογοτεχνία κυρίως της μεταπολεμικής Αμερικής, και λιγότερο της Ευρώπης. Το 1944, 

ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο Τζακ Κέρουακ και ο Ουίλιαμ Μπάροουζ συναντήθηκαν στο 

πανεπιστήμιο Κολούμπια. Τη γνωριμία τους οφείλουν στον Ντέιβιντ Κάμεμερ και τον 

Λούσιαν Καρ. Η κίνηση αργότερα μετατοπίστηκε προς τη Δυτική Ακτή, όπου 

στράφηκε γύρω από το βιβλιοπωλείο και εκδοτικό οίκο City Lights στο Σαν 

Φρανσίσκο. Στην Γκαλερί 6, στην ίδια πόλη, ο Γκίνσμπεργκ οργάνωσε μια βραδιά 

ανάγνωσης ποίησης στις 7 Οκτωβρίου του 1955, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 

«Ουρλιαχτού». Στη συνέχεια οι βασικοί πρωταγωνιστές του κινήματος κινήθηκαν και 

https://passepartoutreading.wordpress.com/category/%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/
https://passepartoutreading.wordpress.com/author/lizap1/
https://passepartoutreading.wordpress.com/2018/08/09/the_beat_generation/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CF%80%CE%B9%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC_%CE%9C%CF%80%CE%B9%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BA_%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%85%CE%B6
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πάλι προς τη Νέα Υόρκη κι έπειτα στο Παρίσι, περνώντας και από το Μεξικό και την 

Ταγγέρη. 

 

Έτσι δημιουργείται ο πυρήνας των «ποιητών μπιτ», μιας λογοτεχνικής ομάδας που 

συνέδραμε στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτιστικού χάρτη, αν αναλογιστούμε 

τις επιδράσεις των «μπιτ» όχι μόνο στην ποίηση και στη ροκ μουσική αλλά και στο 

θέατρο και στη φωτογραφία ακόμη και στην ψυχολογία: είναι γνωστές οι σχέσεις και 

οι δεσμοί που είχαν με τους «μπιτ» ο ψυχολόγος Τίμοθι Λίρι, οι τραγουδιστές Μπομπ 

Ντίλαν, Τζέρι Γκαρσία, Λου Ριντ, Τζάνις Τζόπλιν, Ντέιβιντ Μπάουι και Τομ 

Γουέιτς, οι Ρώσοι ποιητές Γεβγκένι Γεφτουσένκο και Αντρέι Βοζνεζένσκι, ο 

ανθρωπολόγος και εθνομουσικολόγος Χάρι Σμιθ, ο φωτογράφος και 

κινηματογραφιστής Ρόμπερτ Φρανκ, ο ζωγράφος Γουίλεμ ντε Κούνινγκ, οι Ιταλοί 

ζωγράφοι Σάντρο Τσία και Φρανσέσκο Κλεμέντε, ο Νικαραγουανός ιερωμένος 

ποιητής Ερνέστο Καρντενιάλ, ο φωτογράφος Ρίτσαρντ Άβεντον και η συγγραφέας 

Κάθι Εϊκερ. «Όλοι αυτοί εμπνεύσθηκαν και επηρεάστηκαν βαθύτατα από το «κίνημα 

των μπιτ» και εξακολουθούν και σήμερα, ο καθένας με τον τρόπο του και με το έργο 

του, να διακηρύττουν τα μηνύματα της παρέας της αίθουσας τέχνης Six Gallery, 

μηνύματα ανοιχτότητας, υπερβατικότητας, αυθόρμητης έκφρασης και αισθημάτων που 

βασίζονται στις αισθήσεις και στη φαντασία.»[1] 

Η «μπιτ λογοτεχνία» δανείστηκε 

το όνομά της από την 

αμερικανική λέξη «μπιτ» (beat) 

που προέρχεται από την αργκό 

των ανθρώπων των τσίρκων και 

των υπαίθριων θεαμάτων της 

δεκαετίας του 1930, η οποία 

αντανακλούσε τις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν  οι  περιφερόμενοι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B9_%CE%9B%CE%AF%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CE%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Garcia
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85_%CE%A1%CE%B9%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%82_%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BC_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BC_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%B2%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CE%B9_%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%B9_%CE%92%CE%BF%CE%B6%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%AD%CE%BD%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Everett_Smith
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Frank
https://en.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Kooning
https://en.wikipedia.org/wiki/Sandro_Chia
https://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Clemente
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Cardenal
http://www.consider.gr/richard-avedon-fashion-photographer/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kathy_Acker
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διασκεδαστές. Εισχωρώντας στον κόσμο των ναρκωτικών, η λέξη «μπιτ» σήμαινε 

«εξαπατημένος». Ως χαρακτηρισμός που προσδιόριζε πλέον κάτι πιο συλλογικό και 

σύγχρονο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια του 

Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου από τους μουσικούς της τζαζ και από περιθωριακούς 

της πόλης και σήμαινε πως κάποιος ήταν στα όριά του, τσακισμένος, φτωχός και 

απελπισμένος. Το 1944 ο χαρακτηρισμός «μπιτ» τράβηξε την προσοχή του Ουίλιαμ 

Μπάροουζ και μέσω αυτού πέρασε στον τότε πρωτοετή του πανεπιστημίου Κολούμπια 

Άλεν Γκίνσμπεργκ και στον συγγραφέα φίλο του Τζακ Κέρουακ. Ο Κέρουακ 

ενθουσιάστηκε με τον χαρακτηρισμό και, βάφτισε μ’ αυτόν όλον εκείνον τον κύκλο 

των καλλιτεχνών που μοιράζονταν το «Νέο Όραμα» και προσδοκούσαν την 

αναγέννηση, την απελευθέρωση του αμερικανικού λόγου, των τεχνών και της 

ευρύτερης συνείδησης του αμερικανικού λαού. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο Κέρουακ και ο Γκίνσμπεργκ άρχισαν να δίνουν 

έμφαση στην υπαρξιακή πτυχή του όρου, προτάσσοντας τη βαρύτητα του «beat» ως 

παράγωγου του «beatitude» (μακαριότητα) και του «beatific» (μακάριος), 

«θεωρώντας πως σχετιζόταν άμεσα και καθ’ ολοκληρία με τη μυστική φύση της 

ύπαρξης.» Εξάλλου, η εμφάνιση της γενιάς των μπιτ έλαβε χώρα μέσα στην ανώμαλη 

και προβληματική πορεία των γεγονότων μιας εποχής της αμερικανικής κοινωνίας (που 

δεν διέφερε και πολύ από τη σημερινή), με την ηθική και την πολιτική κρίση, τη 

δογματική σκλήρυνση και την κοινωνική αδικία να έχουν αλλοτριώσει σχεδόν κάθε 

έκφανση της ζωής. «Οι μπιτ, όμως, προχώρησαν μέσα σ’ αυτό το σύστημα γεμάτοι 

ανθρωπιστικές και ελευθεριακές ιδέες, όχι με στρατευμένη πολιτική άποψη, 

αντιθέτως, διατυμπανίζοντας την πίστη στο ιερό, νιώθοντας αποστροφή για κάθε 

κατεστημένη ιδέα και έννοια.»[2] Πέραν αυτών των σημασιών, ο όρος «μπιτ» 

παρέπεμπε, επίσης, στον χτύπο και στον ρυθμό της τζαζ, η οποία ήταν άμεσα 

συνδεδεμένη με την αισθητική πρόταση ολόκληρης της γενιάς. 

Μολονότι το μυθιστόρημα του Κέρουακ, «Στο δρόμο» έκανε γνωστή την «μπιτ 

λογοτεχνία» στο πλατύ κοινό, ο λεπτός τόμος με τα ποιήματα του Γκίνσμπεργκ 

«Ουρλιαχτό» την έλουσε με φως. «Οι ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίου, οι 

κριτικοί και οι αναγνωρισμένοι ποιητές αμέσως έδειξαν καθαρά ποια ήταν η γνώμη 

τους για το «Ουρλιαχτό»· δεν ήθελαν να το αγγίξουν ούτε με το γάντι.»[3] Η ίδια 

αναστάτωση στα νερά της αμερικάνικης λογοτεχνίας είχε συμβεί ακριβώς εκατό χρόνια 

νωρίτερα, όταν ο Ουόλτ Ουίτμαν τύπωσε «Τα φύλλα χλόης». 

Τα βιβλία των «μπιτ» είναι σπάνια, ο Γκίνσμπεργκ ο ποιητής, ο Μπάροουζ με 

το «Γυμνό Γεύμα» του και ο Κέρουακ – ο μόνος που δοκίμασε να φτιάξει ένα έργο 

βασισμένο στο μύθο της άρνησης και της απόδρασης και του οφείλουμε βασικά δύο 

έργα τα «Στο δρόμο» και «Οι Υποχθόνιοι» – έχουν σαν χαρακτηριστικό τους την 

εμβάθυνση στο νόημα της περιπέτειας. 

https://passepartoutreading.wordpress.com/2018/08/05/sto_dromo/
https://passepartoutreading.wordpress.com/2018/07/30/ourliaxto/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%8E%CE%BB%CF%84_%CE%9F%CF%85%CE%AF%CF%84%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/155269/Burroughs,_William_S.,_1914-1997/%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CF%8C_%CE%B3%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
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Οι «μπιτ», με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, βίωναν και κατέγραφαν την εμπειρία του 

να ζει κανείς μέσα στα ερείπια του χαμένου ανθρώπινου πολιτισμού. Και αυτό 

συνέβαινε ως κοινωνικό φαινόμενο με τόση σφοδρότητα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, 

και όπως αποδείχτηκε ήταν και η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στον δυτικό 

κόσμο. 

Λογοτεχνία: χαρακτηριστικά και άλλες μορφές τέχνης 

Δεν υπάρχει, για να πούμε την αλήθεια, «μπιτ λογοτεχνία» βγαλμένη από το κίνημα 

που γεννήθηκε στην Αμερική με την αμφισβήτηση της κοινωνικής τάξης, την 

αντίδραση φυγής και απογείωσης μπροστά στις αυξανόμενες απειλές του πολέμου, το 

καρκίνωμα των μολυσμένων πόλεων και τα ανάλγητα ανθρώπινα τέρατα μιας 

καταναλωτικής κοινωνίας που καταβροχθίζει τα ίδια τα παιδιά της, αν δεν 

αναζητήσουμε αυτή την αμφισβήτηση, αλλά και την άμεση και αυθόρμητη έκφραση 

αυτής της αντίθεσης, πριν απ’ όλα, στη μουσική. Άλλωστε, όπως ήδη ειπώθηκε, το 

όνομα που προσδιορίζει αυτή τη γενιά είναι δανεισμένο από την τζαζ και είναι ο 

ρυθμός. «Χτυπημένοι, νικημένοι, μα ωστόσο αφυπνισμένοι ταυτόχρονα για μια 

καινούργια συνείδηση, που αντηχεί κάτω από τα χτυπήματα των ντραμς και καλεί 

τις αδερφές ψυχές να σμίξουν και να χορέψουν.»[4] 

Το κίνημα των «μπιτ», κινήθηκε σε πολλά πεδία και μορφές τέχνης αν και παραμένει 

γνωστότερη   η   επίδρασή   τους   στη   λογοτεχνία   με   τη   δημιουργία  της  αντίστοιχης 
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λογοτεχνικής ομάδας. Οι καλλιτεχνικές πρακτικές της «γενιάς των μπιτ» (αναγνώσεις, 

παραστάσεις, συναυλίες και ταινίες) μαρτυρούν μια κατάρριψη των καλλιτεχνικών 

ορίων και την επιθυμία για συνεργασία που θέτει τη μοναδικότητα του καλλιτέχνη υπό 

αμφισβήτηση. 

Παράλληλα με αξιοσημείωτους εικαστικούς 

καλλιτέχνες, ως επί το πλείστον εκπροσώπους της 

σκηνής της Καλιφόρνια (Wallace Berman, Bruce 

Conner, George Herms, Jay DeFeo) υπήρξαν πολύ 

σημαντικές μορφές της μαύρης αμερικανικής 

ποίησης (LeRoi Jones, Bob Kaufman), που παραμένει 

σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στην Ευρώπη, η οποία 

μάλιστα επηρέασε και την τζαζ. Η φωτογραφία ήταν 

επίσης ένα σημαντικό μέσο έκφρασης και πολλά καρέ 

του Γκίνσμπεργκ και του Μπάροουζ έχουν δει συχνά 

το φως της δημοσιότητας μέσα από σχετικές 

εκθέσεις. Τέλος η πολύ χαρακτηριστική τεχνική του 

“cut-up”, δηλαδή το κόψιμο και ράψιμο  

            Γκρέγκορυ Κόρσο       φράσεων προς αναζήτηση διαφορετικών νοημάτων 

γεννήθηκε στο Παρίσι από τον εικαστικό και ποιητή Μπρίον Γκίσιν και στη συνέχεια 

αξιοποιήθηκε τόσο από τον Μπάροουζ όσο και από τον ποιητή Γκρέγκορι Κόρσο οι 

οποίοι έσπαγαν ένα κείμενο σε κομμάτια και τα συνέτασσαν με διαφορετική σειρά για 

να δημιουργήσουν κάτι καινούργιο. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της «μπιτ λογοτεχνίας» ήταν, κατά κύριο λόγο, μια ξέφρενη 

συνήθως κατάβαση στα έγκατα των πιο τρελών εμμονών, της λαγνείας, των 

ναρκωτικών, του αλκοόλ, της τέχνης, και της αδυσώπητης μοναξιάς. Η πλοκή των 

περισσότερων βιβλίων αποτελείται από επεισόδια που διαδέχονται καταιγιστικά το ένα 

το άλλο και περιλαμβάνουν πολλές φορές συναντήσεις με τυχαίους ανθρώπους που 

διαπερνούν την πλοκή σαν αιφνίδιες αστραπές (ή εκλάμψεις στο μυαλό των αφηγητών  

/ ηρώων). Οι αργόσυρτες, δίχως φαινομενικά σοβαρό νόημα, τρελές / μεθυσμένες 

κουβέντες της πάντα αργόσχολης παρέας που απολαμβάνει να επιβιώνει στην κόψη 

των πραγμάτων. Τέλος οι ακρότητες στα λόγια, αλλά συχνά και στις πράξεις, το 

χιούμορ αναμιγμένο με τη θυμοσοφία σε ατέρμονες συζητήσεις δίχως αρχή και τέλος. 

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της γενικότερης στάσης των «μπιτ» ήταν η άρνηση να 

συμμετάσχουν στον ολοκληρωτισμό του συστήματος και να επιφέρουν σημαντικές 

αλλαγές σ’ αυτό προτείνοντας ένα πολύ συγκεκριμένο πρότυπο: «τον αισθητικό 

πνευματικό άνθρωπο που αποποιείται τη βία, την εκκλησία, τον στρατό, την 

πολιτική, την ισχύουσα ηθική και νομοθεσία – πράγματα, δηλαδή, τα οποία, ούτως 

ή άλλως, η τέχνη καυτηρίαζε ανέκαθεν.» Με τους μπιτ, όμως, συνέβη κάτι 

πρωτοφανές, η εμφάνιση ενός «ύφους» που αναλογούσε στην πραγματική εικόνα των 

λογοτεχνών,   το   οποίο  απέκτησε  αυτομάτως  οπαδούς,  όπως,  άλλωστε,  συνηθίζεται, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wallace_Berman
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Conner
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Conner
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Herms
https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_DeFeo
https://en.wikipedia.org/wiki/Amiri_Baraka
https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Kaufman
https://en.wikipedia.org/wiki/Cut-up_technique
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Corso
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οι οποίοι, αδιάφοροι ή ανίκανοι να αποκτήσουν όραμα και συνειδητότητα, 

δημιούργησαν ένα ψευδο-πρότυπο, ανάλογο όλων αυτών που κατακλύζουν τις 

σύγχρονες πόλεις. Αυτό, όμως, θα έπρεπε να αφήνει κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο 

παντελώς αδιάφορο. Κι όμως, σε γενικές γραμμές οι ομότεχνοί τους και οι κριτικοί της 

λογοτεχνίας «παρασύρθηκαν από το στυλ», προφανώς θορυβημένοι από το 

προβάδισμα και τα πλεονεκτήματα των έργων τους.»[5] 

Οι αισθητικές επιδράσεις που δέχτηκαν οι «μπιτ λογοτέχνες» είναι πολύ πλατιές: 

Ουίτμαν, Πάουντ, Ρεμπό, Απολινέρ, Βαλερί, Λόρκα, Μπρεχτ, Μαγιακόφσκι, 

Χέντεριν, Σμαρτ, Μπλέικ αλλά και συγγραφείς από την Άπω Ανατολή. 

«Σε τούτη τη λιτανεία των επιδράσεων δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τον 

αθεϊστικό υπαρξισμό που αναπτύχθηκε από τον Ζαν Πολ Σαρτρ και ιδιαίτερα όπως 

διαμορφώθηκε στα κείμενα του Αλμπέρ Καμύ. Αυτή η θεώρηση της ζωής, το μείγμα 

του ζεν βουδισμού, του Χριστού και του Καμύ, καθρεφτίζεται καθαρά σε μια 

τελευταία προσπάθεια του Γκίνσμπεργκ, του Ορλόφσκι και του Κόρσο να ορίσουν 

τη Γενιά Μπιτ: […] υπάρχουν έξι χιλιάδες άστρα τη νύχτα• υπάρχουν όμως 

δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια άλλα αθέατα αστέρια. Μπορείς να μετρήσεις 

μόνο έξι χιλιάδες. Ο ήλιος είναι άστρο. Η γη όμως δεν είναι. Ξέρεις πόσες πολλές 

φορές χωράει η γη μέσα σε ένα άστρο, όπως στον ήλιο λόγου χάρη; Βάζω στοίχημα 

πάνω από χίλιες. Λοιπόν! Πως αισθάνεσαι; Ασήμαντος; Φτηνός; Φοβερός; 

Ζηλιάρης; Αλαζονικός; Γι’ αυτό υπάρχει η Γενιά Μπιτ και όχι επειδή κρέμεται πάνω 

από τη γη η καταστροφή, η καταστροφή που δημιούργησε ο άνθρωπος, τούτη η 

καταστροφή ήταν εδώ πριν ακόμα γεννηθούμε• δεν υπάρχει σωτηρία, για ποιο λόγο 

λοιπόν να στενοχωριόμαστε, η καταστροφή είναι κάτι περαστικό, υπάρχουν άλλα 

πράγματα να δούμε, θαυμαστά πράγματα• η Γενιά Μπιτ προσβάλλεται όταν τη 

συνδυάζουν με την καταστροφή. Η Γενιά Μπιτ υπάρχει επειδή πράγματι βρίσκεται 

μέσα στα αντιφατικά καλάμια της ψυχής […]. Όλα είναι ατέλειωτα, χωρίς όρια το 

άπειρο είναι ένα σκυλάκι που κάθεται στα ίδια του τα πόδια. Η Γενιά Μπιτ λοιπόν 

είναι ένα αποκορύφωμα, τόσο ασήμαντη όσο οτιδήποτε άλλο κάνει ο 

άνθρωπος• ποια σχέση έχει η Γενια Μπιτ με τις δρομάδες του ηλιακού συστήματος; 

[…] Τίποτε σημαίνει τίποτε. Οι αγελάδες, η σούπα, ο θάνατος της μάνας, τα 

πολεμικά απόρρητα, το Παρθενικό Τραγούδι του Αλκμάν, οι Αρχαίοι Έλληνες με 

σορτσάκια, το Κολέγιο Σμιθ• άναστρα πράγματα προσπαθούν να στερήσουν από τη 

Γενιά Μπιτ τις ψευδαισθήσεις της. Γιατί; Επειδή αυτοί, οι άναστροι δεν πιστεύουν 

στην μαντική αφαίρεση, να γιατί. Πιστεύουν πραγματικά ότι ο άνθρωπος ζει, ότι ο 

άνθρωπος υπάρχει• πόσο λυπηρό! Πόσο παράλογο! Ο άνθρωπος δεν υπάρχει, ο 

άνθρωπος είναι απλώς μια εφεύρεση του θεού• μια εφεύρεση χωρίς νόημα μέσα σε 

τούτο το απέραντο κίνημα ευαισθησίας […]. Γι’ αυτό μην ακούτε τι λέει η γη, η γη 

ζηλεύει τον ουρανό. Ζηλεύει επειδή ξέρει ότι δεν είναι ούτε καν άστρο. Η αλήθεια 

βαθιά, η αλήθεια είναι αποκαρδιωτική, σχετικά ασφαλής• τα πάντα εκτός από τη 

Γενιά Μπιτ στέκονται μέσα στα βάσανα και στους πόνους της ψευτιάς.»[6] 
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Άλλεν Γκίνσμπεργκ 

 

Η γενιά των «μπιτ» είχε διαρκή αντίκτυπο στη δομή της αμερικανικής κοινωνίας. Λόγω 

του «Ουρλιαχτού» του Γκίνσμπεργκ, η έννοια της αποδεκτής λογοτεχνίας διευρύνθηκε 

πάρα πολύ. Η λογοκρισία, ως δύναμη για τη διαμόρφωση του δημόσιου λόγου στη 

λογοτεχνία, έληξε. Η γενιά των «μπιτ» δημιούργησε ένα πλήθος από υπόγειες αξίες, 

όπως η αγάπη τους για τους ιθαγενείς της Αμερικής και τις Ανατολικές φιλοσοφίες και 

θρησκείες. Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ άρχισε να ψάχνει τα 

νοήματα του Βουδισμού, ενώ ο Τζακ Κέρουακ με τη βοήθεια του Γκάρι Σνάϊντερ, 

επέκτεινε το ενδιαφέρον του για την Ανατολική θρησκεία. Το 1955, με τη διάσημη 

ανάγνωση του «Ουρλιαχτού» από τον Γκίνσμπεργκ στο Six Gallery στο Σαν 

Φρανσίσκο, η Ανατολή και η Δύση συναντήθηκαν. 

Η ποίηση και η πεζογραφία αυτής της ανθολογίας δείχνουν ότι η γενιά των «μπιτ» 

τοποθέτησε –μέσω της νέας συνείδησης της Ανατολικής φιλοσοφίας– τη δύναμη του 

ατόμου στο πνευματικό κέντρο της ζωής. Αν και μερικοί έχουν επικρίνει τους «μπιτ» 

ως Βουδιστές του καναπέ με δυτικές αξίες, οι περισσότεροι από αυτούς έλαβαν σοβαρά 

υπόψη τη μελέτη της ανατολικής θρησκείας μέσω του διαλογισμού και της ανάγνωσης 

γραφών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έκαναν ταξίδια στην Ιαπωνία και εντρύφησαν 

στην εκπαίδευση των μοναχών. 

https://www.poets.org/poetsorg/poet/gary-snyder
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 Αυτή η εξερεύνηση της 

ξένης σκέψης συνέβαλε  

στην παγκοσμιοποίηση, στην 

πολυθεϊστική θρησκεία και 

στη δημιουργία σύγχρονης 

περιβαλλοντικής ηθικής. Η 

σύγχρονη ποίηση μετατρά-

πηκε σε αναμόρφωση ως 

αποτέλεσμα του επαναστα-

τικού λογοτεχνικού στυλ των 

«μπιτ». Οι ποιητικές δομές 

χαλάρωσαν και επέτρεψαν 

στους συγγραφείς να εκφρα-

στούν με οποιονδήποτε τρόπο επέλεξαν. Ο πειραματισμός με την ουσία, τον τρόπο 

ζωής και τη σεξουαλικότητα έγινε πιο ομαλοποιημένος. Επέτρεψε τη διερεύνηση και 

την έκφραση σε αντίθεση με την προσαρμογή σε ένα καλούπι που θεωρείτο 

φυσιολογικό ή ιδανικό από την αμερικανική κοινωνία. Έτσι, η γενιά των «μπιτ» ήταν 

στην πραγματικότητα πιο μορφωμένη, εξελιγμένη και η καλλιτεχνική τους εξέγερση 

ήταν αρκετά υπολογισμένη ώστε να ανοίξει το δρόμο για τις μελλοντικές γενιές. 

