
ΟΥΤΟΠΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΟΠΙΕΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ



ΟΥΤΟΠΙΑ



ΟΥΤΟΠΙΑ

• Ο Άνθρωπος είναι ένα ον που ζει σε δυο 
κόσμους, τον εξωτερικό και τον εσωτερικό. Ο 
πρώτος είναι ο πραγματικός φυσικός κόσμος, 
ενώ ο δεύτερος είναι ο κόσμος του μυαλού 
και των ιδεών, ή ο υποκειμενικός κόσμος των 
φιλοσόφων και ο πνευματικός των θεολόγων.  
Είναι οι φιλοσοφίες, οι φαντασιοκοπίες, οι 
προβολές, οι εικόνες και οι δοξασίες που 
έχουν αποτέλεσμα την διαμόρφωση της 
συμπεριφοράς των ανθρωπίνων όντων



ΟΥΤΟΠΙΑ

• Υπάρχουν τρεις τρόποι αντιμετώπισης των 
διαρκών δυσκολιών και παρεμποδίσεων. O 
άνθρωπος:

• Α. το βάζει στα πόδια,

• Β. θα προσπαθήσει να τα βγάλει πέρα,

• Γ.  θα επιτεθεί



ΟΥΤΟΠΙΑ

• Ανατόλ Φρανς, «δίχως τους ουτοπικούς των άλλων 
καιρών οι άνθρωποι θα εξακολουθούσαν να ζουν 
άθλιοι και γυμνοί στα σπήλαια. Ουτοπικοί χάραξαν 
τις γραμμές της πρώτης πόλης. …Από γενναιόδωρα 
όνειρα έρχονται ευεργετικές πραγματικότητες. Η 
ουτοπία είναι η βασική αρχή κάθε προόδου, και η 
απόπειρα για ένα καλύτερο μέλλον».  

• Οι ουτοπικοί χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 
πρακτικοί και ιδεαλιστές. Αυτό που κάνει υποφερτό 
τον πραγματικό είναι οι ουτοπίες μας.



1. H Πολιτεία του Πλάτωνα.

• Βάση της κριτικής του είναι η «ιδεώδης κοινότητα». 
Όλοι στην κοινότητα πρέπει να έχουν ένα κοινό 
φυσικό επίπεδο ζωής. Ο πλούτος και η φτώχεια 
είναι οι δύο λόγοι του μαρασμού των τεχνών. 
Ευτυχία είναι ό,τι μπορεί ο άνθρωπος να «βάζει 
στη ζωή» και όχι ό,τι μπορεί να αρπάξει. Λόγου 
χάριν, ο χορευτής αποκομίζει πολύ περισσότερη 
ευτυχία από πού αποκομίζει ο λαίμαργος, Είναι 
φανερό πως ο Πλάτωνας εγκωμιάζει τη «δράση».



ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

• Η ιδανική Πολιτεία του Πλάτωνα είναι μια πόλη 
χωρίς απεριόριστο πληθυσμό. 

• Η πόλη μπορεί να αυξάνεται σε πληθυσμό μέχρις 
ενός μεγέθους που συμβιβάζεται με την ενότητα. 
Αυτό είναι το όριό της.

• Για την πόλη αυτή ο ιδανικός αριθμός ανέρχεται 
σε 5.040 άτομα.



ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Μέριμνα του Πλάτωνα ήταν να περιγράψει την 
ιδανική του Πολιτεία χωρίς την ύπαρξη 

εξωτερικής απειλής. Κατ’ αυτόν, μια καλή 
κοινότητα είναι κάτι σαν υγιές σώμα καθώς 

προϋπόθεση της δύναμης και του σφρίγους της 
είναι η άσκηση όλων των λειτουργιών της. 



ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

• Συγκρίνει την κοινότητα με ένα ανθρώπινο ον, που 
κατέχει τις αρετές της σοφίας, της ανδρείας και της 
δικαιοσύνης. Κάθε μία από τις αρετές αυτές με μια 
ξεχωριστή τάξη ανθρώπων:

• Φύλακες Φιλόσοφοι-Βασιλιάδες (Κυβερνήτες της 
Πολιτείας): Σοφία

• Επίκουροι (Υπερασπιστές της Πολιτείας): Ανδρεία

• Για όλeς τις τάξεις: Εγκράτεια ή «συμφωνία» 



ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

• Θεωρούσε ότι την κυβερνητική εξουσία της 
ιδανικής πολιτείας θα έπρεπε να την ασκούν 
οι φιλόσοφοι-βασιλιάδες



2. Ο Τόμας Μουρ, η Ουτοπία και οι 
Ουτοπίες

• Πραγματεία πολιτικής φιλοσοφίας δοσμένη με τρόπο 
μυθοπλαστικό.  

• Περιγράφει μια μυθική νησιωτική κοινωνία με τα 
θρησκευτικά, κοινωνικά και πολιτικά της ήθη και έθιμα

• Περιγράφει μια παγανιστική κομμουνιστική πόλη-
κράτος που κυβερνάται με τον Λόγο.  Η Ουτοπία 
αντιπαραβάλλεται με την συγκρουσιακή κοινωνική 
ζωή των ευρωπαϊκών κρατών. 

• Στην Ουτοπία και τις γειτονικές της περιοχές (Tallstoria, 
Nolandia, and Aircastle) επικρατούν απόλυτα λογικές 
και οργανωμένες κοινωνικές διευθετήσεις. 



Ουτοπία του Μουρ

• Δεν υπάρχουν δικηγόροι επειδή λόγω των απλών 
νόμων και γιατί οι κοινωνικές συναθροίσεις και 
συνελεύσεις γίνονται σε δημόσια θέα και έτσι 
ωθούνται οι συμμετέχοντες σε καλή συμπεριφορά.

• Η κοινοτική ιδιοκτησία έχει αντικαταστήσει την 
ατομική-ιδιωτική. 

• Τα πάντα είναι κοινά και ο χρυσός, που δεν θεωρείται 
ιδιαίτερα πολύτιμος, χρησιμοποιείται για κατασκευή 
ειδών υγιεινής. 

• Οι άνδρες και οι γυναίκες εκπαιδεύονται κατά τον ίδιο 
τρόπο



Ουτοπία του Μουρ

• Είναι θρησκευτικά πλουραλιστική και 
απαγορεύεται η θρησκευτική μισαλλοδοξία και 
αδιαλλαξία και όλες οι θρησκείες και τα δόγματα 
είναι ανεκτές (ακόμα και οι Αθεϊστές μολονότι 
επικρίνονται έντονα).

• Θέματα όπως η ευθανασία φεύγουν από τη 
δικαιοδοσία της θρησκείας



François Rabelais

• Στον Γαργαντούα περιγράφει μια ουτοπιστική κατάσταση 
στο Αβαείο του Τελέμ Ο Γαργαντούας και ο πατέρας του 
Πανταγκρυέλ είναι τα δείγματα ενός ανθρωπισμού που 
έδωσε αξία στις λαϊκές αντιλήψεις και οικοδόμησε τον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό (1532).  

• Εκθέτουν τις ανθρώπινες τρέλες με το άτακτο και συχνά 
άσεμνο χιούμορ τους, ενώ διαπλέκουν το ρεαλιστικό με την 
καρναβαλική φαντασία για να μας κάνει να εξετάσουμε εκ 
νέου τον κόσμο.

• Ο Γαργαντούας απεικονίζει ένα νεαρό γίγαντα, που 
μειώνεται σε γελοία παραφροσύνη λόγω μιας εκπαίδευσης 
στα χέρια της πατερναλιστικής άγνοιας, γεροχούφταλων και 
συφιλιδικών καθηγητών, που διασώζεται και μετατρέπεται 
σε καλλιεργημένο χριστιανικό ιππότη



Ηλιούπολη

• Περιγράφει μια θεοκρατική κοινωνία όπου τα αγαθά, 
οι γυναίκες και τα παιδιά «κατέχονται από κοινού». 

• Η «Ηλιούπολη» αποτελεί οραματισμό ενός 
κομμουνιστικού κράτους. 

• Η πραγματεία είναι γραμμένη με τη μορφή ενός 
«ποιητικού διάλογου» μεταξύ ενός Γενουάτη ναύτη 
που είχε συνοδεύσει τον Κολόμβο στο ταξίδι του στην 
Αμερική και του Ιππότη του Τάγματος Hospitaller. 

