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Περίληψη

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις κινηματογραφικές 
αναπαραστάσεις των ατόμων με ψυχικές διαταρα-
χές. Αποτελεί ένα τμήμα μιας εκτεταμένης διδακτο-
ρικής έρευνας που μελετά τα άτομα με αναπηρίες 
στον κινηματογράφο. Το θέμα αυτό, για τον Ελλη-
νικό Κινηματογράφο, αποτελεί ένα αχαρτογράφη-
το πεδίο, εν αντιθέσει με τις αντίστοιχες κινηματο-
γραφικές αναπαραστάσεις των ατόμων με ψυχικές 
διαταραχές στον Αμερικανικό Κινηματογράφο, οι 
οποίες έχουν αποτελέσει ένα τεράστιο πεδίο ερευ-
νών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποδεικνύει ότι πολύ σύντομα εντάχθηκε στον 
Αμερικανικό Κινηματογράφο ο χαρακτήρας του ατόμου με ψυχικές διαταραχές. 
Από την έρευνα αυτή προκύπτει πως μεγάλο μέρος των αναπαραστάσεων αυτών 
δημιουργούν αρνητικά πρότυπα που καλλιεργούν τον στιγματισμό των ατόμων 
αυτών. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα και 
τον αντίκτυπο των αναπαραστάσεων αυτών στο κοινό βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. 
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Abstract

This article discusses the cinematic representations of 
people with mental disorders. It is part of an extensive 
doctoral study that refers to the representation of 
people with disabilities in cinema. This subject for 
Greek Cinema is an uncharted field in contrast to the 
corresponding cinematic representations of people 
with mental disorders in American Cinema which 
have been a huge field for research. The literature 
review shows that the character of a person with a mental disorder soon became 
part of American cinema and shows that many of these representations create 
negative patterns that cultivate the stigmatization of these individuals. On the 
other hand, the research in relation to the Greek cinema and the impact of these 
representations on the public is at an early stage and needs further exploring.

1. Εισαγωγή

Από πολύ νωρίς, ο Αμερικανικός αλλά και ο Ελληνικός Κινηματογράφος ενέ-
ταξαν στον μύθο τους τον χαρακτήρα με ψυχικές διαταραχές. Όσον αφορά τον 
Αμερικανικό Κινηματογράφο, ο χαρακτήρας με ψυχικές διαταραχές εντοπίζεται 
σχεδόν σε όλα τα είδη ταινιών, εν αντιθέσει με τον Ελληνικό Κινηματογράφο, 
στον οποίο το μεγαλύτερο μέρος των χαρακτήρων αυτών εντάσσεται πρωτίστως 
στην κωμωδία και δευτερευόντως στο μελόδραμα. 

Όσον αφορά τον Αμερικανικό Κινηματογράφο, τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
γενικά και με ψυχικές διαταραχές ειδικά, αποτελούν βασικό στοιχείο των αναπα-
ραστάσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά πως η Αμερικανική Ακαδημία 
των βραβείων Oscar λατρεύει τις ιστορίες που κάνουν τον κόσμο να νιώθει πως 
είναι καλά και στις οποίες πρωταγωνιστούν μεγάλοι κινηματογραφικοί αστέρες· με 
άλλα λόγια, ο πιο ασφαλής δρόμος για να φτάσει μια ταινία στην κατάκτηση ενός 
βραβείου Oscar είναι να πρωταγωνιστεί σε αυτή ένα μεγάλο όνομα και να υπάρ-
χει μια ιστορία με έναν χαρακτήρα με κάποιου είδους αναπηρία (Riley II, 2005).