Κύριοι εκπρόσωποι της «μπιτ λογοτεχνίας» 

Ο κεντρικός πυρήνας των «μπιτ λογοτεχνών» περιλάμβανε τον συγγραφέα Τζακ 

Κέρουακ, τον ποιητή Άλεν Γκίνσμπεργκ και 

τον Γουίλιαμ Μπάροουζ, ενώ σταδιακά 

προστέθηκαν και άλλες μονάδες, όπως οι 

ποιητές Γκάρι Σνάιντερ, Μίχαελ Μακ Κλούρ 

και Γκρέγκορι Κόρσο και o συγγραφέας και 

εκδότης Λόρενς Φερλινγκέτι, ειδικότερα με 

την μετακίνηση της ομάδας στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. 

Κεντρικό ρόλο στην εξάπλωση της «μπιτ λογοτεχνίας» διαδραμάτισαν δύο σημαντικά 

έργα, το μυθιστόρημα «Στο Δρόμο» (On the road, 1951) του Κέρουακ και το ποίημα 

«Ουρλιαχτό» (Howl, 1955) του Γκίνσμπεργκ, που αποτελούν έως σήμερα τα πλέον 

δημοφιλή δείγματα της «μπιτ λογοτεχνίας». 

Τζακ Κέρουακ 

Ο αλήτης που χάρισε στην ανθρωπότητα το «Στο δρόμο» γεννήθηκε ως Ζαν-Λουί 

Λεμπρί ντε Κερουάκ (1922-1969) στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, ως γιος γαλλόφωνων 

καναδών μεταναστών. Στην παιδική του ηλικία θα γνωρίσει όμως την τραγωδία, όταν 

το καλοκαίρι του 1926 θα χάσει τον μεγαλύτερο αδελφό του ο οποίος πέθανε 

χτυπημένος από ασθένεια. Η καθολική οικογένεια θα στραφεί έτσι ακόμα περισσότερο 

στη θρησκεία, αν και ο μικρός Τζακ μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ αθλημάτων και 

διαβάσματος. 

 

Γκ. Σνάϊντερ, Π. Ορλόφσκι, Α. Γκίνσμπεργκ 

με φόντο τα Ιμαλάϊα (Ινδία, 1960) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_McClure
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B9
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Παρά το γεγονός ότι ονειρεύεται να γίνει συγγραφέας 

και να γράψει «το μεγάλο αμερικανικό μυθιστό-

ρημα», είναι στα σπορ που βλέπει την εξασφάλιση 

του μέλλοντός του και συγκεκριμένα στο ράγκμπι. 

Αποφοιτώντας από το γυμνάσιο το 1939, παίρνει 

υποτροφία για το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, κάτι που 

θα τον φέρει στην πολύβουη Νέα Υόρκη, αλλάζοντας 

έτσι τη ζωή του μια και καλή. 

Ο Κέρουακ έρχεται σε επαφή στο «Μεγάλο Μήλο» 

με την τζαζ μουσική και κυριολεκτικά μαγεύεται! 

Ταυτοχρόνως, αρχίζει να γράφει για την πανεπιστημιακή εφημερίδα και δημοσιεύει 

σύντομα διηγήματα, θεωρώντας πως είναι κοντά τόσο στο όνειρο της συγγραφής όσο 

και της καριέρας στο ράγκμπι. Δυστυχώς όμως γι’ αυτόν, σπάει το πόδι του και 

ουσιαστικά ξεκινά η αντίστροφη πορεία, με τον Κέρουακ να παρατά ομάδα, 

πανεπιστήμιο και όνειρα για καλύτερη -αν και συμβατική- ζωή. Το επόμενο διάστημα 

θα το περάσει κάνοντας δουλειές του ποδαριού και το 1943 κατατάσσεται στους 

Πεζοναύτες για να βοηθήσει τη χώρα του στην πολεμική της προσπάθεια. Έπειτα όμως 

από μόλις 10 μέρες αποτάσσεται από την υπηρεσία, καθώς η ψυχιατρική 

πραγματογνωμοσύνη έδειξε «σχιζοειδείς τάσεις»! 

Επιστρέφει λοιπόν άπραγος στη Νέα Υόρκη και τότε γνωρίζεται με μια ομάδα νεαρών 

και επίδοξων συγγραφέων, με την οποία θα καθόριζαν αργότερα τα λογοτεχνικά 

πράγματα της Αμερικής. Γίνεται φίλος λοιπόν με τον Άλεν Γκίνσμπεργκ, φοιτητή στο 

Κολούμπια, και κάποιον Γουίλιαμ Μπάροουζ, ο οποίος είχε επίσης εγκαταλείψει το 

κολέγιο για να κυνηγήσει το συγγραφικό όνειρο. 

Κι έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του ’40, ο Κέρουακ θα γράψει στη Νέα Υόρκη το 

πρώτο του μυθιστόρημα, το «Town and City», μια αυτοβιογραφική ιστορία που θα 

εκδοθεί το 1950, με τη βοήθεια των καθηγητών του Γκίνσμπεργκ στο Κολούμπια, και 

θα φέρει στον Κέρουακ μια πρώτη φήμη στους στενούς λογοτεχνικούς κύκλους της 

Νέας Υόρκης. 

Ο Κέρουακ είχε ακόμα έναν φίλο, κάποιο Νιλ Κάσαντι, και οι δυο τους όργωναν τις 

ΗΠΑ, ακόμα και το Μεξικό, ψάχνοντας έμπνευση για τα πάντοτε αυτοβιογραφικά 

μυθιστορήματά τους. Το «Στο Δρόμο» δεν είναι τίποτα άλλο λοιπόν από την 

καταγραφή των περιπετειών του ντουέτου στο Σικάγο, το Λος Άντζελες, το Ντένβερ, 

ακόμα και στην Πόλη του Μεξικού, που ήταν γεμάτες από σεξ, ναρκωτικά και τζαζ. 

Το βιβλίο γράφτηκε το 1951 και εκδόθηκε μετά από αναθεωρήσεις το 1957. Το βιβλίο 

γίνεται αυτομάτως κλασικό και σφράγισε με τον ιδανικότερο τρόπο τα λογοτεχνικά 

κελεύσματα του κινήματος των «μπιτ». Όπως το ήθελε και η τότε σύντροφός του, Joyce 

Johnson, για τον αντίκτυπο του βιβλίου στη ζωή του Κέρουακ, «ο Τζακ πήγε στο 

κρεβάτι άσημος και ξύπνησε διάσημος!». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BB_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9
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Στα 6 χρόνια που πέρασαν μέχρι να εκδοθεί τελικά το «Στο Δρόμο», ο Κέρουακ 

συνέχισε να βρίσκεται συνεχώς στον δρόμο, πειραματιζόμενος με το αλκοόλ, τα 

ναρκωτικά και τον βουδισμό. Ταυτοχρόνως, συνέχισε να γράφει πυρετωδώς, αν και τα 

μυθιστορήματα αυτά θα έβλεπαν τον δρόμο της έκδοσης μετά την αναγνωρισιμότητα 

που του έφερε η «Βίβλος» των «μπιτ». Κι έτσι το 1958 θα εκδοθούν οι «Αλήτες του 

Ντάρμα», που απαθανατίζει τις αδέξιες περιπέτειές του με τον βουδιστικό διαφωτισμό, 

και οι «Υποχθόνιοι», ενώ το 1959 θα κυκλοφορήσει άλλο ένα πακέτο μυθιστορημάτων: 

«Δόκτωρ Σαξ», «Mexico City Blues» και «Maggie Cassidy». Ο πολυγραφότατος 

Κέρουακ θα χαρίσει στο παγκόσμιο κοινό του πολλά ακόμα μυθιστορήματα, από τα 

οποία ξεχωρίζουν «Τα Όνειρά μου» (1961), «Μπιγκ Σερ» (1962), «Visions of Gerard» 

(1963), «Μοναχικός Ταξιδιώτης» (1960), «Σατόρι στο Παρίσι» (1966) και «Η 

Ματαιοδοξία του Ντουλουόζ» (1968). 

Σε μια πιο άγνωστη πλευρά της λογοτεχνικής του καριέρας, ο Κέρουακ έγραψε επίσης 

μακροσκελή ποιήματα με ελεύθερο στίχο, αλλά και τη δική του εκδοχή για τα ιαπωνικά 

χαϊκού. Ταυτοχρόνως, κυκλοφόρησε ακόμα και δίσκους και με τον ίδιο να διαβάζει την 

ποίησή του. 

Παρά το γεγονός ότι διατήρησε τον φρενιασμένο συγγραφικό ρυθμό σε όλη του τη 

σχετικά σύντομη ζωή, ο Κέρουακ δεν κατάφερε ποτέ να αποδεχτεί τη φήμη και την 

αναγνωρισιμότητα που απέσπασε για το «Στο Δρόμο». Αυτά εξάλλου ήταν εκ 

διαμέτρου αντίθετα με όσα πρέσβευε ο αντικαταναλωτισμός των «μπιτ» και η επίθεση 

που εκτόξευσαν στις παραδοσιακές κοινωνικές αξίες. 

Κι έτσι ο Κέρουακ βουτήχτηκε ακόμα περισσότερο στο ποτό και τα ναρκωτικά, τα 

μεγάλα του πάθη, από τα οποία δεν ξέφυγε ποτέ. Στην προσωπική του ζωή, 

παντρεύτηκε τρείς φορές, την τελευταία με την ελληνικής καταγωγής Στέλλα Σάμπας, 

μια κοπέλα από τη γενέτειρά του στη Μασαχουσέτη. Ο γάμος έμελλε να μην κρατήσει 

πολύ, καθώς ο ανατρεπτικός συγγραφέας θα έφευγε από τη ζωή, από αιμορραγία που 

προκλήθηκε από την κίρρωση του ήπατος που έπασχε, σε ηλικία μόλις 47 ετών. 

Ο Τζαζ Κέρουακ πέτυχε το παιδικό του όνειρο του «μεγάλου αμερικανικού 

μυθιστορήματος», καθώς το «Στο Δρόμο» φιγουράρει σε όλες τις λίστες με τα 100 

κορυφαία αμερικανικά μυθιστορήματα όλων των εποχών. 

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Κέρουακ ήταν ξεχασμένος, κλεισμένος στο σπίτι 

του μπροστά στην τηλεόραση, και απογοητευμένος παρ’ όλη του τη δόξα. «Αυτό θα 

πει μπιτ», όπως το έλεγε ο ίδιος, «Ζήστε τη ζωή σας; Όχι, αγαπήστε τη ζωή σας. 

Όταν θα ‘ρθουν να σε πετροβολήσουν, δεν θα ‘χεις τουλάχιστον γυάλινο σπίτι, θα 

‘χεις μονάχα το γυάλινο κορμί σου.»[7] 

Άλεν Γκίνσμπεργκ 

Το «Ουρλιαχτό» του το 1955, μετά από μια δημόσια απαγγελία στο Σαν Φρανσίσκο, 

ταρακούνησε όχι μόνο τα νερά της τότε ατάραχης αμερικανικής ποιητικής σκηνής αλλά 

και   τα  θεμέλια  της  αμερικανικής  κοινωνίας  γενικότερα.  Ένα  χρόνο  αργότερα,  το 

https://passepartoutreading.wordpress.com/2018/07/15/doctor_sax/
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1956, ο εκδότης του «Ουρλιαχτού» Λάρι Φερλινγκέ-

τι, φλερτάροντας με τη λογοκρισία, σέρνεται στα 

δικαστήρια γιατί τόλμησε να εκδώσει ένα «άσεμνο» 

ποίημα ενώ ο εκδοτικός του οίκος γίνεται στόχος 

τρομοκρατικής επίθεσης της αστυνομίας της πόλης 

του Σαν Φρανσίσκο. Η απόφαση είναι απαλλακτική, 

το δικαστήριο βρίσκει αθώο τον Φερλινγκέτι και η 

υπόθεση της ποιητικής συλλογής του 30χρονου Άλεν 

Γκίνσμπεργκ γίνεται γνωστή σε ολόκληρη την 

Αμερική, από τον Ειρηνικό ως τον Ατλαντικό Ωκεανό 

και από τα Βραχώδη Όρη ως τον Κόλπο του Μεξικού. 

Τον είπαν «πατριάρχη» και (ανεπίσημο) «εκπρόσωπο του ριζοσπαστικού λογοτεχνικού 

κινήματος των μπιτ», που άνοιξε διάπλατα τις πύλες μιας ποίησης και μιας γενιάς που 

χάραξε ανεξίτηλα όχι μόνο την αμερικανική ποίηση αλλά και το παγκόσμιο ποιητικό 

στερέωμα. Ο ίδιος ήταν μια «φιγούρα καλτ», μια αστραπή που έδινε ενέργεια στον 

πολιτικό ακτιβισμό και στη σεξουαλική επανάσταση, ένας διεθνής ταραξίας που έθετε 

υπό συνεχή κατηγορία όσους καταπατούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε οποιοδήποτε 

μέρος του πλανήτη, ένας ναρκοθέτης του πλούτου, της τυποποιημένης επανάπαυσης 

και της καταπίεσης των μειονοτήτων, των φτωχών και των κατατρεγμένων. 

Ο Άλεν Γκίνσμπεργκ (1926-1997) ήταν γιος μιας Ρωσίδας εμιγκρέ, της μαρξίστριας 

Ναόμι Λέβι, και ενός μέτριου λυρικού ποιητή, του δάσκαλου Λιούις Γκίνσμπεργκ, ο 

οποίος μαθαίνει στον Άλεν από μικρό παιδί την τεχνική της ποίησης. Από το 1942 ως 

το 1948 γράφει τα πρώτα του ποιήματα, με μέτρο και ρυθμό, που θα εκδοθούν 30 

χρόνια αργότερα, το 1972. Το 1944, στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, 

θα γνωρίσει τον Καναδό Ζαν Λουί (Τζακ) Κέρουακ και τον Ουίλιαμ Μπάροουζ, το 

1946 τον Νιλ Κάσαντι, το 1951 τον Γκρέγκορι Κόρσο και το 1954 τον Πίτερ 

Ορλόφσκι που θα είναι ο μόνιμος (και όχι μόνο ερωτικός) σύντροφός του ως το 1989. 

Τη δεκαετία του ’60 ο Γκίνσμπεργκ θα ταξιδέψει σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, στην 

Ινδία, στην Κούβα και στο Μαρόκο, όπου, εκτός από την εμπειρία των ναρκωτικών και 

του έρωτα, θα θέσει τις αρχές των σχέσεων μεταξύ εναλλακτικής και υπερβατικής 

κουλτούρας και φιλοσοφίας. Ο νεαρός ποιητής ένιωθε να κινείται το ίδιο άνετα 

ανάμεσα στα καφέ του Σαν Φρανσίσκο και της Νέας Υόρκης και στα κοινόβια των 

γκουρού της Ινδίας. Υπήρξε η τέλεια γέφυρα που ένωνε την ανατροπή με τον διαλογικό 

υπερβατισμό. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των ταξιδιών του και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1961 

ο Γκίνσμπεργκ έρχεται στην Ελλάδα από την Ταγγέρη όπου θα παραμείνει περίπου δύο 

μήνες και θα επισκεφθεί διάφορα μέρη (Δελφοί, Ολυμπία, Ύδρα, Μυκήνες, Κρήτη) 

πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ και από κει για την Κένυα, με τελικό προορισμό την 

Ινδία. Στην Αθήνα θα γνωριστεί με διάφορους Έλληνες, όπως οι ποιητές Σπύρος 

Μεϊμάρης και Νάνος Βαλαωρίτης, ο Πάνος Κουτρουμπούσης, ο Μίνως 

Αργυράκης, ο Γιώργος Κατσίμπαλης και βεβαίως με την Amy Mims τη σύντροφο 

του Μίνου Αργυράκη, που θα αποδειχθεί η  ξεναγός  του.  Στην  Αθήνα  ο  Γκίνσμπεργκ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Orlovsky
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Orlovsky
http://www.athensvoice.gr/culture/book/48836_o-poiitis-spyros-meimaris
http://www.athensvoice.gr/culture/book/48836_o-poiitis-spyros-meimaris
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/1709/Mims,_Amy
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θα βρεθεί ν’ ακούει τον Τσιτσάνη στο Φαληρικόν και συνεπαρμένος από την επαφή 

με το λαϊκό τραγούδι θα φθάσει να γράψει ακόμη και στίχους με στόχο να περαστούν 

στο μπουζούκι. Ξετρελάθηκε με τους ήχους του ρεμπέτικου, όταν πρωτάκουσε ένα 

τραγούδι του Βαμβακάρη που παιζόταν στη διαπασών, στο προπολεμικό τζουκμπόξ. 

Άρπαξε το στυλό του κι άρχισε να γράφει –φουριόζικα– έναν διθύραμβο για το 

τζουκμπόξ στο Πέραμα. 

Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’70 ο Γκίνσμπεργκ θα στραφεί προς τον βουδισμό 

και θα διδάξει την ποιητική τέχνη στο Ινστιτούτο Νουρόπα του Τρούμπα Ρίμποσε, 

ενός θιβετιανού γκουρού που αφιέρωσε τη ζωή του στη διάδοση της βουδιστικής 

θρησκείας. 

Τον Οκτώβριο του 1979 οι Μπιτ, με τον Γκίνσμπεργκ επικεφαλής, κάνουν μια κοινή 

εμφάνιση στο καφέ Σαβόι Τίβολι του Σαν Φρανσίσκο. Μεταξύ των συμμετεχόντων 

είναι και οι πέντε του πρωταρχικού πυρήνα του 1955 (Φίλιπ Λαμαντία, Μάικλ 

Μακλούρ, Γκάρι Σνάιντερ, Φίλιπ Γουόλεν και Λάρι Φερλινγκέτι) και σε αυτούς τώρα 

έχουν προστεθεί πολλοί άλλοι. Ο «κύκλος των μπιτ» έχει διευρυνθεί αλλά η φωνή τους 

δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν τη δεκαετία του ’50. Ένας από τους λόγους είναι ότι 

τώρα, το 1979, υπάρχει σεξουαλική απελευθέρωση, τα ναρκωτικά και η ομοφυλοφιλία 

δεν είναι ταμπού, ο πόλεμος του Βιετνάμ έχει λήξει και οι ίδιοι οι «μπιτ», έχοντας γίνει 

καθεστώς, έχουν πιο αδύναμα αντανακλαστικά σε ό,τι τόσα χρόνια τούς έβρισκε 

αντίθετους. 

Ουίλιαμ Μπάροουζ 

Ο Ουίλιαμ Μπάροουζ (1914-1997) επαναστάτης, 

συγγραφέας και καλλιτέχνης υπήρξε μια 

εμβληματική μορφή του εικοστού αιώνα. Θεωρείται 

πως «επηρέασε τους πάντες και τα πάντα. 

Επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπί-

ζουμε την τέχνη, επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Επηρέασε το γράψιμο, 

την εικαστική έκφραση, τον κινηματογράφο, το 

ροκ. Ανακάτεψε την τράπουλα ξανά. Ανέτρεψε τα 

δεδομένα.»[8] 

Γόνος μεγαλοαστικής οικογένειας, λαμπρός φοιτητής, ένας απ’ τους γενάρχες του 

κινήματος των «μπιτ», ακούσιος φονιάς της συζύγου του, ποιητής, περιπλανώμενος, 

ιδιωτικός ντετέκτιβ, απολυμαντής, αέναος πειραματιστής, ανατρεπτικός μελετητής της 

γλωσσικής λειτουργίας, εικαστικός καλλιτέχνης και τόσα άλλα. Σωστά, πολύ σωστά, 

η ιέρεια του αμερικανικού πανκ, η Πάτι Σμιθ, λέει: «Ήταν ο παππούς όλων μας». 

Χώθηκε στον λαβύρινθο των τεχνητών παραδείσων, αλλά δεν χάθηκε καθώς με τη 

βοήθεια του γραψίματος κατάφερε και βγήκε από κει. 

Ήταν κάτι πέρα από συγγραφέας, μολονότι θεωρούσε ύψιστη τιμή αυτό που είχε 

δηλώσει ο Μπέκετ για τον Μπάροουζ: «Ναι, είναι ένας συγγραφέας». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
https://www.dechencholing.org/teacher/vidyadhara-choegyam-trungpa-rinpoche/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%84%CE%B9_%CE%A3%CE%BC%CE%B9%CE%B8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BA%CE%B5%CF%84
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Όπως πολλοί συγγραφείς, ο Μπάροουζ επέδειξε από μικρός αδιαφορία για τις 

αθλήσεις, τα ομαδικά παιχνίδια, τους εφηβικούς κομπασμούς. Του άρεσε να παίζει 

σκάκι, του άρεσε να απομονώνεται, του άρεσε να διαβάζει. Και πάνω απ’ όλα, ήθελε 

να γίνει συγγραφέας. Ο Μπάροουζ θα σπουδάσει φιλολογία στο Χάρβαρντ, όπου θα 

διακριθεί. Συνεχίζει με σπουδές ιατρικής στη Βιέννη, ενώ μετέπειτα θα 

παρακολουθήσει σεμινάρια εθνολογίας και αρχαιολογίας. Θα ταξιδέψει πολύ. Στην 

Ευρώπη, στη Νότια Αμερική, στη Βόρεια Αφρική. Θα καταγράφει διαρκώς τις 

εμπειρίες του σε σημειωματάρια που με τον καιρό έγιναν μικρά εικαστικά έργα και που 

έμελλε να αποτελέσουν πολλές φορές το πρώτο υλικό για τα πρωτότυπα αφηγήματά 

του. Και είναι μία από τις χαρακτηριστικές μεθόδους του: η καταγραφή όσων βλέπει 

σε συνδυασμό με την καταγραφή όσων αισθάνεται βαθιά μέσα του και όσων 

συνειρμών διεξάγονται εκείνη την ώρα στον εγκέφαλό του. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1940 ο Μπάροουζ θα συνδεθεί φιλικά με τους Άλεν 

Γκίνσμπεργκ και Τζακ Κέρουακ, με τους οποίους θα αποτελέσει τον αρχικό και 

κεντρικό πυρήνα της «γενιάς μπιτ». 

Ο Μπάροουζ θα είναι η πιο σεβαστή προσωπικότητα ανάμεσα στους άλλους «μπιτ 

συγγραφείς και ποιητές», ο αδιαφιλονίκητος αντι-ηγέτης και κρυφός καθοδηγητής 

τους. Σκοτώνει κατά λάθος τη γυναίκα του και για να εξιλεωθεί γράφει και γράφει και 

γράφει: «Τζάνκι», «Αδελφή», «Απολυμαντής», «Το εισιτήριο που εξερράγη», «Νόβα 

Εξπρές», «Η μαλακή μηχανή», «Σε ποιον ανήκει η θανατηφόρος TV», «Οι τελευταίες 

λέξεις του Ντατς Σουλτς», «Τα άγρια αγόρια». 