• Στόχος του ήταν να περιγράψει ένα ιδανικό μοντέλο 
κοινωνίας που, σε αντίθεση με την βία, τη διαταραχή 
και τον παραλογισμό του πραγματικού κόσμου, 
βρισκόταν σε αρμονία με τη φύση, ως έκφραση της 
εγγενούς «τέχνης» και σοφίας του Θεού. 



Ηλιούπολη

• Στην πραγματικότητα, είχε την πεποίθηση ότι η σημερινή κοινωνία 
είναι ένας λαβύρινθος αδικίας και δυστυχίας, ακριβώς επειδή είχε 
παρεκκλίνει από αυτό το φυσικό μοντέλο.

• Όσο περισσότερο μια πόλη αποτελεί ένα «πολιτικό σώμα»,  τόσο 
πιο ευτυχισμένη θα είναι, με τα επιμέρους τμήματά της 
ενσωματωμένα, έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα ενιαίο οργανισμό 
και τα διάφορα σκέλη του, διαφοροποιημένα ανάλογα με τη 
λειτουργία, πλήρως συντονισμένα για να εξυπηρετούν την 
ευημερία της κοινότητας. 

• Στην ιδεώδη αυτή δημοκρατία διοικούν οι διαφωτισμένοι από τον 
Λόγο άνθρωποι και η εργασία κάθε ανθρώπου αποσκοπεί στο να 
συμβάλει στο καλό της κοινότητας. 

• Δεν θα υπάρχει ιδιωτική ιδιοκτησία, αδικαιολόγητος πλούτος και 
φτώχεια˙ κανένας άνθρωπος δεν θα δικαιούται να κατέχει 
περισσότερα από όσα χρειάζεται



Σκαπανείς και Ισοπεδωτές

• Οι ριζοσπαστικές προτάσεις, αν και ουτοπικές, του Μουρ και 
των περισσότερων ουτοπιστών ενέπνευσαν κοινωνικά και 
πολιτικά κινήματα να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, 
όπως στην περίπτωση των Σκαπανέων και των Ισοπεδωτών
στη Βρετανία.

• Οι Σκαπανείς ήταν Προτεστάντες που υποστήριξαν μαχητικά 
ένα είδος αγροτικού κομμουνισμού με μικρές αγροτικές 
κοινότητες και που ανέπτυξαν έντονες δραστηριότητες κατά 
τη διάρκεια του Αγγλικού εμφυλίου πολέμου (1649). Ο 
ηγέτης τους ο Gerrard Winstanley πίστευε ότι η ανισότητα 
των σύγχρονων κοινωνιών ήταν αποτέλεσμα της Πτώσης από 
τον Παράδεισο. Τα ίδια χρόνια δραστηριοποιήθηκαν οι 
Ισοπεδωτές. 



Σκαπανείς και Ισοπεδωτές

• Στη διάρκεια της περιόδου αυτής οι τοπικές οικονομικές ελίτ 
της υπαίθρου σε συνεργασία με την ανερχόμενη 
βιομηχανική τάξη των πόλεων της Βρετανίας δημιούργησαν 
το λεγόμενο «κίνημα των περιφράξεων», αρπάζοντας στην 
κυριολεξία τη γη από τα χέρια της κοινότητας στερώντας τη 
γη από τους φτωχούς αγρότες, οι οποίοι θα εύρισκαν 
καταφύγιο στα εργοστάσια των πόλεων σε συνθήκες 
απάνθρωπες. 

• Η αντίσταση των χωρικών εκφράστηκε με το κίνημα των 
Ισοπεδωτών, οι οποίοι ξήλωναν τους φράχτες και τις 
ισοπέδωναν τις μάντρες. Το κίνημα των Ισοπεδωτών έδινε 
έμφαση στη λαϊκή κυριαρχία, τη διεύρυνση του εκλογικού 
σώματος, την ισότητα ενώπιον του νόμου και την 
θρησκευτική ανοχή. 



Χριστανούπολη

• Ο Γιόχαν Βαλεντίν Αντρέε περιγράφει  λεπτομερώς 
μια ουτοπική κοινότητα λογίων τεχνιτών με τη 
ματιά ενός αφελούς νεαρού ταξιδευτή. 