Για τις ανάγκες του άρθρου αυτού επιλέχθηκαν ταινίες από τα μέσα της περιό-
δου του 1950 ως και το 1980, ώστε να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές και οι ομοι-
ότητες των κινηματογραφικών αναπαραστάσεων (Ελλάδας – Αμερικής). Γίνεται 
αναφορά στις επιλογές των ψυχικών διαταραχών των χρονικών αυτών περιόδων. 
Επίσης, γίνεται αναφορά στις πρώτες ταινίες του Ελληνικού Κινηματογράφου 
που πραγματεύονται το θέμα της ψυχικής διαταραχής (τρέλας).
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Βασικό συμπέρασμα των ερευνών που αφορούν κυρίως τον Αμερικανικό 
Κινηματογράφο αποτελεί πως οι κινηματογραφικές αναπαραστάσεις των ατόμων 
με ψυχικές διαταραχές, αλλά και των ατόμων με μια κάποια αναπηρία ψυχική, 
σωματική, πνευματική, έχουν επηρεάσει αρνητικά το κοινό που τις παρακολουθεί 
απέναντι στα άτομα αυτά και έχει καλλιεργηθεί η προκατάληψη και ο στιγματι-
σμός (Acharya et al., 2014· Anderson, 2003). 

2. Η αναπαράσταση της ψυχικής διαταραχής  
στο Hollywood

Όσον αφορά τις ψυχιατρικές ασθένειες που αναπαριστώνται στη μεγαλύτερη κινη-
ματογραφική βιομηχανία, έχει διαπιστωθεί πως είναι εκείνες που εμφανίζονται 
συχνότερα στις ταινίες που κερδίζουν βραβεία Oscar (Black & Pretes, 2007). Την 
περίοδο του 1977-1979, οι κριτικοί ανέφεραν ότι το κοινό των ταινιών πίστευε 
πως αν μια ταινία έχει αναφορές σε κάποια αναπηρία (ψυχική ή σωματική), τότε 
αυτό προσθέτει κάτι στην ποιότητα της ταινίας (Safran, 1998).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κινηματογραφική αναπαράσταση της γυναίκας την 
περίοδο του 1950-1970, κατά την οποία προσφιλές θέμα των ταινιών αποτελούν 
οι ψυχικές διαταραχές, ιδίως η παράνοια στις γυναίκες, η οποία ήταν συνδεδεμέ-
νη με τη θηλυκότητά τους (Kretschmar, 2007). Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 
ταινίες στις οποίες γυναικείοι χαρακτήρες παρουσιάζονται να έχουν διαγνωστεί 
με διάφορες διαταραχές, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας τους να ζουν με βάση 
τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, όπως ορίζεται από τους ρόλους τους, 
στο πλαίσιο μιας πατριαρχικής κοινωνίας. Οι συγκεκριμένες διαταραχές που χρη-
σιμοποιούνται για τη σήμανση των γυναικών ως ψυχικά ασθενών είναι συχνά 
ασήμαντες και τα θέματά τους είναι εμπνευσμένα από τη μόδα εκείνης της εποχής. 
Βασικό παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει το μελόδραμα Picnic (1955) στο οποίο 
η Ρόζμαρι, μια νευρωτική γεροντοκόρη που, λόγω της ερωτικής απογοήτευσης 
και του φόβου του γεροντοκορισμού, παρέχει ένα σχεδόν υστερικό υπόγειο ρεύμα 
που αγγίζει κάθε γυναίκα, όπως αναφέρει ο Schatz (2013).

Κατά το τέλος της δεκαετίας του 1970 ως τα μέσα της δεκαετίας του 1980, 
ξεκινά στην Αμερική μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση. Την περίοδο αυτή, 
η επιστροφή των βετεράνων (του πολέμου του Βιετνάμ) ανέδειξε ένα πλήθος 
από ιατρικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα (Halliwell, 2017). Εικόνες 
που πολύ γρήγορα μεταφέρθηκαν στα φιλμ, με το μετατραυματικό σύνδρομο του 
Βιετνάμ να αποτελεί κέντρο των κινηματογραφικών αναπαραστάσεων και τους 
βετεράνους του πολέμου να αναπαριστώνται ως βίαιοι, επικίνδυνοι εγκληματίες, 
και ως ψυχωτικοί (Halliwell, 2017). 
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Ήδη από την περίοδο του 1960, σε ένα μεγάλο μέρος ταινιών επιλέγεται ως 
βασικός χαρακτήρας ένα άτομο με ψυχιατρική ασθένεια, κυρίως σχιζοφρένεια, 
δημιουργώντας έναν φιλμικό χαρακτήρα νοσηρά φυσιολογικό που, όμως, θα 
μπορούσε να είναι εγκλεισμένος σε κάποιο ψυχιατρείο (Μποκόλης, 2005)· παρά-
δειγμα αυτών των ταινιών αποτελεί η ταινία Psycho (1960).