Κάποιο αχανές, αταξινόμητο, χαοτικό υλικό του θα λάβει, με τον καιρό, μορφή. Ο Τζακ 

Κέρουακ θα επιχειρήσει μια κρίσιμη τακτοποίηση όλων εκείνων των εκρηκτικών 

σελίδων και θα τους προσφέρει το όνομα που τις έκαναν τόσο γνωστές: «Γυμνό γεύμα» 

ένα εφιαλτικό, τραχύ, πρωτότυπο και εκρηκτικό μυθιστόρημα που αναγορεύτηκε σε 

οδόσημο της πρωτοπορίας του εικοστού αιώνα,. 

Ύστερα από ένα τέταρτο του αιώνα όλο εξορίες, περιπλανήσεις, περιπέτειες, ο 

Μπάροουζ θα επιστρέψει στην Αμερική όπου κάνει περιοδείες διαβάζοντας δημοσίως 

αποσπάσματα από το έργο του. Το 1977 διάβασε μαζί με τον θρυλικό Τένεσι 

Γουίλιαμς, τον συγγραφέα του «Λεωφορείον ο Πόθος». Το 1981 διάβασε μαζί με τον 

μετρ του θρίλερ, τον Στίβεν Κινγκ. Η μορφή του θα επηρεάζει ολοένα και περισσότερο 

το ροκ. Ήδη οι Beatles τον είχαν συμπεριλάβει στο εξώφυλλο του «Sergeant Pepper’s 

Lonely Hearts Club Band», ενός από τους πιο ξακουστούς δίσκους στην ιστορία της 

μουσικής. Θα τον επισκέπτονται συχνά ο Φρανκ Ζάππα, ο Ντέιβιντ Μπερν, ο Ντέιβιντ 

Μπάουι, η Ντέμπι Χάρι (η Μπλόντι), ο Ίγκι Ποπ, και, φυσικά, η Πάτι Σμιθ. 

Τα τελευταία του λόγια, χαραγμένα στο ημερολόγιό του, στις 30 Ιουλίου του 1997, δεν 

θα πάψουν ποτέ να με συγκλονίζουν: «Τίποτα. Μήτε αρκετή σοφία, εμπειρία – 

τίποτα. Μήτε Άγιο Δισκοπότηρο, μήτε Ύστατο Σατόρι, καμία τελική λύση. Μονάχα 

σύγκρουση. Το μόνο που μπορεί ν’ ανακουφίσει τη σύγκρουση είναι η Αγάπη. Η 

Αγάπη. Τι να ’ναι; Το πιο φυσικό παυσίπονο. Αυτό είναι. Η ΑΓΑΠΗ» [9] 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%AF_%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%AF_%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%B5%CE%BD_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
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Σχολιασμός 

Όπως συμβαίνει με κάθε 

καλλιτεχνικό ρεύμα πέρα από 

την αποδοχή ή την απόρριψή 

του εγκυμονεί ο κίνδυνος της 

ειδωλοποίησης του από δεκάδες 

αναγνωρισμένους «καλλιτεχνί-

σκους. «Ήταν τόσοι πολλοί οι 

«ποιητές», οι «διανοούμενοι της 

εναλλακτικής κουλτούρας», οι «ελευθεριακοί» συγγραφείς και μουσικοί οι οποίοι 

έχουν προκύψει από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 μέχρι σήμερα, οι οποίοι τους 

μιμήθηκαν ανώφελα και έκαναν χρήση των κειμένων και των ονομάτων τους με 

αχαρακτήριστο τρόπο. Τα πουκάμισα, το σακίδιο, τα σκισμένα παπούτσια, ακόμη και 

το κρανίο του Τζακ Κέρουακ, απέδωσαν τεράστια ποσά σε χυδαίους πλειστηριασμούς. 

Ας είναι. Οι μπιτ γνώριζαν εξαρχής πως, δεδομένου ότι συνέβαλλαν στη δημιουργία 

μίας νέας αντίληψης, δεν θα μπορούσαν να λείψουν στην πορεία και τα λογής λογής 

έκτροπα. Επί των επάλξεων, επίσης, και οι αντιδραστικές δυνάμεις ανά την υφήλιο, 

που έκαναν και κάνουν τα πάντα για να εξαφανίσουν την ιδέα της παγκοσμιότητας και 

της κοινής συνείδησης πάνω στον πλανήτη. Οφείλουμε, πάντως, να επισημάνουμε πως 

υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις όπου ορισμένοι μπιτ αποδέχθηκαν, δυστυχώς, την 

κακόγουστη φιέστα μιας εκτεταμένης δημοσιότητας μέσω μη ποιοτικών προσώπων και 

δράσεων· που συντηρούσαν και εξακολουθούν να συντηρούν στις μέρες μας ασαφείς 

ή ανούσιες υποκουλτούρες.»[10] 

Η «μπιτ λογοτεχνία» απηχούσε πραγματικά τα πλέον κρίσιμα ερωτήματα μιας εποχής 

που παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα και εισχώρησε σχεδόν σε κάθε καλλιτεχνικό 

πεδίο και χώρο που σχετίζονταν με τη νεωτερικότητα. 

Προαναγγέλλοντας την κουλτούρα των νέων και την πολιτιστική και σεξουαλική 

απελευθέρωση της δεκαετίας του 1960, η εμφάνιση της «γενιάς των μπιτ», στα χρόνια 

που ακολούθησαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κι ενώ ξεκινούσε ο Ψυχρός 

Πόλεμος, σκανδάλισε την πουριτανική και μακαρθική Αμερική. Εξεγέρθηκαν ενάντια 

στις κοινωνικές συμβάσεις και αμφισβήτησαν το κυρίαρχο αμερικανικό όνειρο και τον 

υλικό ευδαιμονισμό της δεκαετίας του ’50. 

Η «γενιά των μπιτ» είχε όμως και τη σκοτεινή της πλευρά. Η ελευθερία δεν είναι πάντα 

διασκεδαστική. Υπήρχε τρέλα και εγκληματικότητα στα γονίδια της οικογένειας των 

μπιτ: ο Κέρουακ, ο Γκίνσμπεργκ και ο Μπάροουζ είχαν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά 

νοσοκομεία από τα 30 τους. Ο Κόρσο τελείωσε την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη 

φυλακή. Ο Μπάροουζ πυροβόλησε τη γυναίκα του στο κεφάλι, σκοτώνοντάς την κατά 

τη διάρκεια ενός παιχνιδιού του Γουλιέλμου Τέλλου στο Μεξικό και ήταν εθισμένος 

στα ναρκωτικά, με μικρά διαλείμματα, σε όλη του ζωή. Στο Σαν Φρανσίσκο, η 

σύντροφος του Νιλ Κάσαντι, πήδηξε από την ταράτσα ενός κτιρίου, ενώ μια 

θαυμάστρια του Γκίνσμπεργκ, αυτοκτόνησε όταν αυτός βρισκόταν στη Βομβάη το 

1962.   Πολλοί   από   τους   συγγραφείς  της  «γενιάς  των  μπιτ»  πειραματίστηκαν  με 
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ψυχοτρόπες ουσίες, κυρίως παραισθησιογόνα, καταγράφοντας τις εμπειρίες τους στα 

έργα τους. 

«Ίσως να μας χρειάζεται κι άλλος χρόνος για να καταλάβουμε από λογοτεχνική 

άποψη, την βαθύτερη αλήθεια μιας κραυγής, ενός μακρόσυρτου φρεναρίσματος 

πάνω στο δρόμο· ίσως να μας χρειαστεί να περάσουμε πρώτα από τα κινούμενα 

σχέδια – και μετά να ξαναγυρίσουμε. Μα εξαιτίας της απελευθερωμένης εμπειρίας 

του Κέρουακ, και, πιο συγκεκριμένα, γιατί του οφείλουμε μια σύντομη και ξέφρενη 

τσάρκα, ενώ θα φυσάει ελεύθερος άνεμος, για όλα αυτά έχουμε τη δυνατότητα να 

αναμετρήσουμε σήμερα τα παράδοξα μιας καινούργιας διανόησης που, από τότε, 

δεν μπορεί να εκφραστεί παρά μόνο υπόγεια – με γλυκίσματα, ονοματοποιημένες 

κραυγές και κάθε λογής αντιγλώσσα. Οι φωλιές των τυφλοπόντικων του 

αντεργκράουντ άραγε θα είναι τόσο πολλές, τόσο βαθιές, ώστε μια μέρα ηλιόλουστη 

θα γκρεμιστεί ο κόσμος;»[11] 

Τι ήταν, λοιπόν, η «γενιά των μπιτ»; «Μια παρέα φίλων με τον ίδιο τρόπο σκέψης» 

θα πει κάποτε ο Άλεν Γκίνσμπεργκ. Ο Τζακ Κέρουακ, μιλώντας στο «Esquire» τον 

Μάρτιο του 1958, υπήρξε πιο αναλυτικός: «Η Γενιά των Μπιτ ήταν ένα όραμα που 

είχαμε στα τέλη της δεκαετίας του ’40, μια γενιά «τρελών», φωτισμένων χίπστερ που 

ξαφνικά ανατέλλουν και περιπλανώνται στην Αμερική αλητεύοντας, κάνοντας 

οτοστόπ παντού, ρακένδυτοι, μακάριοι, όμορφοι με έναν άσχημο, αλλά γοητευτικό 

τρόπο – ένα όραμα που αλιεύαμε από τον τρόπο που αντιλαμβανόμασταν τη λέξη 

«μπιτ» να μιλιέται στις γωνιές του δρόμου, στην Times Square και στο Village και 

στο κέντρο άλλων πόλεων τις νύχτες της μεταπολεμικής Αμερικής. Μπιτ σημαίνει 

να είσαι στην ψάθα, αλλά γεμάτος έντονα «πιστεύω»».[12] Ενώ ο Άλεν Γκίνσμπεργκ 

συμπληρώνει: «Ο όρος μ π ι τ είναι ο όρος που δόθηκε σε μια παρέα. Εμάς δεν μας 

πολυενδιέφερε να βαφτιστούμε κάπως. Άλλοι μας βάφτισαν. Είχαμε δύο επιλογές… 

Ή να χάσουμε τον χρόνο μας προσπαθώντας να απαλλαγούμε από την ταμπέλα ή να 

τη χρυσώσουμε!…»[13] 

Το παρόν αφιέρωμα στην «μπιτ λογοτεχνία» και τους εκφραστές της βασίστηκε στη 

συγκέντρωση και μελέτη άρθρων και αναφορών σε βιβλία, περιοδικά και διαδικτυακά 

sites με κυριότερα τα ακόλουθα: 

«The Beat generation”, The Literature Network 

«William S. Burroughs and the Epic Journey of Naked Lunch”, 

literaturetransgression.wordpress.com 

«What is the Beat Generation?», beatdom.com 

«The Beat generation», litkicks.com 

Κριτική για το βιβλίο «Και έβρασαν οι ιπποπόταμοι στις γούρνες τους», 

Μπάροουζ Ουίλιαμ – Κέρουακ Τζακ, toposbooks.gr 

http://www.online-literature.com/periods/beat.php
https://literaturetransgression.wordpress.com/2015/05/18/william-s-burroughs-the-epic-journey-of-naked-lunch/
https://literaturetransgression.wordpress.com/2015/05/18/william-s-burroughs-the-epic-journey-of-naked-lunch/
http://www.beatdom.com/the-beat-generation/what-is-beat/
http://www.litkicks.com/BeatGen
http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=100
http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=100
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[1] «Ο δημιουργός των Μπιτ – Allen Ginsberg», Ντ. Σιώτης, εφημερίδα Το Βήμα, 

13/04/1997 

[2] «Τα οράματα μιας απίθανης γενιάς», Γ. Λειβαδάς, BookBar, 14/5/2009 

[3] «Το κίνημα των Μπίτνκις ή, η Γενιά Μπιτ (Beat Generation), Βασίλης 

Ραφαηλίδης “Πέρα από τον κινηματογράφο” Β’ τόμος, εκδόσεις του Εικοστού 

Πρώτου, Αθήνα 2003 

[4] «Το κίνημα των Μπίτνκις ή, η Γενιά Μπιτ (Beat Generation), Βασίλης 

Ραφαηλίδης “Πέρα από τον κινηματογράφο” Β’ τόμος, εκδόσεις του Εικοστού 

Πρώτου, Αθήνα 2003 

[5] «Τα οράματα μιας απίθανης γενιάς», Γ. Λειβαδάς, BookBar, 14/5/2009 

[6] «Τα οράματα μιας απίθανης γενιάς», Γ. Λειβαδάς, BookBar, 14/5/2009 

[7] «Τζακ Κέρουακ: ο βασιλιάς των Μπητ», Μ. Αρετάκη, the pressproject.gr, 

12/3/2014 

[8]  «Τζακ Κέρουακ: ο βασιλιάς των Μπητ», Μ. Αρετάκη, the pressproject.gr, 

12/3/2014 

[9] «Γιατί ο Ουίλιαμ Σιούαρντ Μπάροουζ ήταν ο παππούς όλων μας», Γ-Ι 

Μπαμπασάκης, lifo.gr, 5/2/2016 

[10] «Τα οράματα μιας απίθανης γενιάς», Γ. Λειβαδάς, BookBar, 14/5/2009 

[11] «Το κίνημα των Μπίτνκις ή, η Γενιά Μπιτ (Beat Generation), Βασίλης 

Ραφαηλίδης “Πέρα από τον κινηματογράφο” Β’ τόμος, εκδόσεις του Εικοστού 

Πρώτου, Αθήνα 2003 

[12] «H Beat Generation από τους μεγάλους δρόμους, στα μεγάλα μουσεία», Κ. 

Φαρμακόρη, lifo.gr, 1/8/2016 

[13]  «Άλεν Γκίνσμπεργκ», Θ. Λάλας, Καστανιώτης, Αθήνα 1996 

Πηγή: https://passepartoutreading.wordpress.com/2018/08/09/the_beat_generation/ 

 

 

Παράθεμα 8α 

Πληροφορίες για Νέους 

https://passepartoutreading.wordpress.com/2018/08/09/the_beat_generation/
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Αν ξέρεις κάποιον που κάνει χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, μίλησε μαζί του. 

Προσπάθησε να τον κάνεις να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει τη χρήση. Ότι 

πρέπει να ζητήσει βοήθεια. 

Αν εσύ κάνεις χρήση ουσιών, σκέψου τις συνέπειες για τη σωματική και ψυχική σου 

υγεία και ζήτα άμεσα βοήθεια. Όσο αδιαφορείς για τις συνέπειες τόσο διακινδυνεύεις 

τη ζωή σου. 

Δεν είναι ποτέ αργά. Μίλα με τους γονείς σου, ένα γιατρό, ένα σύμβουλο, το δάσκαλό 

σου, κάποιον που μπορείς να εμπιστευτείς. Κάν’ το σήμερα. 

Τηλεφώνησε στην Γραμμή Βοήθειας του ΟΚΑΝΑ 1031 ή επικοινώνησε με κάποιο 

συμβουλευτικό σταθμό για νέους του ΟΚΑΝΑ, του ΚΕΘΕΑ και του 18 Άνω. 

  

Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες για κάποιες εξαρτησιογόνες ουσίες και τις 

συνέπειες από τη χρήση τους. 

1. Ινδική Κάνναβη (μαριχουάνα-χασίς) 

2. Έκσταση (MDMA) 

3. Κοκαΐνη 

4. Κρακ 

5. Παραισθησιογόνα (LSD, Magic Mushrooms, Peyote, P.C.P.) 

https://www.okana.gr/component/k2/item/181#indiki-kanabi-marixouana-xasis
https://www.okana.gr/component/k2/item/181#extasi-mdma
https://www.okana.gr/component/k2/item/181#kokaini
https://www.okana.gr/component/k2/item/181#krak
https://www.okana.gr/component/k2/item/181#paraisthisiogona-lsd-magic-mushrooms-peyote-pcp
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6. Μεθαμφεταμίνη (Speed) 

7. Rohypnol 

8. GHB (gamma-hydroxybutyrate) 

9. Κεταμίνη 

10. Εισπνεόμενα/Πτητικά 

11. Ηρεμιστικά 

12. Οινοπνευματώδη (Αλκοόλ) 

13. Καπνός 

 

1. Ινδική Κάνναβη (μαριχουάνα-χασίς) 

Λεξιλόγιο "πιάτσας": χόρτο, γκρας, μαύρο/η, φούντα, λιβάνι, κ.ά. 

Η κάνναβη είναι ένα θαμνώδες φυτό που διακρίνεται για τη μεγάλη του ικανότητα 

προσαρμογής σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. 

Η μαριχουάνα/χασίς επηρεάζει τη μνήμη, την κρίση και την αντίληψη. 

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η συστηματική και χρόνια χρήση επιδρά σε διάφορες 

εγκεφαλικές λειτουργίες. Δημιουργεί παρόμοιες μεταβολές με αυτές της χρήσης 

ηρωίνης, κοκαΐνης και οινοπνεύματος. Επίσης, διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η χρήση 

μαριχουάνας/χασίς ίσως σχετίζεται με κάποια είδη καρκίνου και με διαταραχές στο 

αναπνευστικό, ανοσοποιητικό και γεννητικό σύστημα. Έχει αποδειχθεί πως κάποιος 

που κάνει 5 τσιγάρα μαριχουάνα/χασίς την εβδομάδα προσλαμβάνει τόσα καρκινογόνα 

χημικά συστατικά όσα κάποιος που καπνίζει 20 τσιγάρα καπνού την ημέρα. Μελέτες 

σε ζώα έχουν δείξει πως η χρήση της κάνναβης καταστρέφει κύτταρα και ιστούς που 

σχετίζονται με την άμυνα του οργανισμού απέναντι στις διάφορες ασθένειες. 

Μπορείς να εξαρτηθείς από τη μαριχουάνα/χασίς; 

Η εξάρτηση ξεκινάει όταν το άτομο αναζητά ενεργά την ουσία και τη χρησιμοποιεί 

συστηματικά. Η συστηματική χρήση χασίς μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ανοχής, 

δηλαδή την ανάγκη για λήψη όλο και μεγαλύτερης ποσότητας από την ουσία για να 

αισθανθεί την επίδραση που ένιωθε προηγουμένως με μικρότερες ποσότητες. Έτσι 

είναι περισσότερο πιθανό να οδηγηθεί ο χρήστης κάνναβης και στη χρήση άλλων 

εξαρτησιογόνων ουσιών. 

https://www.okana.gr/component/k2/item/181#methamfetamini
https://www.okana.gr/component/k2/item/181#rohypnol
https://www.okana.gr/component/k2/item/181#ghb-gamma-hydroxybutyrate
https://www.okana.gr/component/k2/item/181#ketamini
https://www.okana.gr/component/k2/item/181#espneomena-ptitika
https://www.okana.gr/component/k2/item/181#iremistika
https://www.okana.gr/component/k2/item/181#oinopneumatodi-alcohol
https://www.okana.gr/component/k2/item/181#kapnos
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Ορισμένοι αμφισβητούν σήμερα το κατά πόσο είναι βλαβερή η χρήση της 

μαριχουάνας και του χασίς. Ποια είναι η αλήθεια; 

Eίναι γεγονός ότι υπάρχει μια κίνηση αμφισβήτησης της επικινδυνότητας της κάνναβης 

(μαριχουάνα, χασίς). Μάλιστα αρκετοί υποστηρίζουν την υιοθέτηση 

αντιαπαγορευτικής πολιτικής απέναντι στην ουσία αυτή. Ένα από τα βασικά 

επιχειρήματα αυτής της τοποθέτησης είναι ότι το αλκοόλ, που είναι νόμιμη και 

κοινωνικά αποδεκτή ουσία, είναι πιο επικίνδυνο και δημιουργεί περισσότερα 

προβλήματα στους χρήστες από ό,τι η κάνναβη. Η αντίληψη αυτή για την κάνναβη έχει 

διαδοθεί ευρέως στη νεολαία μέσω της άμεσης και έμμεσης διαφήμισης που γίνεται 

από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με αποτέλεσμα τη σημαντική εξάπλωση της 

χρήσης της, όπως τεκμηριώνεται από τις πανελλήνιες έρευνες στη χώρα μας. 

Η πραγματικότητα είναι ότι η μαριχουάνα και το χασίς είναι ψυχοτρόπες ουσίες που 

παράγονται από το φυτό της ινδικής κάνναβης και επιδρούν στο Κεντρικό Νευρικό 

Σύστημα. Από την πλευρά της φαρμακολογικής τοξικότητας η κάνναβη είναι πράγματι 

λιγότερο τοξική ουσία από το αλκοόλ. Το κριτήριο της τοξικότητας δεν είναι όμως το 

μόνο κριτήριο, βάσει του οποίου η χρήση μιας ουσίας κρίνεται ως επικίνδυνη. 

Πρόσφατα υπάρχει αυξανόμενος αριθμός επιστημονικών μελετών που δείχνουν ότι η 

χρήση της κάνναβης δεν είναι ακίνδυνη, ιδιαίτερα σε άτομα εφηβικής ηλικίας. 

Αντίθετα μπορεί να δημιουργήσει, κάτω από ορισμένες συνθήκες και σε ορισμένα 

άτομα, σοβαρά προβλήματα. Για το λόγο αυτό άλλωστε όλες οι χώρες που 

ακολουθούσαν μια πιο ανεκτική πολιτική στο θέμα της χρήσης της κάνναβης, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ολλανδίας, αναθεωρούν την πολιτική τους. 

Ειδικές μελέτες δείχνουν ότι για ένα χρονικό διάστημα μιάμισης περίπου ώρας από τη 

λήψη της ουσίας παρατηρούνται σημαντικές επιπτώσεις στις λειτουργίες του ατόμου, 

όπως μείωση των αντανακλαστικών, διαταραχή στην αντίληψη του χρόνου, διαταραχή 

στην προσοχή και στη μνημονική λειτουργία. Aν και δεν υπάρχει σαφώς τεκμηριωμένη 

φυσική εξάρτηση από την ουσία, εντούτοις η χρήση της μαριχουάνας και του χασίς 

δημιουργεί ψυχολογική εξάρτηση, που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε μια σχεδόν 

καταναγκαστικά επαναλαμβανόμενη συχνή χρήση. Αυτή με τη σειρά της οδηγεί το 

άτομο σε κατάσταση μειωμένης δραστηριότητας και κινήτρων για την επιδίωξη 

στόχων. Από την κλινική πείρα έχει φανεί ότι σε νεαρά άτομα με ιδιοσυστασιακή 

προδιάθεση στην ψυχική διαταραχή, η χρήση της κάνναβης μπορεί να αποτελέσει 

εκλυτικό παράγοντα στην εκδήλωση ψυχωσικών επεισοδίων, καθώς και αυξημένο 

κίνδυνο υποτροπής της ψυχικής διαταραχής μετά την αποδρομή του επεισοδίου. Τέλος, 

η χρήση της κάνναβης φέρνει το νέο άτομο σε ευκολότερη επαφή και με άλλες 

παράνομες ουσίες, αυξάνοντας την πιθανότητα εμπλοκής με αυτές. 

Σε καμία αναπτυγμένη χώρα δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία η ελεύθερη χρήση της 

κάνναβης. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες προβλέπεται νομικά η διαφοροποίηση της 

ποινής, αναλόγως της ποσότητας, καθώς και της χρήσης από το ίδιο το άτομο ή όχι. Σε 

ελάχιστες χώρες δεν διώκεται ποινικά η, υπό σαφείς και καθορισμένους όρους, χρήση 

της κάνναβης, όπως σε συγκεκριμένους χώρους, έως συγκεκριμένη ποσότητα κ.λπ. 
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[Top ^] 

2. Έκσταση (MDMA) 

Λεξιλόγιο "πιάτσας": Adam, κουμπιά, λευκά περιστέρια, ντίσκο μπέργκερς, 

νεοϋορκέζοι κ.ά. 