• Είναι κείμενο που αποσκοπεί στην ψυχαγωγία του 
αναγνώστη αλλά και στην κριτική της κοινωνίας και 
της θρησκείας εκείνης της εποχής και λειτουργούσε 
ως μπροσούρα σχετικά με την εγκαθίδρυση μιας 
νέας κοινότητας.



Χριστιανούπολη

• Η «κοινωνία των εργατών» έχει ως αρχές της την ισότητα, την 
ειρήνη και την κοινοκτημοσύνη. Απορρίπτονται τα πλούτη 
και δοξάζεται ο «κομμουνισμός της συντεχνίας». Από 
κλαδική βιομηχανική άποψη διαιρείται σε τρεις τομείς:

• - Γεωργία και κτηνοτροφία.

• - Μύλοι, αρτοποιεία, κρεοπωλεία, και εργοστάσια που 
φτιάχνουν ό,τι γίνεται με μηχανήματα χωρίς φωτιά.

• - Μεταλλουργικές βιομηχανίες καθώς και βιομηχανίες 
γυαλιού, τούβλων και πηλού που απαιτούν συνεχή φωτιά.

• Στη Χριστιανούπολη γίνεται συνειδητή χρήση της επιστήμης 
στη βιομηχανική ανάπτυξη.



Φράνσις Μπέικον 

• Συνέβαλε με τη σειρά του στη θεωρία της 
τεχνοκρατίας και την ανάδειξη της επιστήμης σε λόγο 
εξουσίας, με την περιγραφή μιας ουτοπικής κοινωνίας, 
στο πλαίσιο της οποίας κυριαρχούν οι ορθολογικά 
σκεπτόμενοι επιστήμονες στον Οίκο του Σολομώντος, 
με το σύνθημα «η γνώση είναι δύναμη».  

• Στη Νέα Ατλαντίδα η πολιτική αντικαθίσταται από την 
επιστημονική διαχείριση. 

• Καθώς δεν υπάρχει πολιτική διαδικασία, οι αποφάσεις 
λαμβάνονται «για το καλό του συνόλου» από τους 
επιστήμονες, που υποτίθεται ότι αυτοί και μόνο 
γνωρίζουν τα μυστικά της φύσης. 



Σεν Σιμόν

• Θεωρείται ως ο πατέρας του γαλλικού σοσιαλισμού.  

• Ο Σεν Σιμόν οραματίστηκε ένα νέο τύπο κοινωνίας, 
που αποτελούσε ουσιαστικά προσαρμογή και 
περαιτέρω επεξεργασία της Νέας Ατλαντίδας, μέσα 
στο κλίμα ενθουσιασμού που προκάλεσε το 
φιλοσοφικό κίνημα του Διαφωτισμού με την 
επιστημονική ορθολογικότητα. Βασικό στοιχείο του 
οράματός του ήταν η δημιουργία μιας κοινωνίας στην 
οποία θα κυβερνούσε μια άρχουσα ελίτ, 
αποτελούμενη από τους επιστήμονες, τους 
βιομήχανους και τους καλλιτέχνες.



Σεν Σιμόν

• Η πνευματική εξουσία θα ανήκε στους καλλιτέχνες, η 
κοσμική-υλική εξουσία στους βιομηχάνους, ενώ εξουσία 
επιλογής αυτών που θα ασκούσαν το λειτούργημα του ηγέτη 
θα είχαν οι πάντες. Η ανταμοιβή που θα ελάμβαναν οι 
ηγέτες θα ήταν ο σεβασμός. 

• Ο λόγος που ο Σεν Σιμόν προτιμούσε την εξουσία μιας 
«εκπαιδευμένης ελίτ» ήταν η «λειτουργικότητά» της,

• Θεωρούσε, πιο συγκεκριμένα, ότι επιστήμονες, καλλιτέχνες 
και βιομήχανοι ήταν τα πλέον ικανά και παραγωγικά μέλη 
της κοινωνίας. 

• Η ελίτ υπόκειτο στην εξουσία των μελών του διοικητικού 
μηχανισμού. 

• Η λύση ήταν η ανοικοδόμηση της κοινωνίας στη βάση του 
ορθολογισμού και της επιστήμης.



ΔΥΣΤΟΠΙΕΣ



Δυστοπία

• Ως δυστοπία (ή κακοτοπία ή αντι-ουτοπία) 
χαρακτηρίζουμε μια κοινότητα ή κοινωνία που 
είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπιθύμητη ή τρομακτική, 
όντας έτσι το ακριβώς αντίθετο της «ουτοπία». 

• Οι δυστοπίες αφορούν μελλοντικές κοινωνίες.

• Συχνά χαρακτηρίζονται από απανθρωποποίηση, 
ολοκληρωτικές κυβερνήσεις,  περιβαλλοντική 
καταστροφή ή άλλα χαρακτηριστικά που 
συνδέονται με μια κατακλυσμική πτώση της 
κοινωνίας.



Δυστοπία

• Η αλληγορία του σπηλαίου από την «Πολιτεία» του 
Πλάτωνα μπορεί να θεωρηθεί  η πρώτη δυστοπική
αναφορά στην ιστορία



Δυστοπίες - RUR

• Πρώτο θεατρικό έργο RUR (που εισήγαγε την έννοια των ρομπότ και τη 
λέξη ρομπότ για πρώτη φορά ), Ανέβηκε το 1920 στην τσεχική γλώσσα, Ο 
συγγραφέας του ήταν ο Karel Čapek . R.U.R. σημαίνει Rosumovi Univerzální
Roboti ( Rossum’s Universal Robots ).

• Το έργο ξεκινάει σε ένα εργοστάσιο που παράγει τεχνητά άτομα, που 
ονομάζεται ρομπότ, από συνθετικές οργανικές ύλες . Δεν είναι ακριβώς 
ρομπότ με τον ισχύοντα ορισμό του όρου. Αυτά τα πλάσματα είναι πιο 
κοντά στη σύγχρονη ιδέα της cyborgs ή ακόμα και των κλώνων, καθώς 
μπορούν από λάθος να περάσουν ως άνθρωποι και μπορούν να σκεφτούν 
από μόνα του για τον εαυτό τους. 

• Φαίνεται αρχικά πως τα ευχαριστεί να δουλεύουν για τους ανθρώπους 
στην αρχή, αλλά αυτό αλλάζει, και μια εχθρική εξέγερση των ρομπότ 
οδηγεί στην εξαφάνιση της ανθρώπινης φυλής. Ο Čapek ανέπτυξε μια 
διαφορετική προσέγγιση για το ίδιο θέμα στο έργο «Πόλεμος με τους 
Τρίτωνες», στην οποίο οι μη-άνθρωποι γίνονται η τάξη των υπηρετών της 
ανθρώπινης κοινωνίας.



Δυστοπίες: «Εμείς» του Γιεβγκένι Ζαμιάτιν



Εμείς (Мы) του Ρώσου Yevgeny I. Zamyatin
(1884-1937).

• Γραμμένο το 1921, περιγράφει ένα μελλοντικό κόσμο 
χτισμένο από τις εμπειρίες του συγγραφέα του από 
την Οκτωβριανή Επανάσταση, και την σκληρή δράση 
του νέου καθεστώτος.

• Χίλια χρόνια έχουν περάσει από τότε που το Ένα 
Κράτος έχει κυριαρχήσει ολόκληρο τον πλανήτη.

• H ουτοπία του μέλλοντος δεν είναι παρά ένας 
γυάλινος κόσμος όπου όλα είναι ορατά, και η 
μαθηματική σκέψη ελέγχει απόλυτα τις ζωές των 
ανθρώπων.

• Τα ονόματα έχουν αντικατασταθεί από παράδοξους 
αριθμούς (άνδρες με μονά νούμερα και σύμφωνα-
γυναίκες με ζυγά νούμερα).



Εμείς (Мы) του Ρώσου Yevgeny I. Zamyatin
(1884-1937).

• Η δομή του «Ένα Κράτους» που είναι αστεακό
(urban) έθνος και αποτελείται από γυάλινες 
κατασκευές θυμίζει το Panopticon της φυλακής του 
ωφελιμιστή Jeremy Bentham.

• Η ζωή είναι οργανωμένη με βάση το τεϊλορίστικο
μοντέλο για να επιτυγχάνεται η μέγιστη 
παραγωγική απόδοση/αποτελεσματικότητα.