Είναι η ονομασία που χρησιμοποιείται για τη μεθιλενοδιοσιμεταμφεταμίνη. 

Κυκλοφορεί συνήθως σε μορφή χρωματιστών χαπιών με διάφορα σχέδια, όπως 

καρδιές, αστέρια, κ.α. Έχει τα αποτελέσματα τόσο των παραισθησιογόνων όσο και των 

αμφεταμινών. Το χρώμα και η μορφή των δόσεων δεν εγγυώνται την ποιότητα και έτσι 

κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι χρησιμοποιεί. 

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις έκσταση; 

Η επίδρασή του αρχίζει 30 λεπτά μετά την κατάποση, φτάνει στο απόγειο σε 1 ½ ώρα 

περίπου και διαρκεί γύρω στις 3 ώρες. 

Η πίεση ανεβαίνει όπως και ο ρυθμός της καρδιάς και η θερμοκρασία του σώματος. 

Έχουν σημειωθεί περιστατικά αιφνίδιων θανάτων από υπερθερμία. Παρουσιάζονται 

συμπτώματα ασφυξίας, όπως μείωση της εφίδρωσης, κράμπες στα πόδια και στα χέρια, 

ζαλάδες και εμετός. Ψυχολογική σύγχυση, κατάθλιψη, αϋπνία, έντονο άγχος και 

ψυχωσικά συμπτώματα (ακόμα και για εβδομάδες μετά τη χρήση). 

Η μακροχρόνια χρήση καταστρέφει περιοχές του εγκεφάλου σημαντικές για τη μνήμη 

και τη σκέψη. 

[Top ^] 

3. Κοκαΐνη 

Λεξιλόγιο "πιάτσας": αναψυκτικό, κοκό, κόκα 

Η κοκαΐνη προέρχεται από την πολτοποίηση των φύλλων του φυτού «ερυθρόξυλο 

κόκα» που φύεται στη Νότιο Αμερική. 

Πρόκειται για ουσία με βραχεία διεγερτική επίδραση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 

(ΚΝΣ) και με ιδιότητες τοπικού αναισθητικού. Η κοκαΐνη απορροφάται από όλους τους 

βλεννογόνους του σώματος (στόμα, μύτη, έντερο, κόλπος).Η επεξεργασία των φύλλων 

της κόκας δίνει την υδροχλωρική κοκαΐνη, που παρασκευάζεται σε παράνομα 

εργαστήρια. Είναι μια άοσμη, λευκή, κρυσταλλική σκόνη που συνήθως εισπνέεται από 

τη μύτη, αλλά μπορεί να διαλυθεί και να γίνει ενέσιμη. Ένα άλλο παράγωγο είναι το 

free-base, ουσία αρκετά διαδεδομένη στις ΗΠΑ, που είναι μια λευκή ή κιτρινόμαυρη 

σκόνη με γλυκιά μυρωδιά. Είναι αδιάλυτη στο νερό, και για αυτό τον λόγο μπορεί μόνο 

να καπνιστεί. Η  υδροχλωρική  κοκαΐνη  μπορεί  να  αναμιχθεί  με  ηρωίνη,  (Speedball), 

https://www.okana.gr/component/k2/item/181#Top2
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ένας συνδυασμός αρκετά επικίνδυνος, που ευθύνεται για πολλούς θανάτους μεταξύ 

των χρηστών κοκαΐνης. 

Η δράση της κοκαΐνης εξαρτάται από τη συναισθηματική φόρτιση του ατόμου και από 

τη δόση. Η διάρκεια και ο χρόνος δράσης εξαρτάται από τον τρόπο χορήγησης. Αν ο 

τρόπος χορήγησης είναι ενδοφλέβιος ή προσφέρει άμεση απορρόφηση, όπως π.χ. το 

κάπνισμα του κρακ, το άτομο καταλαμβάνεται αμέσως από μια αίσθηση έντονης 

ευχαρίστησης, στην αργκό "rush", η οποία διαρκεί από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά 

λεπτά και ακολουθείται από μια κατάσταση ελαφράς ευφορίας για περίπου 15 έως 30 

λεπτά. Στην περίπτωση της λήψης από τη μύτη, απορροφάται από το βλεννογόνο και 

η επίδραση της αρχίζει μετά από 3 περίπου λεπτά. Η αρχική ευφορία παραχωρεί τη 

θέση της σε μια κατάσταση δυσφορίας, ευερεθιστότητας και ανησυχίας. Με τον τρόπο 

αυτό η γρήγορη εναλλαγή ευφορίας-δυσφορίας, καθιστά αναγκαία την επανάληψη της 

χρήσης. Οι απανωτές «μυτιές» μπορούν να οδηγήσουν σε υπερεθισμό που-με τη σειρά 

του- μπορεί να καταλήξει σε τοξική ψύχωση, σε παράνοια, σύγχυση, υπερευαισθησία 

και ψευδαισθήσεις. 

Μπορείς να εξαρτηθείς από την κοκαΐνη; 

Η κοκαΐνη είναι μια ουσία με χαμηλή τοξικότητα. Η υπερβολική δόση είναι πολύ 

σπάνια. Θανατηφόρα περιστατικά χρήσης έχουν αναφερθεί, αλλά συνήθως οφείλονται 

σε συνδυασμό ουσιών (π.χ. ηρωίνη-κοκαΐνη, κοκαΐνη-αλκοόλ, κ.ά.). Ο θάνατος 

προκαλείται από αναπνευστική ή καρδιακή ανακοπή. 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σωματική εξάρτηση, αλλά είναι σίγουρο ότι η ουσία 

αυτή προκαλεί ισχυρή ψυχική εξάρτηση. 

Σε χρόνια χρήση αναπτύσσεται το φαινόμενο της «αντίστροφης ανοχής»: πρόκειται για 

το φαινόμενο στο οποίο -αντίθετα από ότι συμβαίνει στην περίπτωση της ανοχής- ο 

οργανισμός καθίσταται ολοένα πιο ευαίσθητος στη δράση της ουσίας. Ακόμα και μια 

μικρή δόση, που υπό κανονικές συνθήκες θα προκαλούσε απλώς ευφορία, στην 

περίπτωση της «αντίστροφης ανοχής» μπορεί να προκαλέσει ψυχωσική αντίδραση. Η 

ψυχωσική κατάσταση γίνεται όλο και πιο έντονη και ενοχλητική, πλησιάζοντας προς 

μια κατάσταση συνδρόμου στέρησης, που όμως μοιάζει πολύ με την κατάθλιψη. Τα 

κύρια συμπτώματα είναι: άγχος, ατονία, ανησυχία, ευερεθιστότητα, έλλειψη 

σεξουαλικού ενδιαφέροντος κ.ά. Έντονη είναι επίσης η ανάγκη εξεύρεσης και χρήσης 

της ουσίας (craving). 

Μετά από δόσεις σχετικά μεγάλες ή από συνεχή χρήση μέτριων ή μικρών δόσεων 

μπορεί να εμφανιστεί παραληρηματική κατάσταση η οποία θα καταλήξει σε 

αντίδραση. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουσία παραληρήματος και 

παραισθήσεων (οπτικών, οσφρητικών και ακουστικών), οι οποίες όμως 

αναγνωρίζονται από το άτομο και κρίνονται ως ξένες από αυτό. 

Το επόμενο στάδιο είναι αυτό της ψύχωσης με καταδιωκτικό παραλήρημα και 

παραισθήσεις. Στο  στάδιο  αυτό,  το  άτομο  καθίσταται  πολύ  επιθετικό  και  υπό  την 
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επήρεια του παραληρήματος και των παραισθήσεων, μπορεί να φτάσει στο σημείο να 

κάνει κακό στον εαυτό του ή στους άλλους. 

Τα συμπτώματα γενικά περιορίζονται στο χρόνο που η κοκαΐνη κυκλοφορεί στο αίμα. 

Μπορεί παρόλα αυτά να παραμείνουν κάποια ψυχιατρικά συμπτώματα όπως: κρίσεις 

πανικού, κατάθλιψη ή συμπτωματολογία ψυχωσικού τύπου. 

Η εισπνοή από τη μύτη προκαλεί χρόνια φλεγμονή, που μπορεί να προκαλέσει 

διάτρηση του ρινικού διαφράγματος. 

[Top ^] 

4. Κρακ 

Το κρακ είναι μια μορφή free-base κοκαΐνης που η διαδικασία παραγωγής του είναι 

σχετικά εύκολη. Αυτό κάνει την ουσία αρκετά φθηνή στην παράνομη αγορά, άρα και 

πιο προσιτή. 

Κυκλοφορεί σε μορφή κομματιών συμπυκνωμένης άσπρης σκόνης με ακαθόριστο 

σχήμα, που στην «αργκό» ονομάζονται βραχάκια (rocks). Το κρακ ονομάστηκε έτσι 

από το θόρυβο που κάνει το «βραχάκι» της ουσίας όταν ζεσταίνεται. Καπνίζεται σε 

ειδικές γυάλινες πίπες ή ανακατεμένο με καπνό. 

Είναι πολύ πιο δυνατό από την κοκαΐνη και πολύ πιο φθηνό. Προκαλεί πιο έντονη 

ευφορία αλλά διαρκεί πολύ λίγο και αυτό το καθιστά εξαιρετικά εθιστικό, εφόσον ο 

χρήστης αισθάνεται συνεχώς την ανάγκη για επανάληψη της δόσης. Η χρήση του 

δημιουργεί ταχύτατα ανοχή. Προκαλεί σχεδόν τα ίδια συμπτώματα με την κοκαΐνη, 

αλλά λόγω του τρόπου χρήσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρά αναπνευστικά 

προβλήματα. 

Σε αντίθεση με το κρακ, η κοκαΐνη έχει συνδεθεί με το γόητρο και την κοινωνική 

επιτυχία. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου οι 

χρήστες κοκαΐνης είναι συνήθως κοινωνικά ενσωματωμένοι νέοι ενήλικες (20-40 ετών) 

με ανώτερο του μέσου μορφωτικό ή/ και επαγγελματικό επίπεδο. 

[Top ^] 

5. Παραισθησιογόνα (LSD, Magic Mushrooms, Peyote, P.C.P.) 

Τα παραισθησιογόνα είναι μια σειρά από ουσίες που έχουν την ιδιότητα να 

διαταράσσουν τον ψυχικό κόσμο του ατόμου και να προκαλούν αντιληπτικές 

διαταραχές όπως οπτικές και ακουστικές παραισθήσεις. Οι ουσίες αυτές μπορεί να 

είναι φυσικές («μαγικά μανιτάρια») ή χημικές (LSD). Τα παραισθησιογόνα πιστευόταν 

ότι έχουν την ικανότητα να «ανοίγουν τις πόρτες» για την έκφραση του ασυνειδήτου, 

δηλαδή εκείνου του μέρους του ψυχισμού μας που – παρόλο που δεν γνωρίζουμε το 

περιεχόμενό του- επηρεάζει τις σκέψεις και τις πράξεις μας. 

https://www.okana.gr/component/k2/item/181#Top2
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LSD (Lysergic Acid Diethylamide) 

Λεξιλόγιο "πιάτσας": κρύσταλλος, τριπάκι, φράουλες, Ε.Τ., κινέζος δράκος, κ.ά. 

Το LSD είναι η πιο γνωστή παραισθησιογόνος ουσία. Κυκλοφορεί σε μορφή χαπιών, 

κάψουλας, κύβων ζάχαρης, στυπόχαρτου ή και σε αυτοκόλλητα με σχέδια που 

διαφοροποιούν το είδος τους. 

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις LSD; 

Το «ταξίδι» (trip) του LSD ξεκινά μετά από μια ώρα περίπου από τη λήψη της ουσίας 

και φτάνει στο απόγειό του μετά από 2-3 ώρες, με διάρκεια ως και 12 με 15 ώρες. 

Τα αποτελέσματα είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν μιας και εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από την προσωπικότητα του χρήστη, από την εμπειρία του, από τις προσδοκίες 

του και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται η χρήση. 

Προκαλεί αλλοίωση των αντιλήψεων, διαστρεβλωμένες εικόνες, έντονα χρώματα, 

φαντασιώσεις και συχνά παραισθήσεις. Παρατηρούνται επίσης αλλοιώσεις στην ακοή, 

καθώς και στην αίσθηση του χρόνου και του χώρου. Οι κόρες των ματιών συστέλλονται 

και παρατηρείται έντονη εφίδρωση. Η πίεση ανεβαίνει όπως και ο ρυθμός της καρδιάς 

και η θερμοκρασία του σώματος. 

Παρατηρούνται έντονα ψυχωσικά συμπτώματα που μπορούν να παρομοιασθούν με 

αυτά της σχιζοφρένειας, μιας και η εναλλαγή των συναισθημάτων και των αντιλήψεων 

είναι ραγδαία, και χωρίς καμία λογική ή συνοχή. Έτσι λοιπόν οι χρήστες μιλούν και 

για «κακά ταξίδια» (bad trips), όταν βιώνουν έντονα τρομακτικά και δυσάρεστα 

συναισθήματα. 

Το φαινόμενο του flashback, είναι η αναβίωση της εμπειρίας του «ταξιδιού» μετά τη 

διακοπή της χρήσης του LSD. Συνήθως διαρκεί από λίγα λεπτά ως και μερικές ώρες. 

Εάν το flashback επιμένει για αρκετές μέρες, υπάρχει πιθανότητα οργανικής βλάβης 

του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. 

Μαγικά Μανιτάρια (Magic Mushrooms) 

Πολλά μανιτάρια αυτού του είδους φυτρώνουν στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. 

Περιέχουν ψιλοχιμβίνη, μια ουσία με παραισθησιογόνα δράση παρόμοια με αυτή του 

LSD, αλλά ελαφρότερης μορφής. 

Η χρήση τους –όπως και αυτή του LSD– για "ψυχαγωγικό" σκοπό συνδέθηκε με τα 

νεανικά κινήματα της δεκαετίας του 1960. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φρέσκα ή αποξηραμένα, να φαγωθούν ή να βραστούν 

μέσα σε τσάι. 
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Τι συμβαίνει όταν παίρνεις Μagic Mushrooms; 

Τα αποτελέσματα της χρήσης δεν είναι τόσο έντονα όσο του LSD. Μετά τη χρήση 

δημιουργείται ευφορία, χαρά και παραισθήσεις, συνήθως οπτικές ή και ακουστικές. 

Αρχίζουν μισή ώρα περίπου μετά τη χρήση και διαρκούν από 4 έως 9 ώρες. Με τη 

χρήση τους αναπτύσσεται γρήγορα ανοχή. Δεν έχει διαπιστωθεί σωματική εξάρτηση, 

αλλά πολλά άτομα εξαρτώνται ψυχικά. Έχουν αναφερθεί άσχημα "ταξίδια" με κρίσεις 

πανικού, επιθετικότητα, αίσθημα αποπροσωποποίησης, άγχος και μερικές φορές 

ψυχωσικού τύπου αντιδράσεις. Έχουν αναφερθεί επίσης φαινόμενα "flashback". O 

μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να επιλέξει κανείς μανιτάρια που μοιάζουν μεν με τα 

παραισθησιογόνα, αλλά είναι δηλητηριώδη. 

Peyote (Πεγιότ) 

Είναι ένας ακανθώδης , στρογγυλός κάκτος, συνήθως μπλε – πράσινος που φύεται στο 

Μεξικό και στις νότιες περιοχές των Η.Π.Α και ονομάζεται και μεσκάλ (mescal). 

Ο κάκτος αυτός έχει εξογκωμένες ρίζες, οι οποίες μπορούν να μασηθούν χλωρές ή 

αποξηραμένες και στις οποίες περιέχονται παραισθησιογόνες ουσίες, η κυριότερη των 

οποίων είναι η μεσκαλίνη. Η μεσκαλίνη έχει ομοιότητες με ουσίες που παράγει το 

σώμα μας, όπως η ανδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη. 

Η μεσκαλίνη έχει παραισθησιογόνες ιδιότητες και απομονώθηκε το 1896. Μπορεί 

επίσης να παρασκευαστεί και συνθετικά. Το πάνω μέρος των κωδεών του κάκτου 

peyote αποξηραίνεται, κόβεται, και μερικές φορές τοποθετείται σε κάψουλες. 

Συνήθως, χρησιμοποιείται από το στόμα, αλλά μπορεί και να καπνιστεί. Χρειάζεται 

περί τις 2 με 3 ώρες για να αρχίσει η επίδρασή της, η οποία και μπορεί να έχει διάρκεια 

πλέον των 12 ωρών. 

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις Peyote; 

Η χρήση του peyote προκαλεί ευφορία, αυξημένη αισθητηριακή αντίληψη, απτικές 

ψευδαισθήσεις (συνήθως χρωματιστών γεωμετρικών σχημάτων), αλλοιωμένη εικόνα 

του σώματος, δυσκολία στη συγκέντρωση. Στα δευτερογενή συμπτώματα 

περιλαμβάνονται ναυτία και εμετοί. 

Μεγάλες δόσεις της ουσίας μπορεί να προκαλέσουν ισχυρούς πονοκεφάλους, 

ξηροδερμία, πτώση της πίεσης του αίματος, καρδιακή ανακοπή και μείωση του ρυθμού 

της αναπνοής. 

P.C.P. (Φαινσυκλιδίνη) 

Συνθετική ουσία με ψυχότροπη δράση και παραισθησιογόνες ιδιότητες. Έχει 

κατασταλτική και διεγερτική δράση στο Κ.Ν.Σ., ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του 

χρήστη. Χρησιμοποιήθηκε ως αναισθητικό, αλλά εγκαταλείφθηκε λόγω της συχνής 

εμφάνισης    συμπτωμάτων   οξέως    συνδρόμου    που    χαρακτηρίζεται   από   σύγχυση, 
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αποπροσανατολισμό, διέγερση και γενικά συμπτώματα οξέως οργανικού εγκεφαλικού 

συνδρόμου. 

Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1956 από την Parke- Davis ως αναισθητικό. Δε 

χρησιμοποιήθηκε ποτέ, μετά την ανακάλυψη των ανεπιθύμητων συνεπειών του. Είναι 

εύκολα παρασκευάσιμο και με χαμηλό κόστος, και για αυτούς τους λόγους μπήκε 

γρήγορα στο παράνομο εμπόριο. Η χρήση του απέκτησε επιδημικές διαστάσεις στις 

δεκαετίες του '70 και '80. 

Κυκλοφορεί σε χάπια, κάψουλες και χρωματιστή σκόνη. Πολλά άτομα το παίρνουν 

άθελά τους, μιας και χρησιμοποιείται στη μαριχουάνα, στο LSD και το έκταση. 

Συνήθως, λαμβάνεται από το στόμα ή τη μύτη, αλλά μπορεί να γίνει και ενέσιμο αν 

διαλυθεί. 

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις P.C.P.; 

Η χρήση του προκαλεί ευφορία, αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, αίσθηση 

ευχάριστης απομόνωσης, ακουστικές και οπτικές ψευδαισθήσεις, αλλοιωμένη εικόνα 

σώματος, αλλοιωμένη αίσθηση του χρόνου και του χώρου, αποπροσανατολισμό της 

σκέψης, υπέρταση, νυσταγμό, δυσαρρυθμία, εφίδρωση, εκτεταμένη μείωση της 

απάντησης στον πόνο, πυρετό και ανακοπή. 

Η επίδραση διαρκεί 4 έως 6 ώρες, αλλά τα συμπτώματα μπορεί να συνεχιστούν για 

αρκετές ημέρες. Την αμέσως επόμενη περίοδο από τη χρήση, μπορεί να παρουσιαστεί 

αυτοκαταστροφική ή βίαιη συμπεριφορά. 

Οι τοξικές επιδράσεις μοιάζουν με αυτές του LSD, αλλά το PCP προκαλεί 

χαρακτηριστικές βίαιες και ψυχωσικές αντιδράσεις. Οι χρόνιοι χρήστες συχνά 

υποφέρουν από αποπροσανατολισμό, κενά μνήμης, προβλήματα στο λόγο. 

[Top ^] 

6. Μεθαμφεταμίνη (Speed) 

Λεξιλόγιο "πιάτσας": Πάγος (ice), σπιντάκι, γυαλί, κρύσταλλο, κ.ά. 

Το speed είναι διεγερτικό που συχνά κατασκευάζεται από το ανακάτεμα διάφορων 

διεργετικών φαρμάκων. Ανήκει στην κατηγορία των αμφεταμινών, που μοιάζουν 

χημικά με την αδρεναλίνη που παράγεται από τον οργανισμό του ανθρώπου. Μπορεί 

να ληφθεί σε μορφή χαπιού, με ένεση, με εισπνοή από τη μύτη ή και να καπνιστεί. 

Διαλύεται εύκολα σε υγρά και είναι άσπρο και άοσμο. 

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις speed; 

Η δράση του speed ξεκινάει σε 15 ως 30 λεπτά από τη λήψη και διαρκεί περίπου 6-8 

ώρες.    Προκαλεί    την   αίσθηση   ενεργητικότητας,   διαύγεια   μυαλού,   όξυνση   της 
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πνευματικής λειτουργίας και απώλεια της αίσθησης της πείνας. Οι κόρες των ματιών 

διαστέλλονται. 

Παρατηρείται έντονη εφίδρωση ή κρυάδες, ταχυκαρδία, λογόρροια και επιθετικότητα. 

Μετά από επαναλαμβανόμενη μακροχρόνια χρήση, μπορεί να εμφανιστούν 

συμπτώματα ψύχωσης όπως: παρανοειδής επεξεργασία, διωκτικό παραλήρημα, 

ακουστικές και οπτικές ψευδαισθήσεις και αλλαγές στην αντίληψη του σώματος. Η 

συστηματική χρήση προκαλεί ανοχή και ψυχική εξάρτηση, με συμπτώματα 

κατάθλιψης, ευερεθιστότητας και έντονο άγχος μετά τη διακοπή της χρήσης. 

[Top ^] 

7. Rohypnol 

Λεξιλόγιο "πιάτσας": Roofie, roche, roach, rope, forget-me pill κ.ά. 

Το Rohypnol ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών (όπως το Stedon και το 

Xanax) και στην Ελλάδα κυκλοφορεί με τα ονόματα Hypnocedon και Vulbegal 

(λεξιλόγιο πιάτσας: ύπνος, βούλμπε, κουμπιά, βενζίνες κ.ά.). Χρησιμοποιείται σε 

πολλές χώρες της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της αϋπνίας, ως ηρεμιστικό και ως 

αναισθητικό πριν από το χειρουργείο. Κυκλοφορεί σε μορφή χαπιού. Είναι άοσμο, 

άχρωμο και διαλύεται εύκολα σε ανθρακούχα ποτά. 

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις Rohypnol; 

Η δράση 1 mg Rohypnol ξεκινά μέσα στα πρώτα 30 λεπτά μετά τη λήψη του και μπορεί 

να διαρκέσει από 8 ως και 12 ώρες. 

Προκαλεί επιλεκτική αμνησία και για το λόγο αυτό έχει συνδεθεί η συχνή χρήση του 

με σεξουαλικές επιθέσεις, τα λεγόμενα «date-rapes», όπου τα θύματα δεν μπορούν να 

θυμηθούν τα γεγονότα που συνέβησαν όσο ήταν κάτω από την επήρειά του. Εκτός από 

την αμνησία που προκαλεί, κατά τη διάρκεια της χρήσης του παρατηρείται έντονη 

ζαλάδα, υπνηλία και χαμηλή πίεση. Επίσης συχνά υπάρχουν οπτικές παραισθήσεις, 

σύγχυση, γαστρεντερολογικές διαταραχές καθώς και κατακράτηση ούρων. 