• Οι κάτοικοι κινούνται σε σειρές σαν στρατιώτες και 
είναι ομοιόμορφα ντυμένοι. 



Εμείς (Мы) του Ρώσου Yevgeny I. Zamyatin
(1884-1937).

• Ο D-503, ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, είναι αυτός 
που θα κατασκευάσει τον Ολοκληρωτή, ένα 
διαστημικό όχημα που θα μεταφέρει (επιβάλει) τον 
ζυγό της λογικής στα άγνωστα όντα που μπορεί να 
κατοικούν σε άλλους πλανήτες, και οι οποίοι 
μπορεί να ζούνε ακόμη στην πρωτόγονη 
κατάσταση, γνωστή και ως Ελευθερία.

• Μικρό βίντεο http://youtu.be/FouprQ4RAUE

http://youtu.be/FouprQ4RAUE


Δυστοπίες: Metropolis του Φριτς Λανγκ



Μετρόπολις

• Σε μια μελλοντική μεγαλούπολη που είναι βαθιά διαιρεμένη σε εργατική 
τάξη και πολεοδόμους-τεχνοκράτες, ο γιος του ιθύνοντος νου, του άρχοντα 
της πόλης ερωτεύεται μία εργάτρια που προφητεύει την έλευση ενός 
σωτήρα που θα παρέμβει για τη συμφιλίωση των αντιτιθέμενων τάξεων. 

• Σ’ αυτή τη δυστοπική κοινωνία μηχανές είναι αυτές που καθορίζουν - και 
"καταβροχθίζουν" - τις ζωές των εργατών. 

• Ο χρόνος, πάντοτε σχετικός, δείχνει να έχει σταματήσει για τους κατοίκους 
της "άνω" πόλης, ενώ για τους εργάτες αποτελείται μόνο από το ατελείωτο 
δεκάωρο της κάθε βάρδιας τους. 

• Οι ολοκληρωτικές πολιτικές και οι οικονομικές δομές της κοινωνίας, 
καταγράφονται με ακρίβεια σε μια πόλη που γίνεται, τελικά, εφιαλτική. 

• Ο ιθύνων νους εξουσιάζει δικτατορικά την πόλη. Η ομοιότητα του με τον 
Χίτλερ αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν σκεφτούμε πως η ταινία 
δημιουργήθηκε το 1927 στη περίοδο της «Δημοκρατίας της Βαϊμάρης».



Δυστοπίες: 1984 του George Orwell



Δυστοπίες: 1984 του George Orwell

• Το στόρι λαμβάνει χώρα σε ένα ολοκληρωτικό επεμβατικό 
υπερκράτος. 

• Ο ήρωας εργάζεται στο υπουργείο αλήθειας και ξαναγράφει την 
ιστορία για να ταιριάζει με τις κάθε φορά διαφορές της 
εξωτερικής του καθεστώτος μιας οι τρεις υπερδυνάμεις έχουν 
αποδυθεί σε έναν διαρκή πόλεμο όπου συνέχεια αλλάζουν οι 
συμμαχίες.

• Ο Μεγάλος Αδελφός είναι ο εκάστοτε ηγέτης που μέσω των 
ηλεκτρονικών μέσων, των πανταχού παρουσών καμερών και των 
οθονών ελέγχει την συμπεριφορά όλων των ανθρώπων του. 

• Το κόμμα που κυβερνά έχει δυο ειδών οργανώσεις, το έσω-κόμμα 
και το έξω-κόμμα. 

• Το πρώτο αποφασίζει και δεύτερο εκτελεί (και κυριολεκτικώς)



Δυστοπίες: 1984 του George Orwell

• Η «νέα γλώσσα» του συστήματος αποσκοπεί είναι να 
απονεκρώσει τις ιδέες της αμφισβήτησης, της υπονόμευσης 
και της κριτικής του συστήματος εξουσίας. 

• Αφαιρείται κάθε νοηματική απόχρωση από τις λέξεις ώστε 
να απομείνουν οι απλουστευτικές διχοτομίες με 
αποκορύφωμα όλων την μάχη του καλού εναντίον του 
κακού. 