[Top ^] 

8. GHB (gamma-hydroxybutyrate) 

Λεξιλόγιο "πιάτσας": υγρό έκσταση, G, Georgia homeboy, somatomax, κ.ά. 

Κυκλοφορεί συνήθως σε μορφή σκόνης ή διαλυμένο σε κάποιο υγρό. Στην υγρή μορφή 

του ο χρήστης δε μπορεί να γνωρίζει την περιεκτικότητα του GHB στο υγρό και για 

αυτό το λόγο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. 

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις GHB; 
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Η δράση του ξεκινά 10 με 20 λεπτά μετά τη χρήση του και διαρκεί ως και 4 ώρες, 

ανάλογα με τη δόση. Το GHB επιδρά στο Κεντρικό Νευρικό Συστήμα και δημιουργεί 

ευφορικά και καταπραϋντικά συναισθήματα. Επίσης, συχνά αναφέρεται η χρήση του 

και ως αναβολικό, που βοηθά στις καύσεις του λίπους και την ενίσχυση των μυών. 

Έχει συνδυασθεί με σεξουαλικές επιθέσεις, τα λεγόμενα "date-rapes", όπου τα θύματα 

δεν μπορούν να θυμηθούν τα γεγονότα που συνέβησαν όσο ήταν κάτω από την επήρειά 

του. Σε χαμηλές δόσεις, το GHB φέρνει χαλάρωση και διώχνει το άγχος. Με τη συνεχή 

και αυξανόμενη χρήση του μειώνονται οι ρυθμοί της καρδιάς και της αναπνοής σε 

επικίνδυνα επίπεδα που μπορεί να προκαλέσουν και το θάνατο. 

Προκαλεί έντονη ζαλάδα, υπνηλία, τάση προς εμετό, σύγχυση και μειωμένη αίσθηση 

των αντανακλαστικών. Το GHB γρήγορα αποβάλλεται από τον οργανισμό και συχνά 

είναι δύσκολο να διαγνωσθεί η χρήση του. 

[Top ^] 

9. Κεταμίνη 

Λεξιλόγιο "πιάτσας": Special K, K, vitamin K, cat valiums κ.ά. 

Η Κεταμίνη κυκλοφορεί σε υγρή μορφή ή σε λευκή σκόνη και η χρήση της ποικίλει. 

Μπορεί να καπνιστεί, να χορηγηθεί ενδοφλεβίως, ή να ληφθεί από το στόμα ή τη μύτη. 

Χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες στην κτηνιατρική ως ταχύτατο αναισθητικό-

καταπραϋντικό φάρμακο. 

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις κεταμίνη; 

Έχει κοινά χαρακτηριστικά με το PCP (phencyclidine), αν και η δράση της είναι πολύ 

πιο άμεση. Συνήθως ξεκινά από 5 ως 10 λεπτά μετά τη λήψη και διαρκεί 2 με 3 ώρες. 

Έχει συνδυαστεί με σεξουαλικές επιθέσεις, τα λεγόμενα "date-rapes", όπου τα θύματα 

δεν μπορούν να θυμηθούν τα γεγονότα που συνέβησαν όσο ήταν κάτω από την επήρειά 

του. Προκαλεί παραισθήσεις, τρέμουλο και μειωμένη αντίληψη του χώρου και του 

χρόνου. Επίσης, με τη χρήση της παρατηρείται σταδιακή μείωση της δυνατότητας 

μάθησης, αμνησία και μειωμένη κινητικότητα. Μεγάλες δόσεις και μακροχρόνια 

χρήση προκαλούν κατάθλιψη, υψηλή πίεση και δεν αποκλείονται θανατηφόρα 

αναπνευστικά προβλήματα. 

[Top ^] 

10. Εισπνεόμενα/Πτητικά 

Τα εισπνεόμενα είναι ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή της ψυχικής διάθεσης του ατόμου. Οι 

ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται αν εισπνεύσουμε τα αέρια που δημιουργούν. Πρόκειται 

για πτητικούς   υδρογονάνθρακες   δηλαδή   ενώσεις   υδρογόνου   και   άνθρακα,   που 
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παράγονται από το πετρέλαιο, το κάρβουνο και τη ζύμωση φυτικών υλών. 

Χρησιμοποιούνται συνήθως ως διαλύτες σε προϊόντα που στερεοποιούνται πολύ 

εύκολα. Οι πιο συχνά εισπνεόμενες ουσίες είναι το τολουένιο, η ακετόνη και το 

βουτάνιο. Οι ουσίες αυτές περιέχονται σε πάρα πολλά είδη καθημερινής χρήσης όπως: 

• ουσίες στεγνού καθαρίσματος 

• διαλυτικά (ασετόν, νέφτι κ .α) 

• ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα υπό μορφή σπρέυ 

• ουσίες που περιέχονται σε κόλλες 

• διορθωτικά υγρά 

• αέριο σε αναπτήρες 

Ένα μέσο σπίτι περιέχει παραπάνω από τριάντα ουσίες, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εισπνεόμενα. Τα αέρια που αναδύονται από τις ουσίες αυτές 

απορροφώνται από τους πνεύμονες και φθάνουν γρήγορα στον εγκέφαλο. Μερικά από 

τα άμεσα αποτελέσματα της εισπνοής είναι ευφορία, φυσική χαλάρωση και σύγχυση, 

ενώ κάποια άλλα οφείλονται στη μείωση του οξυγόνου που προκαλείται με αυτόν τον 

τρόπο. Καταστέλλονται επίσης η αναπνοή και ο σφυγμός. Η εμπειρία που προκύπτει 

είναι παρόμοια με την αλκοολική μέθη. Πονοκέφαλος και εμετός είναι πολύ συχνά 

συμπτώματα, ειδικά στους πρωτόπειρους. Η συνέχιση των εισπνοών οδηγεί σε 

αποπροσανατολισμό, υπνηλία, μούδιασμα και απώλεια των αισθήσεων. Αυτό είναι 

πολύ επικίνδυνο ειδικά σε περιπτώσεις που ο χρήστης έχει κλείσει το κεφάλι του μέσα 

σε σακούλα χωρίς να βρίσκεται κοντά του κάποιος άλλος. Μερικές φορές αναφέρονται 

και ψευδαισθήσεις 

Μπορείς να εξαρτηθείς από τα εισπνεόμενα; 

Έρευνες σε βιομηχανικούς εργάτες, που είναι συνεχώς εκτεθειμένοι σε αέρια διαλυτών, 

δείχνουν ότι υπάρχουν κίνδυνοι για το συκώτι, τα νεφρά και τον εγκέφαλο. Παρόλο 

που δεν υπάρχουν σίγουρα ιατρικά συμπεράσματα, παρόμοια προβλήματα έχουν 

παρατηρηθεί σε χρόνιους χρήστες εισπνεόμενων. 

Εξάλλου, επειδή τα εισπεόμενα -όπως και το οινόπνευμα- έχουν επίδραση στην κριτική 

ικανότητα του ατόμου και στον αυτοέλεγχο του, πολλές φορές η χρήση τους 

απελευθερώνει την επιθετικότητα προκαλώντας προβλήματα παραβατικότητας και 

βίαιης συμπεριφοράς. Η επιθετικότητα αυτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην 

οικογένεια και το σχολείο (απουσίες, επιθετικότητα στο σχολείο, κ .α). Σχεδόν όλοι οι 

ερευνητές συμφωνούν ότι η χρήση τολουένιου και ακετόνης (ουσίες που περιέχονται 

σε πολλές  κόλλες),  εφόσον  γίνεται  για  μικρό  χρονικό  διάστημα,  δεν  φαίνεται  να 
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προκαλούν χρόνιες βλάβες στον οργανισμό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν 

αναφερθεί αιφνίδιοι θάνατοι από εισπνοές βουτανίου. 

[Top ^] 

11. Ηρεμιστικά 

Τα ηρεμιστικά είναι χημικές φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούνται με ιατρική 

συνταγή σε άτομα που έχουν προβλήματα άγχους και αϋπνίας. Παλαιότερα 

χρησιμοποιούνταν τα λεγόμενα βαρβιτουρικά αλλά λόγω των πολλών ανεπιθύμητων 

παρενεργειών που είχαν, αποσύρθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα ηρεμιστικά. 

Τα ηρεμιστικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

• τα μείζονα ηρεμιστικά, που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση σοβαρών 

ψυχιατρικών περιπτώσεων, και 

• τα ελάσσονα ηρεμιστικά, που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του άγχους 

και του στρες ή σε περιπτώσεις αϋπνίας. Η χρήση και κατάχρηση -με στόχο την αλλαγή 

της διάθεσης- αφορά τα ελάσσονα ηρεμιστικά. Μερικά από αυτά τα σκευάσματα που 

κυκλοφορούν στη χώρα μας είναι: Tavor, Lexotanil, Tranxene, Stedon, Hipnocedon, 

Halcion, Normison, Vulbegal, κ.α. 

Τα άμεσα αποτελέσματα των ηρεμιστικών στον άνθρωπο είναι παρόμοια με αυτά που 

προκαλεί μια μικρή δόση αλκοόλ. Το άτομο αισθάνεται χαλαρό και κοινωνικό, σαν να 

είχε πιει 1-2 ποτά. Οι ουσίες αυτές ελαττώνουν τη νοητική λειτουργία, χωρίς να την 

αναιρούν τελείως. Οι χρήστες μπορεί να παρουσιάσουν μικρές αμνησίες, ανικανότητα 

να εκτελέσουν πολύπλοκες εργασίες και αυξημένο χρόνο αντίδρασης. Γι' αυτούς τους 

λόγους καθίσταται επικίνδυνη η οδήγηση υπό την επήρεια ηρεμιστικών καθώς και ο 

χειρισμός μηχανημάτων. Η ταυτόχρονη χρήση οινοπνευματωδών επιτείνει τα 

συμπτώματα αυτά. Σε μεγαλύτερες δόσεις τα ηρεμιστικά προκαλούν υπνηλία. Σε πολύ 

μεγάλες δόσεις οδηγούν σε κώμα και στο θάνατο. Οι θανατηφόρες δόσεις είναι πάρα 

πολύ μεγάλες, αλλά ο συνδυασμός του ηρεμιστικού με αλκοόλ απαιτεί μικρότερη δόση 

για να προκληθεί ο θάνατος. 

Μπορείς να εξαρτηθείς από τα ηρεμιστικά; 

Η χρήση ηρεμιστικών προκαλεί ανοχή και εξάρτηση σωματική και ψυχική. Τα 

συμπτώματα στέρησης, που εμφανίζονται μετά τη διακοπή της χρήσης, εκδηλώνονται 

με ευερεθιστότητα, νευρικότητα, αϋπνίες, ναυτία, άγχος, ιλίγγους και κατάθλιψη. 

Συμπτώματα στέρησης μπορούν να εμφανιστούν ακόμα και μετά από συστηματική 

χρήση τεσσάρων ή έξι εβδομάδων. 

[Top ^] 

12. Οινοπνευματώδη(Αλκοόλ) 
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Το αλκοόλ προέρχεται από την ανάμιξη φρούτων, λαχανικών και δημητριακών με 

μαγιά και ζάχαρη. Τότε δημιουργείται μια διαδικασία που λέγεται ζύμωση. Τα βαριά 

οινοπνευματώδη ποτά, όπως το ουίσκι, η βότκα κ.ά. διυλίζονται περισσότερο για να 

γίνουν ισχυρότερα. Ένα βαρύ οινοπνευματώδες ποτό έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε 

αλκοόλ. Σε περίπτωση κατάχρησης αλκοόλ, το άτομο παρουσιάζει συμπτώματα 

σωματικά και ψυχολογικά γνωστά ως μέθη. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν 

επιθετικότητα, αδυναμία κριτικής σκέψης, αδυναμία συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα, 

ευφορία ή κατάθλιψη, συναισθηματική αστάθεια κ.α. Σωματικές ενδείξεις είναι το 

κόκκινο πρόσωπο, η συγκεχυμένη ομιλία, η αστάθεια στις κινήσεις ή η αδυναμία 

συντονισμού των κινήσεων, κ.α. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της μέθης είναι η άρση των 

«αναστολών». Έτσι το άτομο μπορεί να εμφανιστεί πολύ έξυπνο, κοινωνικό, 

ικανοποιημένο και υπερκινητικό με οξυμένη ικανότητα σκέψης, αλλά όσο προχωρά η 

κατανάλωση γίνεται μελαγχολικό, αργό, εσωστρεφές και τελικά μπορεί ακόμα και να 

χάσει τις αισθήσεις του. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με την 

υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι τα τροχαία ατυχήματα. Υπολογίζεται ότι 

τουλάχιστον τα μισά από αυτά αφορούν έναν οδηγό ή έναν πεζό μεθυσμένο. Επίσης 

δεν είναι σπάνιες οι πτώσεις και τα ατυχήματα στο σπίτι ή στην εργασία που οφείλονται 

σε κατάχρηση αλκοόλ. Η μέθη είναι επίσης συχνά υπεύθυνη για εγκλήματα. Από 

σοβαρή κατάχρηση αλκοόλ μπορεί να επέλθει και θάνατος του χρήστη, κυρίως από 

καταστολή των αναπνευστικών κέντρων ή από αναρρόφηση εμετού. 

Μπορείς να εξαρτηθείς από το αλκοόλ; 

H συχνή χρήση αλκοόλ προκαλεί ανοχή και εξάρτηση, σωματική και ψυχική. Η 

εξάρτηση από αυτή την ουσία είναι γενικά ύπουλη και μακροχρόνια. Αφού 

εγκατασταθεί η σωματική εξάρτηση, με τη διακοπή της χρήσης εμφανίζονται 

συμπτώματα στέρησης, όπως τρεμούλιασμα των χεριών, της γλώσσας και των 

βλεφάρων, ταχυκαρδία, εφίδρωση, άγχος, πονοκέφαλος, αϋπνία κ.α. Το σύνδρομο 

στέρησης μπορεί να εξελιχθεί σε Delirium Tremens, που εκδηλώνεται με ταχυκαρδία, 

εφίδρωση, οπτικές ή ακουστικές παραισθήσεις. Παρατηρείται επίσης συχνά 

παραλήρημα και ψυχοκινητική διέγερση. Συνήθως εμφανίζεται σε άτομα που πάσχουν 

από κάποια ταυτόχρονη σωματική ασθένεια, είναι δε δυνατόν να καταλήξει και στο 

θάνατο. Η χρόνια χρήση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει επίσης σε βρογχίτιδα, πνευμονία, 

φυματίωση και καρδιοπάθεια. Η εξασθένηση των διανοητικών λειτουργιών δεν είναι 

σπάνια. Οι περισσότεροι θάνατοι από χρόνια κατάχρηση αλκοόλ οφείλονται στην 

καταστροφή του ήπατος, εφόσον εκεί μεταβολίζεται η μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ 

(κίρρωση ήπατος). 

[Top ^] 

13. Καπνός 

Ο καπνός προέρχεται από τα αποξηραμένα φύλλα του φυτού nicotiana tabacum, το 

οποίο φύεται σε πολλά μέρη του κόσμου και στην Ελλάδα. Τα φύλλα του καπνού 

περιέχουν μια σειρά από ουσίες από τις οποίες η σπουδαιότερη είναι η νικοτίνη. Η 

καθαρή   νικοτίνη  είναι  ισχυρό  δηλητήριο  (60  χιλιοστά  του  γραμμαρίου  είναι  δόση 

https://www.okana.gr/component/k2/item/181#Top2
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θανατηφόρα για τον άνθρωπο). Συνήθως ο καπνός βρίσκεται σε μορφή τσιγάρου και 

πούρου, αλλά κυκλοφορεί και στη φυσική του μορφή για πίπα ή για στρίψιμο τσιγάρου 

στο χέρι. Υπάρχει επίσης και καπνός για μάσηση. Ο καπνός περιέχει πάνω από 1200 

διαφορετικές χημικές ουσίες, 5% των οποίων είναι το μονοξείδιο του άνθρακα. 

Περιέχει επίσης πίσσα και νικοτίνη. Όλο το μονοξείδιο του άνθρακα, το 90% της 

νικοτίνης και το 70% της πίσσας κατακρατείται από τους πνεύμονες όταν καταπίνεται 

ο καπνός. Η νικοτίνη είναι μία πολύ δηλητηριώδης ουσία, που επιδρά στην καρδιά, στα 

αιμοφόρα αγγεία, στο στομάχι, στα νεφρά και στο ΚΝΣ (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα). 

Η νικοτίνη προκαλεί αίσθημα χαλάρωσης, βοηθάει το χρήστη να αντιμετωπίσει 

αγχογόνες καταστάσεις και ανιαρές εργασίες. Ο ρυθμός της καρδιάς και η πίεση 

αυξάνονται, ενώ η όρεξη μειώνεται. Αυτοί που δοκιμάζουν για πρώτη φορά να 

καπνίσουν μπορεί να παρουσιάσουν ναυτία και εμετούς. 

Μπορείς να εξαρτηθείς από τον καπνό; 

Η ανοχή αναπτύσσεται γρήγορα στον καπνιστή. Όποιος αρχίζει το κάπνισμα έχει 

γρήγορα την ανάγκη να αυξήσει τα τσιγάρα, μέχρις ότου σταθεροποιηθεί σε έναν 

αριθμό τσιγάρων την ημέρα. Το κάπνισμα προκαλεί σωματική και ψυχική εξάρτηση. 

Με τη διακοπή του καπνίσματος, παρουσιάζονται συμπτώματα στέρησης, όπως 

ανησυχία, ευερεθιστότητα και μελαγχολία, τα οποία υποχωρούν αμέσως με την 

επανάληψη του καπνίσματος. Το κάπνισμα ευθύνεται επίσης –άμεσα ή έμμεσα– και 

για πολλές σωματικές ασθένειες, όπως καρδιοαγγειακές παθήσεις, καρδιακές 

ανακοπές, κακή κυκλοφορία του αίματος, έλκη, παθήσεις του λάρυγγα, βρογχίτιδες, 

εμφύσημα και καρκίνο του στόματος, του λάρυγγα και του λαιμού. Το κάπνισμα επίσης 

μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα στις γυναίκες. Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι τα μωρά 

των γυναικών που καπνίζουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ελλειποβαρή και 

οι πιθανότητες για πρόωρο θάνατο αυξάνονται. 

Πηγή: https://www.okana.gr/component/k2/item/181#Top2  

 

 

Παράθεμα 8β 

HOME ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

 

https://www.okana.gr/component/k2/item/181#Top2
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NEWSROOM 7.5.2015 | 13:30  

Nikos Libertas/ SOOC  

Αντιδρούν ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ αλλά και οι εργαζόμενοι στους φορείς πρόληψης των 

ουσιοεξαρτήσεων στην 1η Γιορτής της Κάνναβης, που έχει εξαγγελθεί για το 

Σάββατο 9 Μαΐου στην Πλατεία Συντάγματος.  

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν επισημαίνουν ότι: «Ως εργαζόμενοι/ες στην πρόληψη, 

τη θεραπεία και την κοινωνική ένταξη εξαρτημένων ανθρώπων αγωνιζόμαστε και 

διεκδικούμε όχι την απελευθέρωση κάποιας ψυχοδραστικής ουσίας αλλά την 

απελευθέρωση της ανθρώπινης ουσίας, της δημιουργικότητας, της αυτοεκτίμησης, της 

διάθεσης για ζωή, των δυνατοτήτων αναζήτησης νέων οριζόντων χειραφέτησης. Αυτή 

την ουσία, που δικαιούται να έχει ή να ξαναανακαλύψει κάθε μέλος της κοινωνίας μας, 

κάθε εξαρτημένος άνθρωπος, σε πείσμα των ανελεύθερων, ατομικιστικών καιρών. 

Αγωνιζόμαστε ενάντια στην ποινικοποίηση του εξαρτημένου, αντιπαλεύοντας στην 

πράξη την επιδερμική και ισοπεδωτική λογική: 'όποιος δεν είναι με τη νομιμοποίηση 

των ναρκωτικών, είναι με την καταστολή του χρήστη'». Όπως υπογραμμίζουν «καθώς 

ο διάλογος για την εξάρτηση και την απεξάρτηση δεν προάγεται με τη δημόσια χρήση 

ουσιών, δεν σκοπεύουμε να συμβάλουμε περαιτέρω στον θόρυβο, που οι διοργανωτές 

της 'γιορτής της κάνναβης' επιχειρούν να δημιουργήσουν». Το ΚΕΘΕΑ σημειώνει 

επίσης ότι «μέχρι σήμερα καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει νομιμοποιήσει την κάνναβη, 

καθώς ως ψυχοτρόπος ουσία δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους. Αλλοιώνει την 

αντίληψη, επηρεάζει την προσοχή, την κρίση, την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού 

μηχανημάτων, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, τη μάθηση και τις εκπαιδευτικές επιδόσεις. 

Έχει συνδεθεί με προβλήματα σχέσεων, ανεργία και έλλειψη ικανοποίησης από τη ζωή. 

Η χρήση της επιβαρύνει τους πνεύμονες περισσότερο από το τσιγάρο και έχει 

σχετιστεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, όπως 

ψυχωσικά επεισόδια, σχιζοφρένια και κατάθλιψη». Οι δομές απεξάρτησης 

επισημαίνουν την ανάγκη για μια σφαιρική και ισορροπημένη προσέγγιση των 

επιδράσεων της κάνναβης στην υγεία. Από την πλευρά τους οι διοργανωτές του 

φεστιβάλ αναφέρουν στη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook: «Δεν προπαγανδίζουμε 

τη χρήση οποιασδήποτε ουσίας, αντίθετα θέλουμε να συμβάλουμε στη μείωση της 

βλάβης από τις εξαρτήσεις και στην πιο ανθρώπινη και αποτελεσματική αντιμετώπισή 

τους. Να ενημερώσουμε ότι οι αντι-ναρκωτικές πολιτικές που ακολουθούνται κάνουν 

μεγαλύτερη ζημιά από τις ίδιες τις ουσίες, ενώ υπάρχουν άλλες δοκιμασμένες 

προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στην πρόληψη και τη θεραπεία αντί για την 

καταστολή και τη φυλάκιση, με πολλαπλά θετικά αποτελέσματα. Να διεκδικήσουμε το 

δικαίωμα των ασθενών στην επιλογή της θεραπείας τους με το φυσικό φάρμακο της 

κάνναβης, αλλά και το αναφαίρετο δικαίωμα που έχει το κάθε άτομο από την 

αρχαιότητα να διαλέγει το ευφορικό του μέσο, από την στιγμή μάλιστα που δεν 

προκαλεί βλάβη σε άλλο άνθρωπο». Η 1η Γιορτή της Κάνναβης, διοργανώνεται με 

αφορμή τα 70 χρόνια από την πτώση του ναζισμού και υποστηρίζεται από 

περισσότερους   από  15  φορείς,  μεταξύ  των  οποίων  η  Νεολαία  ΣΥΡΙΖΑ,  ο  Τομέας 
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Δικαιωμάτων του κυβερνώντος κόμματος, καθώς και ο Σύλλογος Θεραπευομένων 

ΟΚΑΝΑ. Πηγή: www.lifo.gr 

Πηγή: https://www.lifo.gr/now/society/65794  

 

 

Παράθεμα 9α 

 

Έναστρη Νύχτα   

 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

  

 

Η Έναστρη Νύχτα είναι ελαιογραφία 

σε καμβά του Ολλανδού μεταιμπρεσι-

ονιστή ζωγράφου Βίνσεντ βαν Γκογκ. 