• Το δε τελευταίο μεταμφιέζεται σε «μη καλό» ώστε να μη 
θυμίζει πια «εναντίωση». Το ίδιο γίνεται με όλες τις 
«πιπεράτες» λέξεις, π.χ. «μη πόλεμος». 

• Yπερβολική χρήση «ευφημισμών», σκόπιμα αμφίσημων 
φράσεων και, βεβαίως, αρκτικόλεξων. 

• Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ήρωας εξεγείρεται με μέσο τον 
έρωτα. 



Δυστοπίες: Φαρενάιτ 451 του 
Φρανσουά Τρυφώ



Δυστοπίες: Φαρενάιτ 451 του 
Φρανσουά Τρυφώ

• Μεγάλη Βρετανία στο μέλλον.
• Κάθε γραπτό κείμενο απαγορεύεται δια νόμου και ροπάλου. 
• Η επικοινωνία γίνεται με τη χρήση αριθμών, ενώ τεράστιες οθόνες στα 

δωμάτια των σπιτιών, βομβαρδίζουν τους πολίτες με τις αφηγήσεις και τις 
εικόνες τις επικαιρότητας.

• Οι εφημερίδες είναι δισέλιδες και περιλαμβάνουν πολύχρωμες ζωγραφιές, 
ενώ τα βιβλία είναι κάτι σαν θρύλος του παρελθόντος που κανείς δεν θέλει 
να θυμάται ή να μάθει.

• Όμως, τίποτε δεν είναι οριστικό, τίποτε τελειωμένο. 
• Ορισμένοι πολίτες αποτολμούν να κάνουν το μετέωρο βήμα και 

προσπαθούν να δοκιμάσουν τον απαγορευμένο καρπό της ανάγνωσης. 
Ωστόσο, αυτό δεν είναι εύκολο. 

• Το δυστοπικό κράτος έχει γνώση του τι συμβαίνει Ένα ειδικό σώμα 
πυροσβεστών ανταποκρίνεται άμεσα στις καταγγελίες και σπεύδει να 
περισυλλέξει όλα τα κρυμμένα βιβλία και να τα παραδώσει στην πυρά. 



Δυστοπίες: Κουρδιστό Πορτοκάλι  του 
Stanley Kubrick



Δυστοπίες: Κουρδιστό Πορτοκάλι  του Stanley Kubrick

• Στη Βρετανία του μέλλοντος αναφέρεται και η ταινία Το 
κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να «μεταρρυθμίζει» 
βίαιους παρεκκλίνοντες νέους. 

• Ο χαρισματικός έφηβος παραβάτης Alex DeLarge
φυλακίζεται μετά μια σειρά βίαιων επιθέσεων και δηλώνει 
εθελοντής σε μια παβλωφική πειραματική θεραπεία που έχει 
αναπτύξει η κυβέρνηση σε μια απόπειρα να επιλύσει το 
σοβαρό πρόβλημα της εγκληματικότητας. Όμως, τα πάντα 
πάνε στραβά. 

• Ο Κιούμπρικ θέτει το ερώτημα αν αξίζει να θυσιαστεί το 
αγαθό της ελευθερίας της έκφρασης ακόμα και αν αυτή 
επιδρά στην έννομη τάξη ή τελικά η ανθρωπότητα πρέπει να 
οδηγηθεί στην ανάγκη εξάλειψης της βίας ακόμα και αν αυτή 
επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στον άνθρωπο. 



Δυστοπίες:Blade Runner του Ριντλει Σκοτ



Δυστοπίες:Blade Runner του Ρίντλεϊ Σκοτ

• Στο Λος Άντζελες του 2019
• Ο Deckard είναι ένας συνταξιούχος blade runner, δηλαδή επίλεκτος 

αστυνομικός. Ανακαλείται στην ενεργό δράση δια της εμμέσου βίας (δεν 
έχει άλλη επιλογή εάν δεν θέλει να τον εντάξουν οι προϊστάμενοί του στα 
“ανθρωπάκια”) με ένα και μοναδικό στόχο να εντοπίσει και να “αποσύρει” 
από την κυκλοφορία τα εξεγερμένα “αντίγραφα”, δηλαδή να σκοτώσει τα 
ανδροειδή που κατασκευάστηκαν από την Εταιρεία Tyrell για την εκτέλεση 
βαριών εργασιών στα όρια της γήινης κυριαρχίας στο διάστημα και τα 
οποία έχουν πάρει τα όπλα με στόχο να επιτύχουν από τους 
κατασκευαστές τους την αύξηση του τετραετούς ορίου ζωής τους που είναι 
εγγεγραμμένο στα γενετικά τους κύτταρα.