Φιλοτεχνημένος τον Ιούνιο του 1889, απεικονίζει τη θέα από το δυτικό παράθυρο του 

δωματίου του στο άσυλο Σεν Ρεμί ντε Προβάνς, μόλις πριν την ανατολή του ηλίου, με 

την προσθήκη ενός εξιδανικευμένου χωριού.[1][2][3] Υπάρχει στην μόνιμη συλλογή του 

Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στην Νέα Υόρκη από το 1941 και αποκτήθηκε μέσω του 

κληροδοτήματος Λίλι Π. Μπλις. Θεωρείται το καλύτερο έργο του Βαν Γκογκ[4] και 

είναι ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες στην ιστορία του Δυτικού πολιτισμού[5][6] 

Πίνακας περιεχομένων 

1 Το άσυλο 

2 Ο πίνακας 

3 Δείτε ακόμα 

Ονομασία Έναστρη Νύχτα 

Δημιουργός Βίνσεντ βαν Γκογκ 

Έτος δημιουργίας 1889 

Είδος Λάδι σε μουσαμά 

Ύψος 73.7 εκ. 

Πλάτος 92.1 εκ. 

Μουσείο 

Μουσείο Μοντέρνας 

Τέχνης, Νέα Υόρκη 

https://www.lifo.gr/now/society/65794
https://www.lifo.gr/now/society/65794
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BD_%CE%A1%CE%B5%CE%BC%CE%AF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Pickvance,_p._103-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Naifeh_&_Smith,_p._747-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Naifeh_&_Smith,_p._760-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82_(%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#Το_άσυλο
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#Ο_πίνακας
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#Δείτε_ακόμα
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82_(%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82_(%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
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4 Παραπομπές 

5 Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

Το άσυλο 

Στον απόηχο του επεισοδίου στις 23 

Δεκεμβρίου του 1888 που είχε ως 

αποτέλεσμα τον αυτο-ακρωτηριασμό του 

αριστερού αυτιού του,[7][8] ο Βαν Γκογκ 

αυτοβούλως ζήτησε τον εγκλεισμό του 

στο φρενοκομείο Σεν Πωλ ντε Μοζόλ στις 

8 Μαΐου 1889.[9][10] Το Σεν Πωλ ντε 

Μοζόλ στεγαζόταν σε ένα πρώην 

μοναστήρι που χρηματοδοτούταν από 

πλούσιους και ήταν κάτι λιγότερο από  

 Το μοναστήρι του Σεν Πωλ ντε Μοζόλ   μισογεμάτο όταν έφτασε ο Βαν Γκογκ,[11] 

επιτρέποντάς του να καταλάβει όχι μόνο μια δεύτερη κρεβατοκάμαρα αλλά και ένα 

δωμάτιο στο ισόγειο που χρησιμοποιούσε σαν εργαστήρι ζωγραφικής.[12]  

Κατά τη διάρκεια του έτους που ο Βαν Γκογκ έμεινε στο άσυλο, συνεχίστηκε η 

παραγωγική ζωγραφική περίοδος που είχε ξεκινήσει στην Αρλ.[13] Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, παρήγαγε μερικά από τα πιο γνωστά έργα της καριέρας του 

συμπεριλαμβανομένων των Ίριδων από τον Μάιο του 1889 που τώρα βρίσκονται στο 

Μουσείο Getty J. Paul και την μπλε αυτοπροσωπογραφία του από τον Σεπτέμβριο του 

1889, που βρίσκεται στο Musée d'Orsay. Η Έναστρη Νύχτα ζωγραφίστηκε στα μέσα/με 

18 Ιουνίου, την ημερομηνία δηλαδή που έγραψε στον αδελφό του Τεό πως είχε μια νέα 

μελέτη ενός έναστρου ουρανού.[1][14][15][L 1]  

Ο πίνακας 

Παρά το γεγονός ότι η Έναστρη Νύχτα ζωγραφίστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας στο 

ισόγειο στούντιο του Βαν Γκογκ, θα ήταν ανακριβές να ειπωθεί ότι η εικόνα ήταν 

ζωγραφισμένη από μνήμης. Η θέα έχει προσδιοριστεί πως είναι αυτή από το παράθυρο 

του υπνοδωματίου του, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά,[1][2][16][17] μια θέα που ο Βαν 

Γκογκ δημιούργησε όχι λιγότερες από είκοσι μία παραλλαγές,[εκκρεμεί παραπομπή] 

συμπεριλαμβανομένης της Έναστρης νύχτας. «Μέσα από το παράθυρο με τα σιδερένια 

κάγκελα» γράφει στον αδελφό του Τεό, περίπου στις 23 Μαΐου του 1889, «Μπορώ να 

διακρίνω ένα τετράγωνο κομμάτι γης με σιτάρι... πάνω από το οποίο, το πρωί, βλέπω 

τον ήλιο να ανατέλλει σε όλο του το μεγαλείο.»[2][L 2]  

Ο Βαν Γκογκ απεικονίζει τη θέα σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και κάτω από 

διάφορες καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου της ανατολής του ήλιου και του 

φεγγαριού, σε  μέρες  με  ηλιοφάνεια  και  συννεφιά,  με  θύελλες  και  με   βροχή.   Το 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#Παραπομπές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-8
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BF_%CE%A3%CE%B5%CE%BD_%CE%A0%CF%89%CE%BB,_%CE%A3%CE%B5%CE%BD_%CE%A1%CE%B5%CE%BC%CE%AF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-10
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-11
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-12
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-13
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82_(%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_(1889)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%8C_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA_(%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Pickvance,_p._103-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Whitney,_p._356-14
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Naifeh_&_Smith,_pp._759-61-15
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Letter_782-16
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Pickvance,_p._103-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Naifeh_&_Smith,_p._747-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Boime,_p._88-17
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Whitney,_p._358-18
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Naifeh_&_Smith,_p._747-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Letter_776-19
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chevet_de_Saint-Paul_de_Mausole.JPG
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προσωπικό του νοσοκομείου δεν 

επέτρεπε στον Βαν Γκογκ να 

ζωγραφίζει στο δωμάτιό του, αλλά 

μπορούσε να κάνει σκίτσα με μελάνι 

ή κάρβουνο σε χαρτί και τελικά 

έφτιαχνε νεότερες παραλλαγές σε 

προηγούμενες εκδοχές. Το 

εικονογραφικό στοιχείο που ενώνει 

όλα αυτά τα έργα ζωγραφικής είναι η διαγώνια γραμμή που προέρχεται από τα δεξιά 

και απεικονίζει τους χαμηλούς λόφους των βουνών Alpilles. Σε δεκαπέντε από τις 

είκοσι μία παραλλαγές, είναι ορατά τα κυπαρίσσια πέρα από το μακρινό τοίχο που 

περιβάλλει το κομμάτι γης με σιτάρι. Ο Βαν Γκογκ έδωσε τηλεσκοπικά τη θέα σε έξι 

από αυτά τα έργα, κυρίως στο έργο με αριθμό καταλόγου F717 Χωράφι με Σιτάρι και 

Κυπαρίσσια και στην Έναστρη Νύχτα, φέρνοντας τα δέντρα πιο κοντά στο επίπεδο της 

εικόνας.[εκκρεμεί παραπομπή]  

Ένα από τα πρώτα έργα ζωγραφικής της θέας ήταν ο πίνακας με αριθμό καταλόγου 

F611 Ορεινό Τοπίο πίσω από το Σεν Ρεμί, που τώρα βρίσκεται στην Κοπεγχάγη. Ο Βαν 

Γκογκ έκανε μια σειρά από σκίτσα για τον πίνακα, εκ των οποίων ο πίνακας με αριθμό 

καταλόγου F1547 Κλειστό Χωράφι με Σιτάρι Μετά από Καταιγίδα είναι 

χαρακτηριστικό. Δεν είναι σαφές αν το έργο έγινε στο στούντιό του ή εκτός. Στην 

επιστολή του στις 9 Ιουνίου περιγράφοντάς το, ο ίδιος αναφέρει πως είχε εργαστεί έξω 

για λίγες μέρες.[18][19][L 3][14] Ο Βαν Γκογκ περιγράφει το δεύτερο από τα δύο τοπία που 

αναφέρει πως δούλευε, σε μια επιστολή του προς την αδερφή του Ουίλ στις 16 Ιουνίου 

1889.[18][L 4] Αυτός είναι ο πίνακας με αριθμό καταλόγου F719 Πράσινο Χωράφι, που 

βρίσκεται τώρα στην Πράγα και ο πρώτος πίνακας στο άσυλο που ζωγραφίστηκε έξω 

στον καθαρό αέρα.[18] Το έργο με αριθμό καταλόγου F1548 Χωράφι με Σιτάρι στο Σεν 

Ρεμί ντε Προβάνς, τώρα στη Νέα Υόρκη, αποτελεί μια μελέτη για αυτό. Δύο ημέρες 

αργότερα, ο Βίνσεντ έγραψε στον Τεό ότι είχε ζωγραφίσει "έναν έναστρο ουρανό".[20][L 

1]  

H Έναστρη Νύχτα είναι το μόνο νυχτερινό έργο στη σειρά πινάκων με τη θέα από το 

παράθυρο του υπνοδωματίου του. Στις αρχές Ιουνίου, ο Βίνσεντ έγραψε στον Τεό, 

«Σήμερα το πρωί είδα το τοπίο από το παράθυρό μου για μεγάλο χρονικό διάστημα 

πριν από την ανατολή με τίποτα άλλο εκτός από την πρωινό αστέρι, το οποίο φάνταζε 

πολύ μεγάλο".[L 5] Οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Αφροδίτη ήταν 

πράγματι ορατή την αυγή, στην Προβηγκία, την άνοιξη του 1889 και την εποχή εκείνη 

ήταν κοντά στο φωτεινότερο δυνατό της. Έτσι, το πιο λαμπρό «αστέρι» στον πίνακα, 

στην δεξιά πλευρά του θεατή από το κυπαρίσσι, είναι στην πραγματικότητα η 

Αφροδίτη.[14][16]  

Δείτε ακόμα 

Παραπομπές 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B9_%CE%BC%CE%B5_%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B9_%CE%BC%CE%B5_%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B9_%CE%BC%CE%B5_%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Hulsker,_p._394-20
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-21
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Letter_779-22
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Whitney,_p._356-14
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Hulsker,_p._394-20
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Letter_780-23
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Hulsker,_p._394-20
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Naifeh_&_Smith,_p._759-24
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Letter_782-16
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Letter_782-16
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Letter_777-25
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Whitney,_p._356-14
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#cite_note-Boime,_p._88-17
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Night_Sky_-_Saint-Paul_Asylum,_Saint-R%C3%A9my_-_0400_on_18_June_1889.png
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παράθυρο  του  υπνοδωματίου  μου.  Σε  πρώτο πλάνο είναι  ένα  χωράφι  με  σιτάρι, που 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFPickvance1986
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFNaifehSmith2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFNaifehSmith2011
http://www.theartstory.org/artist-van-gogh-vincent.htm
http://www.cnet.com/news/interactive-canvas-lets-viewers-stir-van-goghs-starry-night/
http://www.cnet.com/news/interactive-canvas-lets-viewers-stir-van-goghs-starry-night/
http://www.moma.org/explore/inside_out/2010/05/27/vincent-van-gogh-s-the-starry-night-now-pocket-sized
http://www.moma.org/explore/inside_out/2010/05/27/vincent-van-gogh-s-the-starry-night-now-pocket-sized
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFNaifehSmith2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFPickvance1984
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFNaifehSmith2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFPickvance1986
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFNaifehSmith2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFNaifehSmith2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFNaifehSmith2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFWhitney1986
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFNaifehSmith2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFBoime1984
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFWhitney1986
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFHulsker1986
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFPickvance1986
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1#CITEREFNaifehSmith2011
http://vangoghletters.org/vg/letters/let782/letter.html
http://vangoghletters.org/vg/letters/let782/letter.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
http://vangoghletters.org/vg/letters/let776/letter.html
http://vangoghletters.org/vg/letters/let776/letter.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
http://vangoghletters.org/vg/letters/let779/letter.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
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ρήμαξε και έγινε ένα με το έδαφος μετά από μια καταιγίδα. Τα σύνορα με τον τοίχο και 

πέρα από αυτόν, το γκρι φύλλωμα από λίγες ελιές, τις καλύβες και τους λόφους. Τέλος, 

στην κορυφή του πίνακα ένα μεγάλο άσπρο και γκρι σύννεφο που κατακλύζεται από το 

γαλάζιο. Είναι ένα τοπίο εξαιρετικής απλότητας - και από χρωματικής άποψης επίσης.  

4. «Γράμμα 780: Προς Ουιλεμίν βαν Γκογκ. Σεν Ρεμί ντε Προβάνς, Κυριακή 16 Ιουνίου 

1889». Vincent van Gogh: The Letters. Μουσείο Βαν Γκογκ. 1r:1. Ακόμα ένα που 

απεικονίζει ένα χωράφι με κιτρινωπό σιτάρι που περιβάλλεται από βάτα και πράσινους 

θάμνους. Στο τέλος του χωραφιού ένα μικρό ροζ σπίτι με ένα ψηλό και σκοτεινό 

κυπαρίσσι που ξεχωρίζει σε σχέση με τους μακρινούς μωβ και μπλε λόφους, που έρχεται 

σε αντίθεση με έναν αξέχαστο μπλε ουρανό με ροζ ραβδώσεις, των οποίων η καθαρή 

απόχρωση έρχεται σε αντίθεση με τα ήδη βαριά, καψαλισμένα στάχια, των οποίων οι 

τόνοι είναι τόσο ζεστοί όσο ο φλοιός ενός καρβελιού ψωμί.  

5. «Γράμμα 777: Προς Τεό βαν Γκογκ. Σεν Ρεμί ντε Προβάνς, μεταξύ Παρασκευής 31 

Μαΐου και Τρίτης 6 Ιουνίου 1889». Vincent van Gogh: The Letters. Μουσείο Βαν Γκογκ. 

1v:2. Σήμερα το πρωί είδα το ύπαιθρο από το παράθυρό μου για μεγάλο διάστημα πριν 

από την ανατολή του ηλίου με τίποτε άλλο εκτός από το πρωινό αστέρι, που φάνταζε πολύ 

μεγάλο.  

 

Πηγές 

 

Boime, Albert (December 1984). «Van Gogh's Starry Night: A History of Matter and a 

Matter of History». Arts Magazine. 

Jirat-Wasiutynski, Vojtech (December 1993). «Vincent van Gogh's Paintings of Olive 

Trees and Cypresses from St.-Remy». Art Bulletin 75 (4). 

Soth, Lauren (June 1986). «Van Gogh's Agony». Art Bulletin 68 (2): 301. 

Whitney, Charles A. (September 1986). «The Skies of Vincent van Gogh». Art History 

9 (3). 

 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

 

στο Ποιος είναι ο Βαν Γκογκ 

Πίνακες και σχέδια του Βαν Γκογκ: μια ειδική έκθεση με δανεικά εκθέματα, μια πλήρως 

ψηφιοποιημένη έκθεση του καταλόγου των βιβλιοθηκών του Μητροπολιτικού 

Μουσείου Τέχνης, η οποία περιέχει υλικό σχετικά με  τον  πίνακα  (δείτε  το  ευρετήριο) 

 
Τα Wikimedia Commons έχουν πολυμέσα σχετικά με το θέμα 

Έναστρη Νύχτα 

http://vangoghletters.org/vg/letters/let780/letter.html
http://vangoghletters.org/vg/letters/let780/letter.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
http://vangoghletters.org/vg/letters/let777/letter.html
http://vangoghletters.org/vg/letters/let777/letter.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
http://www.albertboime.com/Articles/Dec1984.pdf
http://www.albertboime.com/Articles/Dec1984.pdf
http://whoisvangogh.com/
http://libmma.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/p15324coll10/id/167899
https://el.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/De_sterrennacht
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Εναέρια φωτογραφία του μοναστηριού δείχνοντας το υπνοδωμάτιο του Βίνσεντ 

Βίνσεντ βαν Γκογκ, Έναστρη Νύχτα, ColourLex 

Κατηγορίες:  

Έργα ζωγραφικής του Βίνσεντ βαν Γκογκ 

Πίνακες του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης (Νέα Υόρκη) 

Πίνακες του 1889 

Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84

%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1  

 

 

 

Παράθεμα 9β 

 

Εκδήλωση βράβευσης Wiki Loves Monuments 2018 
Παρασκευή 1 Φλεβάρη 2019, στις 19:00 στο Goethe-Institut Αθήνα 

 
 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση 

 
 

Erbstuecke - Πολιτιστική Κληρονομιά 

Διαγωνισμός λημματογράφησης: 1 - 28 Φεβρουαρίου 2019 

 
 
 

Έναστρη Νύχτα πάνω από τον Ροδανό 

 

http://www.vangoghsstudiopractice.com/2011/07/studio-behind-bars/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1_%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82_(%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1889
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_Wiki_Loves_Monuments_2018
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_Wiki_Loves_Monuments_2018
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#mw-head
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#p-search
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:Erbstuecke
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:Erbstuecke
https://www.wikimedia.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_Wiki_Loves_Monuments_2018
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:Erbstuecke
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Ονομασία Έναστρη Νύχτα πάνω από τον Ροδανό 

Δημιουργός Βίνσεντ βαν Γκογκ 

Έτος δημιουργίας 1888 

Είδος Λάδι σε μουσαμά 

Ύψος 72.5 εκ. 

Πλάτος 92 εκ. 

Μουσείο Μουσείο Ορσέ, Παρίσι 

 Σχετικά πολυμέσα 

δεδομένα 

 

Η Έναστρη Νύχτα πάνω από τον Ροδανό (Σεπτέμβριος 1888) είναι ένα από τα 

ζωγραφικά έργα του Βίνσεντ βαν Γκογκ της νυχτερινής Αρλ. Ζωγραφίστηκε σε ένα 

σημείο της όχθης του ποταμού Ροδανού που απείχε ένα ή δύο λεπτά από το Κίτρινο 

Σπίτι στην Place Lamartine το οποίο νοίκιαζε ο Βαν Γκογκ εκείνη την περίοδο. Ο 

νυχτερινός ουρανός και τα εφέ που δημιουργεί το φως τη νύχτα αποτέλεσαν το θέμα 

για μερικούς από τους διάσημους πίνακές του, συμπεριλαμβανομένου και του Καφέ 

Τεράς τη Νύχτα (που είχε ζωγραφίσει νωρίτερα τον ίδιο μήνα) και τον μετέπειτα 

πίνακα από το Σαιντ-Ρεμί Έναστρη Νύχτα.  

Ένα σκίτσο του πίνακα περιλαμβάνεται στην επιστολή που έστειλε ο Βαν Γκογκ στον 

φίλο του Eugène Boch στις 2 Οκτωβρίου, 1888[1][2], και άλλο ένα σε επιστολή προς τον 

αδελφό του, Τεό βαν Γκογκ.[3]  

Ο πίνακας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1889 στην ετήσια έκθεση της Ένωσης 

Ανεξάρτητων Καλλιτεχνών στο Παρίσι, μαζί με τις Ίριδες. Το τελευταίο έργο 

προστέθηκε από τον Τεό, ενώ ο Βίνσεντ είχε προτείνει έναν από τους πίνακές του από 

το δημόσιο κήπο στην Αρλ, πιθανότατα την έκδοση που βρίσκεται τώρα στη συλλογή 

Φίλιπς.  

Πίνακας περιεχομένων 

1 Περιεχόμενο 

2 Δημιουργία 

3 Χρώματα της νύχτας 

4 Στη λαϊκή κουλτούρα 

5 Παραπομπές 

6 Πηγές 

7 Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9F%CF%81%CF%83%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://commons.wikimedia.org/wiki/category:Starry_Night_Over_the_Rhone_by_Vincent_van_Gogh
https://www.wikidata.org/wiki/Special:ItemByTitle?site=elwiki&uselang=el&page=%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%A3%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%A3%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%AD_%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%82_%CF%84%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%AD_%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%82_%CF%84%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#cite_note-:0-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%8C_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA_(%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#cite_note-:1-3
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82_(%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#Περιεχόμενο
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#Δημιουργία
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#Χρώματα_της_νύχτας
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#Στη_λαϊκή_κουλτούρα
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#Παραπομπές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#Πηγές
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#Εξωτερικοί_σύνδεσμοι
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Περιεχόμενο 

 

 

Παρόμοια θέα του ίδιου τοπίου, 2008 

Η θέα είναι από την αποβάθρα (ένας παρόχθιος δρόμος) στην ανατολική πλευρά του 

Ροδανού, στo γόνατο του ποταμού προς τη δυτική ακτή: κατεβαίνοντας από το βορρά, 

ο Ροδανός γυρίζει προς τα δεξιά σε αυτό το σημείο σε περιβάλλοντα βράχια, στο οποίο 

είναι χτισμένη η Αρλ. Από τους πύργους του Saint-Julien και Saint-Trophime στα 

αριστερά, ο θεατής ακολουθεί την ανατολική όχθη έως τη δυτική όχθη με τη σιδερένια 

γέφυρα που συνδέει την Αρλ με το προάστιο της Trinquetaille στα δεξιά. Αυτή 

περιλαμβάνει και μια άποψη της πλατείας Place Lamartine προς τα νοτιοδυτικά. 

43.682367°N 4.630287°E  

 

 

Δημιουργία  

 

Το προσχέδιο του πίνακα που έστειλε ο Βαν Γκογκ στον αδελφό του 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C&language=el&params=43.682367_N_4.630287_E_dim:1000
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Ο Βαν Γκογκ ανακοινώνει και περιγράφει τη σύνθεση σε επιστολή του προς τον 

αδελφό του Τεό:  

«Συμπεριλαμβάνεται ένα μικρό σκίτσο ενός καμβά 30 τετραγωνικών - με λίγα 

λόγια ο έναστρος ουρανός που χρωματίζεται από το βράδυ, βρίσκεται στην 

πραγματικότητα κάτω από ένα πίδακα φωταέριου. Ο ουρανός είναι 

γαλαζοπράσινος, το νερό είναι μπλε ρουά, το έδαφος είναι μοβ. Η πόλη είναι μπλε 

και μοβ. Το φωταέριο είναι κίτρινο και οι αντανακλάσεις είναι χρυσοκοκκινωπές, 

φθίνοντας σε πρασινοχάλκινο. Όσο αφορά το γαλαζοπράσινο τμήμα του ουρανού, 

η Μεγάλη Άρκτος είναι ένα σπινθηροβόλο πράσινο και ροζ, των οποίων η 

διακριτική ωχρότητα έρχεται σε αντίθεση με το βάναυσο χρυσό του φωταέριου. 

Δύο πολύχρωμες φιγούρες εραστών υπάρχουν στο προσκήνιο.»[3] 

Στην πραγματικότητα, η άποψη που απεικονίζεται στον πίνακα βλέπει αντίθετα από τη 

Μεγάλη Άρκτο, η οποία είναι προς τα βόρεια. Το προσκήνιο είναι βαρύ και 

πολυδουλεμένο, με υγρή μπογιά-σε-υγρή μπογιά, μόλις η βάση είχε τελειώσει.[1] Τα 

σκίτσα της επιστολής αυτής της περιόδου μάλλον βασίζονται στην αρχική σύνθεση.  

Χρώματα της νύχτας 

Η πρόκληση να ζωγραφίσει τη νύχτα, κέντρισε το ενδιαφέρον του Βαν Γκογκ. Το 

πλεονεκτικό σημείο που επέλεξε για την Έναστρη Νύχτα πάνω από τον Ροδανό τού 

επέτρεψε να συλλάβει τις αντανακλάσεις του φωταερίου στην Αρλ, σε όλο τους το 

φέγγος πάνω στα γαλάζια νερά του Ροδανού. Σε πρώτο πλάνο, δύο εραστές κάνουν 

βόλτα στις όχθες του ποταμού.  

Η απεικόνιση του χρώματος ήταν μεγάλης σημασίας για τον Βαν Γκογκ. Σε επιστολές 

του προς τον αδελφό του συχνά περιγράφει τα αντικείμενα στους πίνακές του βάσει 

του χρώματός τους. Στα νυχτερινά έργα του, συμπεριλαμβανομένου του Έναστρη 

Νύχτα πάνω από τον Ροδανό, τονίζεται η σημασία που έδινε στη σύλληψη των 

αστραφτερών χρωμάτων του νυχτερινού ουρανού και του τεχνητού φωτισμού που ήταν 

νέος για την εποχή.  

Στη λαϊκή κουλτούρα 

Γίνεται αναφορά στον πίνακα στο τραγούδι των Μπράιαν Ίνο και Τζον Κέιλ, «Spinning 

Away» από το άλμπουμ Wrong Way Up του 1990. Στη δεύτερη στροφή εμφανίζεται η 

παρομοίωση «Στροβιλίζονται σαν τον νυχτερινό ουρανό στην Αρλ».[4] 

Παραπομπές 

1. Για να εντοπίσετε την αρχική σύνθεση δείτε: Roland Dorn 1990, ill. p. 388  

2. «Vincent van Gogh to Eugène Boch : 2 October 1888». www.webexhibits.org. 

Ανακτήθηκε στις 2017-03-27.  

3. «Vincent van Gogh to Theo van Gogh : 28 September 1888». www.webexhibits.org. 

Ανακτήθηκε στις 2017-03-27.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%86%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#cite_note-:1-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#cite_note-:0-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%8A%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%9A%CE%AD%CE%B9%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_(%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C#cite_note-4
http://www.webexhibits.org/vangogh/letter/18/553b.htm
http://www.webexhibits.org/vangogh/letter/18/543.htm
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4. «BRIAN ENO LYRICS - Spinning Away». www.azlyrics.com (στα Αγγλικά). 

Ανακτήθηκε στις 2017-03-27.  

Πηγές 

Boime, Albert: Vincent van Gogh: Starry Night. A history of matter, a matter of history 

(επίσης διαθέσιμο σε CD-ROM: ISBN 3-634-23015-0 (στα Γερμανικά)) 

Dorn, Roland: Décoration: Vincent van Gogh's Werkreihe für das Gelbe Haus in Arles, 

Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich & New York 1990 ISBN 3-487-09098-8 / 

ISSN 0175-9558 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι 
 

[απόκρυψη]π • σ • ε Βίνσεντ βαν Γκογκ 

 

Γενικά 

 Βιογραφία 

 Υγεία 

 Θάνατος 

 Κατάλογος έργων 

 Μετα-ιμπρεσιονισμός 

 Γράμματα του Βίνσεντ βαν Γκογκ 

Οικογένεια 

  Τεό βαν Γκογκ  

  Ουίλ βαν Γκογκ  

 Γιοχάνα βαν Γκογκ 

 

Φίλοι 

  Άνθον βαν Ράπαρντ  

  Πωλ Γκασέ  

  Πωλ Γκωγκέν  

  Εμίλ Μπερνάρντ  

  Τζον Πίτερ Ράσελ  

  Ευγένιος Μποχ  

  Άννα Μποχ  

   Αγκοστίνα Σεγκατόρι 

 

Τα Wikimedia Commons έχουν πολυμέσα σχετικά με το θέμα 

   Έναστρη Νύχτα πάνω από τον Ροδανό 

http://www.azlyrics.com/lyrics/brianeno/spinningaway.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/3634230150
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/3487090988
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85:%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF:%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA&action=edit
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%8C_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA_(%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B1_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CE%BD_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%A1%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%89%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%89%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CF%89%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BC%CE%AF%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%A0%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%A1%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%87&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%87&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Starry_Night_Over_the_Rhone
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Σειρές έργων 

  Άνθη Αμυγδαλιάς  

  Ελαιόδεντρα  

  Ηλιοτρόπια 

 

Πίνακες 

  Κορίτσι στα Άσπρα στο Δάσος  

  Ξαπλωμένη Αγελάδα  

  Αγροικία ανάμεσα σε Δέντρα  

  Κάρο με Μαύρο Βόδι  

  Κάρο με Κόκκινο και Λευκό Βόδι  

  Νεκρή Φύση με Ψάθινο Καπέλο  

  Οι Πατατοφάγοι  

  Κρανίο με αναμμένο τσιγάρο  

  Πορτρέτο του Μπάρμπα Τανγκί  

  Γυναίκα που περπατά σε κήπο  

  Η Αγκοστίνα Σεγκατόρι Καθισμένη στο Καφέ ντυ Ταμπουρέν  

  Χιονισμένο τοπίο  

  Νυχτερινό Καφέ  

  Κίτρινο Σπίτι  

  Εξώστης καφενείου τη νύχτα  

  Έναστρη Νύχτα πάνω από τον Ροδανό  

  Υπνοδωμάτιο στην Αρλ  

  Πεσμένα Φθινοπωρινά Φύλλα  

  Ίριδες  

  Έναστρη Νύχτα  

  Αυτοπροσωπογραφία (1889)  

  Δρόμος με Κυπαρίσσι και Αστέρι  

  Πορτρέτο του Δρ. Γκασέ  

  Βάζο με Ροζ Τριαντάφυλλα  

  Ανθισμένα Κλαδιά Καστανιάς  

  Θλίψη  

  Η Εκκλησία στην Ωβέρ  

  Σιταροχώραφο με Κοράκια  

  Πράσινα σταροχώραφα με κυπαρίσσια  

  Η καρέκλα του Βαν Γκογκ 

  
 

Κατηγορία: Έργα ζωγραφικής του Βίνσεντ βαν Γκογκ 

Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81

%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%8

9_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE

%B1%CE%BD%CF%8C  

 

Παράθεμα 10 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%B7_%CE%91%CE%BC%CF%85%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1_(%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%B1_(%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%86%CF%83%CF%80%CF%81%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1_%CF%83%CE%B5_%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF_%CE%BC%CE%B5_%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF_%CE%92%CF%8C%CE%B4%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF_%CE%BC%CE%B5_%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C_%CE%92%CF%8C%CE%B4%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%AE_%CE%A6%CF%8D%CF%83%CE%B7_%CE%BC%CE%B5_%CE%A8%CE%AC%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BF_%CE%BC%CE%B5_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1_%CE%A4%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CF%83%CE%B5_%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%91%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%AD_%CE%BD%CF%84%CF%85_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%A3%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%B7_%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AC_%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82_(%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_(1889)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CF%81._%CE%93%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%AE_%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7:_%CE%92%CE%AC%CE%B6%CE%BF_%CE%BC%CE%B5_%CE%A1%CE%BF%CE%B6_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%BB%CE%AF%CF%88%CE%B7_(%CE%92%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A9%CE%B2%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF_%CE%BC%CE%B5_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1_%CE%BC%CE%B5_%CE%BA%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1_%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B7_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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Βασίλης Παπακωνσταντίνου 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

 

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου (21 Ιουνίου 1950) είναι Έλληνας τραγουδιστής και 

συνθέτης.  

Πίνακας περιεχομένων 

Πρώτα χρόνια 

Γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1950 στο χωριό Βάστας Αρκαδίας κοντά στη Μεγαλόπολη. 

Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε εκεί (έως τα 7 του) και μερικές εμπειρίες του απ΄ 

αυτά τις έκανε τραγούδια, όπως τη "Σφεντόνα". Στα 12 του χρόνια πήρε την πρώτη του 

κιθάρα. Αργότερα συμμετείχε σε διάφορα συγκροτήματα της εποχής όπου έκανε και 

τα πρώτα του  μουσικά  βήματα. Το πρώτο του συγκρότημα, με το οποίο τραγουδούσε 

σε Ιταλικό στίχο σε διάφορα κλαμπ, το ονόμασε CROSSWORDS.  

Δράση – Δισκογραφία 

Δεκαετία 1970 

Άρχισε να τραγουδά ελληνικό τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του '70. Το 1972 

καταγράφεται η πρώτη επαγγελματική του συμμετοχή σε δίσκο, την  "Ελληνική Χώρα" 

(Land of Greece), όπου ερμήνευσε τα δύο γνωστά τραγούδια Ντιρλαντά και Ο 

Σταμούλης ο Λοχίας.[1] Την ίδια χρονιά εκδόθηκαν και οι δύο πρώτοι δικοί του δίσκοι 

βινυλίου 45 στροφών.[2]  

Το 1973 μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας, πήγε στη Γερμανία, όπου στο 

Μόναχο συμμετείχε σε επιτροπές αντιδικτατορικού αγώνα, τραγουδώντας παράλληλα 

σε πολλά στέκια Ελλήνων φοιτητών και ομογενών. Η πρώτη του σημαντική γνωριμία 

έγινε το καλοκαίρι του 1974, συναντώντας, στο Παρίσι, το Μίκη Θεοδωράκη. Η 

συνεργασία τους όμως έμελλε να αρχίσει δύο χρόνια αργότερα.  

Την ίδια χρονιά επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε ουσιαστικά την επαγγελματική του 

πορεία στο τραγούδι. Τραγούδησε σε μπουάτ και ηχογράφησε ένα μικρό δίσκο 45 

στροφών. Την ίδια χρονιά συμμετέχει στην ηχογράφηση του δίσκου του Μάνου Λοΐζου 

«Τα τραγούδια του δρόμου».  

Το 1975 ηχογράφησε «Τα αγροτικά» του Θωμά Μπακαλάκου. Την ίδια εποχή γνώρισε 

δύο συνθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε στενά στην πορεία του, τον Μάνο Λοΐζο 

και τον Θάνο Μικρούτσικο.  

https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1950
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1950
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/1973
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1974
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CE%90%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1975
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
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Το 1976 συνεργάστηκε για πρώτη φορά στη δισκογραφία με το Μίκη Θεοδωράκη, στο 

δίσκο «Της εξορίας», και το 1978 ο συνθέτης τον επέλεξε για την παγκόσμια περιοδεία 

του. Τραγούδησε σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία. Στην Ελλάδα, συμμετείχε 

ενεργά σε εκδηλώσεις του νεολαιίστικου και του εργατικού κινήματος. Από εκείνη την 

εποχή, λίγο πριν το πέρασμα στη δεκαετία του "80, αρχίζει να εκδηλώνει τις επιρροές 

του από τη διεθνή ροκ μουσική σκηνή.  

Δεκαετία 1980 

Ερμηνεύει τραγούδια με ήχο σαφώς πιο ηλεκτρικό και στίχο που αφορά πιο σύγχρονα 

προβλήματα (μοναξιά, ναρκωτικά, αποξένωση, υπερβολική αστικοποίηση, 

προβλήματα στις ανθρώπινες σχέσεις, οικολογική καταστροφή κλπ) . Αυτή η ροκ 

στροφή γίνεται σταδιακά, ξεκινώντας με δύο δίσκους που κυκλοφόρησαν το 1978 και 

1982 αντίστοιχα. Ο πρώτος είχε ως τίτλο το όνομα του και περιλάμβανε τραγούδια του 

Αντώνη Βαρδή, και διασκευές τραγουδιών του Διονύση Σαββόπουλου και του Μίκη 

Θεοδωράκη. Ο δεύτερος, το «Φοβάμαι», με τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, του Λάκη 

Παπαδόπουλου, του Γιάννη Ζουγανέλη και του Γιάννη Γλέζου, γνωρίζει μεγάλη 

αποδοχή και θεμελιώνει την μετέπειτα πορεία του μέχρι σήμερα.  

Γνωρίστηκε με τον Νικόλα Άσιμο, και συμμετείχε στον πρώτο του δίσκο «Ο Ξαναπές» 

(1982),ερμηνεύοντας δύο τραγούδια. Ο Άσιμος ήταν ο δεύτερος άνθρωπος, μετά τον 

Λοΐζο, που τον επηρέασε αρκετά με την ιδιότυπη προσωπικότητά του.  

Το 1984 με την «Διαίρεση» ο καινούργιος ήχος του αποκρυσταλλώνεται. Το 1987 το 

επαληθεύει με τα «Χαιρετίσματα», με τραγούδια δικά του, του Νικόλα Άσιμου, της 

Αφροδίτης Μάνου και του Χρήστου Τόλιου.  

Από τα μέσα της δεκαετίας του '80, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αρχίζει να 

εδραιώνεται ως ένας κατ' εξοχήν "συναυλιακός" καλλιτέχνης. Τον Απρίλιο του 1985, 

16.000 θεατές συγκεντρώνονται στην πρώτη του μεγάλη προσωπική συναυλία, στο 

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το επαναλαμβάνει τον Ιούνιο του 1987 στο γήπεδο του 

Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από τότε, οι συναυλίες του αποτελούν 

γεγονότα και σημεία αναφοράς της μαζικότητας.  

Το Σεπτέμβριο του '85 συμμετέχει στη μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο, 

που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας, μαζί με τον Γ. Νταλάρα, την 

Χ. Αλεξίου, την Δ. Γαλάνη και τον Γ. Καλατζή.  

Το τέλος της δεκαετίας του '80 τον βρήκε να ερμηνεύει τους "σκληρούς" στίχους του 

Κώστα Τριπολίτη, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου στο δίσκο «Όλα Από Χέρι 

Καμμένα» το 1988. Το 1989, κυκλοφορεί το «Χορεύω», ένας δίσκος ο οποίος περιέχει 

μερικά από τα πλέον δημοφιλή τραγούδια του, όπως τα «Ελλάς», «Βικτώρια», «Για 

μένα τραγουδώ» (διασκευή του "Crusader",του Chris De Burgh) κ.ά.  
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Δεκαετία 1990 

Ακολουθεί ο δίσκος «Χρόνια Πολλά» το 1991, ενώ προηγουμένως κυκλοφόρησε η 

ζωντανή ηχογράφηση των εμφανίσεων που πραγματοποίησε μαζί με τον Γιώργο 

Νταλάρα στο Αττικόν το Φεβρουάριο του '91. Το 1992 τραγούδησε για δεύτερη φορά 

- μετά το 1978 στο «Σταυρό του Νότου» - Νίκο Καββαδία και Θάνο Μικρούτσικο στο 

δίσκο «Γραμμές των Οριζόντων».  

Ερμήνευσε πάλι Νικόλα Άσιμο το 1992 στο «Φαλιμέντο του κόσμου» και στα επόμενα 

χρόνια, κυκλοφόρησε τη «Σφεντόνα» το 1992 και το «Δε Σηκώνει» το 1994, με 

συνεργάτες του τους Αλκη Αλκαίο, Χριστόφορο Κροκίδη, Βασίλη Γιαννόπουλο, 

Σταμάτη Μεσημέρη, Αφροδίτη Μάνου, Οδυσσέα Ιωάννου, Μίνω Μάτσα.  

Ηχογράφησε δύο δίσκους με μελοποιημένα ποιήματα δύο εκ των σημαντικότερων 

Ελλήνων ποιητών. Το δίσκο «Καρυωτάκης» το 1984 σε συνθέσεις του Μίκη 

Θεοδωράκη και το «Φυσάει» το 1993 με ποιήματα του Τάσου Λειβαδίτη και μουσική 

του Γιώργου Τσαγκάρη.  

Τον Απρίλιο του 1997 κυκλοφορεί ο δίσκος με τίτλο «Πες μου ένα ψέμα να 

αποκοιμηθώ» περιλαμβάνοντας τραγούδια του Νικόλα Άσιμου, του 

πρωτοεμφανιζόμενου Απόστολου Μπουλασίκη, του Σταμάτη Μεσημέρη, του Γιάννη 

Ιωάννου, του Βασίλη Γιαννόπουλου, του Χριστόφορου Κροκίδη καθώς και το 

«Μάλιστα Κύριε» του Γιώργου Ζαμπέτα και του Αλέκου Καγιάντα.  

Tον Ιανουάριο του 1999 κυκλοφόρησε ο δίσκος με τίτλο «Να με φωνάξεις» με 

τραγούδια του ίδιου, του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Χριστόφορου Κροκίδη , Αποστόλη 

Μπουλασίκη σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, Οδυσσέα Ιωάννου, Βασίλη 

Γιαννόπουλου και Ιάκωβου Αυλητή, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου κυκλοφορεί 

η «Θάλασσα στη σκάλα», δουλειά στην οποία για ακόμη μια φορά συνεργάζεται με 

τον Θάνο Μικρούτσικο σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου.  

Δεκαετία 2000 

Ένα χρόνο αργότερα οι «Χαμένες Αγάπες» κάνουν την 

εμφάνισή τους στα ράφια των δισκοπωλείων. Ο Χριστόφορος 

Κροκίδης, στενός συνεργάτης του για 20 σχεδόν χρόνια 

υπογράφει τη μουσική και ο Βασίλης Γιαννόπουλος τους 

στίχους. Ακολουθεί δυο χρόνια αργότερα, το 2002, το 

«Προσέχω Δυστυχώς» σε στίχους και μουσική του Μάνου 

Ξυδούς.  

Το 2003 ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου γιόρτασε τα 30 του 

χρόνια στη δισκογραφία με μια μοναδική συναυλία στην 

Πετρούπολη, όπου παρέα με 10000 φίλους του μας θύμισε στιγμές από όλη του την 

μέχρι τότε πορεία του στο τραγούδι.  
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Το 2004 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Φρέσκο Χιόνι». Περιλαμβάνει 13 τραγούδια σε 

στίχους Μαριανίνας Κριεζή, Γιώργου Ανδρέου, Κώστα Λειβαδά, Νίκου Ζούδιαρη, 

Οδυσσέα Ιωάννου, Νίκου Ζιώγαλα και Μανώλη Φάμελου. Ενώ επίσης 

περιλαμβάνονται δυο διασκευές, μία του Οδυσσέα Ιωάννου με το «Σ’ αγαπάω ακόμα» 

καθώς και το «Πώς να σωπάσω» σε στίχους Κώστα Κινδύνη και μουσική Σταύρου 

Ξαρχάκου.  

Τον Μάιο του 2005 ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έδωσε μια συναυλία στο Ηρώδειο 

με τη συνοδεία πολλών αξιόλογων μουσικών, της Femin Arte υπό την διεύθυνση του 

Γιώργου Γεωργιάδη και με την ενορχήστρωση του Νίκου Καλαντζάκου. Η συναυλία 

ηχογραφήθηκε και στα τέλη του ίδιου χρόνου κυκλοφόρησε σε διπλό cd και dvd.  

Τον Μάρτιο του 2007 κυκλοφόρησε ο δίσκος "Μετωπική" σε στίχους του Γιώργου 

Κλεφτογιώργου και μουσικές των: Σοφίας Βόσσου, Τάνιας Κικίδη, Θανάση Τάσση, 

Λάκη Παπαδόπουλου, Ρουσσέτου Δημητρόγλου, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Αντώνη 

Βαρδή, Φίλιππου Πλιάτσικα, Μάνου Πυροβολάκη, Νίκου Κυπουργού.  

Τον Ιούνιο του 2008, ο Βασίλης βγάζει τον καινούριο του δίσκο με τίτλο "Βατόμουρα", 

σε στίχους και μουσική του Σταμάτη Μεσημέρη.  

Τον Απρίλιο του 2009 κυκλοφορεί η νέα δουλειά του με τίτλο: "Ουράνια τόξα 

κυνηγώ", σε στίχους του Άλκη Αλκαίου, ενώ γράφει τη μουσική και ενορχηστρώνει 

όλα τα τραγούδια του μουσικού δίσκου. Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, συμμετέχει στη 

συναυλία των Scorpions που γίνεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, την οποία 

παρακολούθησαν πάνω από 35.000 θεατές. Σημαντικό σημείο της βραδιάς, η κοινή 

ερμηνεία του Klaus Meine με τον τραγουδιστή, στο τραγούδι "Holiday". Η ίδια 

συναυλία, διοργανώθηκε αμέσως μετά και στη Λάρισα στο στάδιο Αλκαζάρ.  

Δεκαετία 2010 

Το Μάιο του 2010 κυκλοφορεί η δισκογραφική δουλειά "Το παιχνίδι παίζεται", με 

στίχους Οδυσσέα Ιωάννου, που αποτέλεσε τον δεύτερο δίσκο που ο ίδιος ο 

τραγουδιστής συνέθεσε. Στο τραγούδι "Σαν ναυαγός", τραγουδά ντουέτο με το 

Δημήτρη Μητροπάνο. Το Μάιο του 2011, συμμετέχει στις συναυλίες του ιστορικού 

συγκροτήματος της ξένης ροκ σκηνής Deep Purple.  

Η συναυλία διοργανώθηκε εκτός από την Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Πάτρα, στο 

Ηράκλειο και στη Λευκωσία.  

Στα τέλη του 2011, σε συνεργασία με τον στιχουργό Οδυσσέα Ιωάννου, καλεί μέσω 

της επίσημης ιστοσελίδας του, νέους μουσικούς να συνθέσουν τις δικές τους μελωδίες 

για το δίσκο, κίνηση που θεωρήθηκε "πρωτοποριακή". Ο δίσκος κυκλοφορεί το 

Νοέμβριο του 2012, με τίτλο "Αφετηρία".  