• Όταν ο Roy, ο ηγέτης των αντιγράφων καταφέρνει να διεισδύσει στο 
άβατο της εταιρείας Τyrell ακούει δια στόματος του πατέρα Tyrell την εξής 
φράση : «να απολαύσεις τη φλόγα που καίει διπλά γιατί είναι τόσο έντονη 
σε σχέση με τη μισή ζωή που ζεις».

• Όταν έχουν εξολοθρευτεί με κάθε τρόπο όλα τα αντίγραφα πλην μιας, 
αντιλαμβανόμαστε το υπονοούμενο μήνυμα : «σκοτώνουν τ’ άλογα όταν 
γεράσουν».



Δυστοπίες: «Αγώνες Πείνας» της 
Σουζάν Κόλινς



Δυστοπίες: «Αγώνες Πείνας» της 
Σουζάν Κόλινς

• Η αφήγηση είναι γραμμένη σε πρώτο πρόσωπο και 
ακολουθεί τη δεκαεξάχρονη Κάτνις Έβερντιν, η οποία ζει στη 
δυστοπική μετα-αποκαλυπτική χώρα της Πάνεμ στη Βόρεια 
Αμερική. 

• Η Κάπιτολ, η εξαιρετικά προηγμένη μητρόπολη, ασκεί 
πολιτικό έλεγχο στην υπόλοιπη χώρα. 

• Οι Αγώνες Πείνας είναι ένα ετήσιο γεγονός κατά το οποίο 
ένα αγόρι και ένα κορίτσι ηλικίας 12-18 από κάθε μια από τις 
δώδεκα περιοχές που περιβάλλουν την Κάπιτολ επιλέγονται 
με κλήρωση για να διαγωνιστούν σε μια τηλεοπτική μάχη 
μέχρι θανάτου.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD
%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%
CF%82

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82


Δυστοπίες: «Αγώνες Πείνας» της 
Σουζάν Κόλινς

• Η Κόλινς έχει δηλώσει ότι η έμπνευση για τους Αγώνες Πείνας της ήρθε κάνοντας 
ζάπινγκ στην τηλεόραση. Σε ένα κανάλι παρακολούθησε ανθρώπους να 
διαγωνίζονται σε ένα ριάλιτι σόου και σε ένα άλλο κανάλι είδε σκηνές από την 
εισβολή στο Ιράκ. Οι δύο εικόνες «ξεκίνησαν να αναμειγνύονται με έναν ιδιαίτερο 
τρόπο» και η ιδέα για το βιβλίο σχηματίστηκε.

• Ο ελληνικός μύθος του Θησέα χρησίμευσε ως σημαντική βάση για την ιστορία, με 
την Κόλινς να περιγράφει την Κάτνις ως φουτουριστικό Θησέα.

• Επίσης, οι ρωμαϊκές μονομαχίες παρείχαν το πλαίσιο των αγώνων. 
• Η αίσθηση της απώλειας που ανέπτυξε η Κόλινς λόγω της θητείας του πατέρα της 

στον Πόλεμο του Βιετνάμ επηρέασε επίσης την ιστορία, με την Κάτνις να έχει χάσει 
τον πατέρα της σε ηλικά 11 ετών, πέντε χρόνια πριν το ξεκίνημα της ιστορίας.

• Η Κόλινς δήλωσε ότι οι θάνατοι των νεαρών χαρακτήρων και άλλα «σκοτεινά 
εδάφια» ήταν τα δυσκολότερα σημεία του βιβλίου που έπρεπε να γράψει, αλλά 
ότι είχε αποδεχτεί ότι εδάφια σαν αυτά ήταν απαραίτητα για την ιστορία.

• Θεώρησε τις στιγμές όπου η Κάτνις αντανακλά τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στο 
παρελθόν της ως τις πιο ευχάριστες στη συγγραφή.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE
%A0%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82