Στο Ελληνικό δημοψήφισμα του 2015 δήλωσε ότι είναι υπέρ της επικράτησης του 

''Όχι''.[3]  
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Προσωπική ζωή 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 σύντροφος του είναι η Ελληνίδα ηθοποιός Ελένη 

Ράντου, με την οποία παντρεύτηκαν το 1994 και δύο χρόνια μετά (1996), απέκτησαν 

μία κόρη, τη Νικολέτα. Το 2000 ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που δήλωσαν τη 

στήριξή τους στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, παρότι υποστήριξε ότι είχε κάποιες 

διαφωνίες με ορισμένες από τις θέσεις του. [4]  

Δισκογραφία (χρονολογικά) 

Κουρσάρος ονείρου δεν μπορείς να γίνεις. Απλώς πρέπει να κυνηγάς το όνειρο σαν 

κουρσάρος 

1972: Δυο Φίλοι / Φίλοι Καλοί Μου Και Αδερφοί (Single) και Σε Είδα Κι Αναστήθηκα 

/ Χελιδονάκι (Single) 

1975: Τα αγροτικά 

1976: Της εξορίας 

1978: Βασίλης Παπακωνσταντίνου 

1981: Αρμενία 

1982: Φοβάμαι 

1984: Καρυωτάκης 

1984: Διαίρεση 

1985: Η συναυλία από το Νέο Φάληρο 

1987: Χαιρετίσματα 

1987: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του 

1988: Όλα από χέρι καμένα 

1989: Ελλάς - maxi single 

1989: Χορεύω 

1991: Νταλάρας-Παπακωνσταντίνου: Ζωντανή Ηχογράφηση από το Αττικόν 

1991: Χρόνια Πολλά 

1992: Σφεντόνα 

1993: Φυσάει 

1994: Δε Σηκώνει 

1994: Οι μπαλάντες του Βασίλη 

1996: Στην οθόνη της ψυχής μου 

1997: Πες μου ένα ψέμα ν’ αποκοιμηθώ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/wiki/1996
https://el.wikipedia.org/wiki/2000
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1_%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_(%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%8D%CF%89&action=edit&redlink=1
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1999: Να με φωνάξεις 

1999: Θάλασσα στη Σκάλα 

2000: Σφεντόνα-Live 

2000: Χαμένες Αγάπες 

2002: Προσέχω…δυστυχώς 

2003: Εσείς, οι φίλοι μου κι εγώ - Live Πετρούπολη 

2004: Φρέσκο Χιόνι 

2005: Ηρώδειο 

2006: Εφ' όλης της ύλης 

2007: Μετωπική 

2008: Βατόμουρα 

2009: Ουράνια Τόξα Κυνηγώ 

2010: Το παιχνίδι παίζεται 

2011: Το τραγούδι της πλατείας (Single) 

2012: Αφετηρία 

2013: Χάρτινα δεσμά 

2013: Δραπέτης (Μέρος Α : Τo παραμύθι της βεντάλιας) 

2014: Χαίρε...! (Single) 

2015: Δραπέτης (Μέρος Β : Της αρμονίας μετανάστης) 

2017: Όλα είναι για μας 

Συμμετοχές 

1972 Ελληνική χώρα - Διάφοροι 

1974 Τα τραγούδια του δρόμου - Μάνος Λοΐζος 

1974 Προδομένος λαός - Μίκης Θεοδωράκης 

1975 Ο εχθρός λαός - Μίκης Θεοδωράκης  

1980 Σταυρός του Νότου - Θάνος Μικρούτσικος/Νίκος Καββαδίας 

1980 Οι προστάτες - Θωμάς Μπακαλάκος 

1980 Ατρείδες - Γιάννης Ζουγανέλης 

1980 Για μια μέρα ζωής - Μάνος Λοΐζος 

1982 Ο Ξαναπές - Νικόλας Άσιμος 

1983 Χρονοναύτης - Κώστας Γανωσέλλης 

1985 Μάνος Λοΐζος - Αφιέρωμα - Ολυμπιακό στάδιο - Διάφοροι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1_%CE%BC%CE%B5_%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CE%90%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%96%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CE%90%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%86%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82
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1986 Νοκ Άουτ (OST) - Γιώργος Χατζηνάσιος 

1986 Για τα παιδιά (Maxi Single) - Διάφοροι  

1987 Ζήτω το ελληνικό τραγούδι - Διονύσης Σαββόπουλος 

1987 Υπάρχει και η φαντασία - Νορμάλ 

1988 Ο παράδεισος ανοίγει με αντικλείδι (OST) - Μιχάλης Γρηγορίου  

1989 Η παρεούλα - Χρύσανθος Μουζακίτης 

1990 Saved - Aenigma Est (OST) - Νίκος Κυπουργός 

1991 Γραμμές των οριζόντων - Θάνος Μικρούτσικος/Νίκος Καββαδίας 

1992 Στο φαλημέντο του κόσμου - Γιουσουρούμ - Νικόλας Άσιμος 

1993 Αντίθετη πορεία - Αντώνης Καλογιάννης  

1993 Ρίξε κόκκινο στη νύχτα - Λαυρέντης Μαχαιρίτσας  

1993 Τα φεγγάρια του χειμώνα είναι λίγο παλαβά - Αλέξανδρος Δήμας  

1994 Απλά μαθήματα πατριδογνωσίας – διάφοροι  

1994 Για τα μάτια σου μόνο - Λία Βίσση 

1995 Ανάσα η τέχνη της καρδιάς - Δήμητρα Γαλάνη 

1995 Κάτω από ένα κουνουπίδι - Μάνος Λοΐζος 

1995 Δικαίωμα στο όνειρο - Λάκης Παπαδόπουλος 

1996 Αύριο - Μαρία Δημητριάδη 

1996 Παράρτημα - Διονύσης Σαββόπουλος 

1998 Το ξενοδοχείο - Διονύσης Σαββόπουλος 

1998 Κακές συνήθειες - Μιλτιάδης Πασχαλίδης 

1998 Ουφ! - Αντώνης Τουρκογιώργης 

1998 Κοινό μυστικό - Θοδωρής Φέρρης & Μαρία Ιακώβου (Μουσική: Σάκης 

Τσιλίκης) 

1999 Με την πλάτη στον τοίχο - Διονύσης Τσακνής 

1999 Ζευς - Σύγχρονη λαϊκή όπερα - Μίμης Πλέσσας 

2000 Τόσες αποστάσεις - Βασίλης Καζούλης 

2000 Δεκαοκτώ - Tribute στον Γιάννη Μαρκόπουλο - Διάφοροι 

2000 Η συναυλία - Τερμίτες 

2000 Χωρίς σύνορα - Apurimac 

2001 Τα μυστικά του κήπου - Νίκος Κυπουργός 

2001 Ο έρωτας στην πόλη... Με μια κιθάρα - Τάκης Βούης  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%86%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B1_%CE%92%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CE%90%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BD%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82_(%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/Apurimac
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82
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2001 The Lounge E.P. - Panic  

2001 Δεν χρωστάω σε κανέναν (single) - Όναρ 

2002 Ο φύλακας των σκουπιδιών - Χριστόφορος Κροκίδης  

2002 Aλαντίν τελείωσαν οι ευχές σου - Όναρ  

2002 Για τον Γρηγόρη - Η Συναυλία από το Σ.Ε.Φ - Διάφοροι 

2002 Μια φορά και έναν καιρό (Περιοδικό ΜΕΤΡΟ) – Διάφοροι  

2003 Της πόλης ξωτικό - Απόστολος Μπουλασίκης 

2003 Ακουαρέλα - Ηλίας Μακρίδης  

2003 Τα εμβατήρια - Σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα - Διάφοροι 

2003 Γιάννης Ζουγανέλης - Γιάννης Ζουγανέλης 

2004 Φως (Phos) - Μίκης Θεοδωράκης 

2005 Αψέντι - Τάκης Σούκας 

2005 Έχουν περάσει χρόνοι δέκα - Μιλτιάδης Πασχαλίδης 

2005 Δες τι λαμπρό φεγγάρι - Μίκης Θεοδωράκης 

2006 Σπάει το ρόδι - Λευτέρης Παπαδόπουλος  

2007 Σαν μια σκιά - Θάνος Παπανικολάου  

2007 Δύση Ανατολή - Τάνια Κικίδη & Dickens' Zoo  

2008 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (OST) - Διάφοροι 

2008 Κατακόκκινα - Τζένη Χατζοπούλου  

2008 Γαμώ την καταδίκη μου - Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος  

2009 ...Περί μπάζων & λοιπών απορριμάτων - Δημήτρης Ζερβουδάκης 

2009 Ό.τι φοβηθείς - Ωmega Vibes  

2009 Κarma - Κάρμα 

2009 Τόσα χρόνια μια συναυλία - Λαυρέντης Μαχαιρίτσας 

2009 Πρωινό Άστρο - Γιάννης Ρίτσος & Σάκης Τσιλίκης 

2010 Καλλιτέχνης του Δρόμου - Κώστας Μυλώσης  

2010 Όταν θα φύγω ένα βράδυ από 'δω - Μάνος Ξυδούς 

2010 Κασέτα - Sunny Μπαλτζή  

2010 Λείπουν όλα από το χθες - Κώστας Γούργουρας 

2011 Γενιές Σημαδεμένες - Μπέρτολτ Μπρέχτ & Τάσος Γκρους 

2011 Πιο κοντά σου - Γιώργος Τεντζεράκης 

2011 Τα παιδιά της ανάγκης - Διάφοροι 

2011 Οι στίχοι μου και οι φίλοι μου - Χάρης Ρώμας 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CE%BD%CE%B1%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CE%BD%CE%B1%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%96%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%96%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
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2011 Στη μέση του χειμώνα - Δημήτρης Ζωγραφάκης 

2011 Στα δικά μας τα θρανία - Ευτύχης Ζαρμπ 

2011 Το πρώτο 'δω βασίλειο είχαν θεοι το κτισει - Λάρκος Λάρκου 

2012 Οι άγγελοι ζουν ακόμη στη Μεσόγειο - Λαυρέντης Μαχαιρίτσας 

2012 Μην αργήσεις απόψε - Θωμάς Βάκουλης 

2012 Quark - Θωμάς & Ευριπίδης Μπέκος 

2013 Δεν έχει η θάλασσα άκρη - Χίλια Χρόνια (Digital Single) 

2013 Ετών 16 - Κίτρινα Ποδήλατα 

2013 Γεροντοπίσματα Νο2 (LP 45') 

2013 Να μεγαλώνουμε μαζί - Διάφοροι 

2014 Ταξίδι με τον Οδυσσέα - Σάκης Τσιλίκης 

2014 Εξωγήινοι - Νικόλας Αδέσποτος (Digital Single)  

2014 Στον παράδεισο μια βόλτα - Νίκος Σαπουντζάκης 

2014 Άνθη του κενταύρου - Ναταλία Κωτσάνη 

2014 Μιρέλα - Μιρέλα Πάχου  

2014 Αόρατος - Περικλής Κανάρης & Μάνος Ελευθερίου 

2014 Λωτοφάγοι - Δημήτρης Παπαδημητρίου & Χρήστος Παναγιωτόπουλος 

2014 Για πάντα... θα ελπίζω - Σάκης Τσιλίκης & Σταμάτης Μεσημέρης  

2015 Παιχνίδια Αγάπης - Λάκης Παπαδόπουλος 

2015 Πρώτη Κυκλοφορία - Νίκος Ζούδιαρης & Βασίλης Παπακωνσταντίνου (Single) 

2015 9 + 1 Ιστορίες - Ελευθερία Αρβανιτάκη 

2015 Ξυπόλυτες Ψυχές | 37 Χρόνια Μετά... - Γιάννης Κούτρας & Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου 

Παραπομπές 

Ο δίσκος Ελληνική Χώρα του 1972 με δύο ερμηνείες του Βασίλη Παπακωνσταντίνου  

Τα δύο 45άρια του 1972 μεταξύ άλλων Singles του Βασίλη Παπακωνσταντίνου  

«Β. Παπακωνσταντίνου: Την Κυριακή παίρνουμε πίσω τη ζωή μας - Βροντερό ΟΧΙ σε 

όλα που κουρέλια κάνουν τα όνειρά μας».  

Πηγή:.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7

%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84

%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85  

http://www.bidorbuy.co.za/item/198629278/Land_of_Greece_VG_Greek_LP_Record.html
http://www.discogs.com/artist/1458942-%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85?filter_anv=0&subtype=Singles-EPs&type=Releases
http://left.gr/news/v-papakonstantinoy-tin-kyriaki-pairnoyme-piso-ti-zoi-mas-vrontero-ohi-se-ola-poy-koyrelia
http://left.gr/news/v-papakonstantinoy-tin-kyriaki-pairnoyme-piso-ti-zoi-mas-vrontero-ohi-se-ola-poy-koyrelia
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85


 

14Ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου     Τάξη – Τμήμα: Β3      Διδακτικό Έτος: 2018 – 2019 

Τρεις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες με Τίτλο «Εφήβων Έργα» 

280 

Αντί Συμπερασμάτων & Επιλόγου 

Παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από την Ομάδα «ΕμΨύχωση» μαζί 

με την «κραυγή» και τους στίχους του Μουνκ, την 5η συμφωνία 

του Μπετόβεν, καθώς και τα ερωτήματα: «Μήπως Φοβάσαι; Τι 

φοβάσαι περισσότερο; Τους άλλους; Τον εαυτό σου; Να αφεθείς; 

Να ερωτευτείς; Να πεθάνεις; Ή μήπως να ζήσεις;», από τη δική 

μας έρευνα ανακαλύψαμε ότι καθένας από τους προαναφερθέντες 

φόβους είναι υπαρκτός πέρα για πέρα στο σύγχρονο άνθρωπο, 

που, αντί να ψάξει για τρόπους αντιμετώπισής τους και απαλλαγής 

του από αυτούς, καταφεύγει σε μέσα προσωρινής καταστολής τους, 

και αποφασίσαμε τα εξής:  

1ον: να αναδιατυπώσουμε όλα τα ερωτήματα σε ένα καινούριο, που 

αφορά στη σχέση τοξικοεξάρτησης και ψυχοπαθολογίας, 

διευρύνοντας το πεδίο της έρευνάς μας στις εξαρτησιογόνες ουσίες 

ως μέσο καταστολής του φόβου,  

2ον: πέρα από την «κραυγή» του Έντβαρντ Μουνκ και την ποίησή 

της να ‘’ανοιχτούμε’’ και στην «έναστρη νύχτα» του Βίνσεντ βαν 

Γκονγκ και στη μπιτ λογοτεχνία, εστιάζοντας στα υπαρξιακά 

αδιέξοδα της ανθρώπινης φύσης, για τα οποία, όπως 

διαπιστώθηκε, «η μόνη αληθινή απάντηση, μακροπρόθεσμα, είναι 

οι δρόμοι μιας αυθεντικής πνευματικότητας», και 

3ον: τη θέση της 5ης συμφωνίας του Μπετόβεν να πάρουν, σύμφωνα 

με το θέμα της Δραστηριότητάς μας, τραγούδια που έχει 

ερμηνεύσει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου,  

ώστε να καταστεί απόλυτα σαφής η ακόλουθη αποκαλυφθείσα, κατά 

τη διάρκεια της Δραστηριότητάς μας, αλήθεια: λόγω του 

οικουμενικού χαρακτήρα της ανθρώπινης ύπαρξης είναι γεγονός 

ότι, σύμφωνα με τον Benjamin Royer, «κανείς δεν θεραπεύει 

κανέναν, κανείς δεν θεραπεύεται μόνος του, οι άνθρωποι 

θεραπεύονται μαζί δια μέσου του κόσμου». 
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Για περαιτέρω προβληματισμό και εμβάθυνση στο θέμα παραθέ-

τουμε ένα κείμενο, που απευθύνεται στα νέα παιδιά, καθώς και σε 

γονείς και δασκάλους που φέρουν την ευθύνη της διαπαιδαγώγησής 

τους και της θωράκισής τους με αξίες και όραμα ζωής. 

Παίρνει κανείς ναρκωτικά για να ξεχάσει μια αγωνία που έχει γίνει 

ανυπόφορη. Ασφαλώς, ένας έφηβος κατατρέχεται σχεδόν πάντα 

από την αγωνία: μπροστά στην κοινωνία, όπου πρέπει να βρει τη 

θέση του, μπροστά στο θάνατο και στη σεξουαλικότητα που τον 

μαγεύουν και συνάμα τον απωθούν. Αλλά η αγωνία τού εφήβου 

γίνεται ανυπόφορη μόνο όταν συναντάται με την αγωνία ενός 

πολιτισμού και πολλαπλασιάζεται από αυτήν. Ούτε σημεία 

αναφοράς, ούτε αξίες, ούτε νόημα, με μόνο, στο τέλος πάντων, το 

μηδέν. Τότε επέρχονται τα ναρκωτικά, λήθη του θανάτου, 

επιστροφή στους μητρικούς κόλπους, θαυμαστή εξερεύνηση των 

υπογείων της ψυχής και του κόσμου. Ανακαλύπτει κανείς άλλες 

καταστάσεις της συνείδησης - αλλά πρόκειται πάντα γι' αυτόν τον 

κόσμο που τον κλείνει ο θάνατος... 

Η αποτοξίνωση είναι εύκολη, αλλά δεν είναι μηδαμινή. Πρέπει στη 

συνέχεια να προσφερθεί φιλοξενία, προστασία, καθοδήγηση. Να 

πλαισιωθούν ισχυρά και να βοηθηθούν να μεγαλώσουν κάποιες 

αποδιοργανωμένες υπάρξεις, λίγο πολύ εμβρυϊκές - που έχουν 

όμως επιδείξει μια προσμονή, μια απαίτηση, που έχουν σχεδιάσει 

ένα ξεπέρασμα. Η μόνη αληθινή απάντηση, μακροπρόθεσμα, είναι 

να ξαναβρούν τους δρόμους μιας αυθεντικής πνευματικότητας. 

Olivier Clement, «H αλήθεια ελευθερώσει υμάς». Συνομιλώντας με 

τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α', εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 

1997, σ. 174 -175. 

Από:.http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

C134/152/1091,4009/ (17. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, 

Κείμενα) 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C134/152/1091,4009/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C134/152/1091,4009/
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Παράρτημα 

Εγκεκριμένοι από τον νόμο φορείς θεραπείας για τα ναρκωτικά 

Οι εγκεκριμένοι φορείς για την παροχή θεραπείας για τα ναρκωτικά, σύμφωνα 

με τον Νόμο 4139/13 είναι, ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και τα ειδικά προγράμματα 

στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αθήνας (18 ΑΝΩ) και Θεσσαλονίκης (ΙΑΝΟΣ 

και ΑΡΓΩ):  

Ο ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών – www.okana.gr) είναι ΝΠΙΔ, 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και ιδρύθηκε το 1993 με τον Νόμο 

2161/93. Είναι ο μόνος από τον Νόμο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία 

προγραμμάτων υποκατάστασης (της φαρμακευτικής θεραπείας της εξάρτησης).      

Ο Οργανισμός έχει επίσης και προγράμματα μείωσης της βλάβης και 

παρεμβάσεις εκτός δομών.  

Το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων – www.kethea.gr), 

είναι αυτοδιοικούμενο ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και 

ιδρύθηκε το 1987 με τον Νόμο 1729. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για 

θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτημένων με στόχο την πλήρη αποχή από τη 

χρήση ναρκωτικών ουσιών χωρίς τη χρήση υποκαταστάτων. Το ΚΕΘΕΑ 

δραστηριοποιείται και στη μείωση της βλάβης με παρεμβάσεις εκτός δομών.  

Το 18 ΑΝΩ, το οποίο ιδρύθηκε το 1969, λειτουργεί στο πλαίσιο του 

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (www.18ano.gr). Εφαρμόζει «στεγνά» 

προγράμματα, δηλαδή ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (εσωτερικής παραμονής 

και εξωτερικής διαμονής) στην περιφέρεια Αττικής.  

Το πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ», το οποίο αποτελεί συνεργασία της Ψυχιατρικής 

Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Αιγινητείου Νοσοκομείου και του 

ΟΚΑΝΑ. Κύρια θεραπευτική μέθοδος του προγράμματος είναι η 

ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του χρήστη σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο 

(γνωσιακή/συμπεριφορική/συστημική ψυχοθεραπεία). Το πρόγραμμα είναι 

«στεγνό» και απευθύνεται σε άτομα στην περιφέρεια Αττικής.  

http://www.okana.gr/
http://www.kethea.gr/
http://www.18ano.gr/
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Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) λειτουργούν δύο «στεγνά» 

τμήματα για τα ναρκωτικά. α) Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ» 

(http://psychografimata.com/6298/tmima-apokatastasis-exartimenon-ianos) από 

το 1992, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργούν προγράμματα εσωτερικής 

παραμονής και εξωτερικής διαμονής και β) το Πρόγραμμα Εναλλακτικής 

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» (http://www.argothes.gr), ένα 

«ανοιχτό θεραπευτικό» πρόγραμμα με εμβέλεια από τη Λάρισα ως τα όρια των 

Νομών Σερρών και Καβάλας.  

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μείωσης της ζήτησης των 

ναρκωτικών, αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση των 

Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα του ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά), προσβάσιμη από 

τον δικτυακό τόπο: www.ektepn.gr.  

Πηγή:.http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploads_09/Xarta_

Dikaiomaton_ton_Exartimenon_Atomon.pdf (σελίδες 31-32) 

 

  

http://psychografimata.com/6298/tmima-apokatastasis-exartimenon-ianos
http://www.argothes.gr/
http://www.ektepn.gr/
http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploads_09/Xarta_Dikaiomaton_ton_Exartimenon_Atomon.pdf
http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploads_09/Xarta_Dikaiomaton_ton_Exartimenon_Atomon.pdf
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Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία (ενδεικτικά) 

 

1..Κατερίνα Μάτσα, Παρίες ανάμεσα στους παρίες, Τοξικομανείς 

και Ψυχοπαθολογία, εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2017 

2..https://www.alfavita.gr/kosmos/222157_h-istoria-ton-

narkotikon-apo-ti-neolithiki-epohi-ston-kapitalismo 

3..https://efiveia.gr/i-xrisi-ousion-stin-efiveia/  

4..https://efiveia.gr/i-xrisi-alkol-kata-tin-efiviki-ilikia/  

5..https://www.psychologynow.gr/arthra-

psyxologias/oikogeneia-kai-paidi/efiviki-ilikia/441-etioloyki-

paragodes-tu-fenomenu-tis-usioexartisis-stin-efibia-tis-

marias-kafadari.html  

6..https://www.lifo.gr/now/culture/209460/pos-o-van-

gkongk-empneystike-tin-enastri-nyxta-apo-to-megalo-

kyma-toy-xokoysai  

7..https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%

83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE

%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA  

8..https://www.youtube.com/watch?v=0JMHzxzYy3Q  

9..https://www.youtube.com/watch?v=7wnqpb9xzVU  

10..https://www.youtube.com/watch?v=KPhAiL0Wl9s&t=110s 

11..https://www.youtube.com/watch?v=KJ04jr3fCW0 

12..https://webtv.ert.gr/ert3/to-mafro-

tetragono/04mar2018-to-mafro-tetragono-i-techni-os-

therapia-afto-pou-den-bori-na-ipothi/   

https://www.alfavita.gr/kosmos/222157_h-istoria-ton-narkotikon-apo-ti-neolithiki-epohi-ston-kapitalismo
https://www.alfavita.gr/kosmos/222157_h-istoria-ton-narkotikon-apo-ti-neolithiki-epohi-ston-kapitalismo
https://efiveia.gr/i-xrisi-ousion-stin-efiveia/
https://efiveia.gr/i-xrisi-alkol-kata-tin-efiviki-ilikia/
https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/oikogeneia-kai-paidi/efiviki-ilikia/441-etioloyki-paragodes-tu-fenomenu-tis-usioexartisis-stin-efibia-tis-marias-kafadari.html
https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/oikogeneia-kai-paidi/efiviki-ilikia/441-etioloyki-paragodes-tu-fenomenu-tis-usioexartisis-stin-efibia-tis-marias-kafadari.html
https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/oikogeneia-kai-paidi/efiviki-ilikia/441-etioloyki-paragodes-tu-fenomenu-tis-usioexartisis-stin-efibia-tis-marias-kafadari.html
https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/oikogeneia-kai-paidi/efiviki-ilikia/441-etioloyki-paragodes-tu-fenomenu-tis-usioexartisis-stin-efibia-tis-marias-kafadari.html
https://www.lifo.gr/now/culture/209460/pos-o-van-gkongk-empneystike-tin-enastri-nyxta-apo-to-megalo-kyma-toy-xokoysai
https://www.lifo.gr/now/culture/209460/pos-o-van-gkongk-empneystike-tin-enastri-nyxta-apo-to-megalo-kyma-toy-xokoysai
https://www.lifo.gr/now/culture/209460/pos-o-van-gkongk-empneystike-tin-enastri-nyxta-apo-to-megalo-kyma-toy-xokoysai
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
https://www.youtube.com/watch?v=0JMHzxzYy3Q
https://www.youtube.com/watch?v=7wnqpb9xzVU
https://www.youtube.com/watch?v=KPhAiL0Wl9s&t=110s
https://www.youtube.com/watch?v=KJ04jr3fCW0
https://webtv.ert.gr/ert3/to-mafro-tetragono/04mar2018-to-mafro-tetragono-i-techni-os-therapia-afto-pou-den-bori-na-ipothi/
https://webtv.ert.gr/ert3/to-mafro-tetragono/04mar2018-to-mafro-tetragono-i-techni-os-therapia-afto-pou-den-bori-na-ipothi/
https://webtv.ert.gr/ert3/to-mafro-tetragono/04mar2018-to-mafro-tetragono-i-techni-os-therapia-afto-pou-den-bori-na-ipothi/