Παράλληλα, την περίοδο του 1970 ως τα μέσα του 1980 μεσουρανούσαν οι 
ταινίες splatter, στις οποίες ο κεντρικός χαρακτήρας ήταν ένα σοβαρά διαταραγ-
μένο άτομο με σχιζοφρένεια, το οποίο ήταν φορέας όλων των αδρών στοιχείων 
ενός τέτοιου χαρακτήρα, με κύριο σκοπό του τη δημιουργία σωρείας πτωμάτων 
και λουτρών αίματος (Μποκόλης, 2005). Παράδειγμα ταινιών της εποχής απο-
τελούν οι ταινίες Halloween (1978) και Friday the 13th (1980). 

Από τις πρώτες μέρες του κινηματογράφου, οι ταινίες τρόμου είναι υπεύθυ-
νες για τον στιγματισμό, μέσω των αναπαραστάσεων που προβάλλουν, ατόμων 
με προβλήματα ψυχικής υγείας και δυστυχώς, οι αναπαραστάσεις αυτές παρα-
μένουν με παρόμοια μορφή και στις σύγχρονες ταινίες τρόμου (Goodwin, 2014). 
Ολοκληρώνοντας τις παραπάνω αναφορές, θα πρέπει να σημειωθεί πως τα άτομα 
με ψυχιατρικές ασθένειες σε ταινίες μυθοπλασίας του Αμερικανικού Κινηματο-
γράφου απεικονίζονται είτε ως θύματα (μελόδραμα) είτε ως αντικείμενα χλευα-
σμού (κωμωδία), όμως, κατά κανόνα, αναπαριστώνται ως βίαιοι χαρακτήρες, με 
αποτέλεσμα το στερεότυπο αυτό να συμβάλει περισσότερο στον στιγματισμό και 
στην περιθωριοποίηση των ατόμων αυτών (Byrne, 2009). 

Με το πέρασμα των χρόνων, μέσω των αναπαραστάσεων των ατόμων με ψυχια-
τρικές διαταραχές, δημιουργήθηκαν μια σειρά από αρνητικά στερεότυπα. Παρα-
δείγματος χάρη, ο μανιακός δολοφόνος ή το ψυχικά διαταραγμένο άτομο, το οποίο 
θέλει να επιβάλει στην κοινωνία ένα ουτοπικό ιδανικό γι’ αυτή, ή ο ναρκισσιστικός 
χαρακτήρας ενός ανθρώπου που επιβιώνει παρασιτικά (Διαμαντοπούλου, 2016).

Οι αναφερθείσες ταινίες αποτελούν ελάχιστο παράδειγμα του συνόλου των ανα-
παραστάσεων των ψυχικών διαταραχών στο Hollywood, αλλά μπορεί εύκολα να 
αντιληφθεί κανείς πως οι κινηματογραφικές αυτές αναπαραστάσεις δημιούργησαν 
μια σειρά από αρνητικές κοινωνικές αναπαραστάσεις της ψυχικής διαταραχής και 
αρνητικά στερεότυπα σχετικά με άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. 

3. Η αναπαράσταση της ψυχικής διαταραχής  
στον Ελληνικό Κινηματογράφο

Από την άλλη πλευρά, ο Ελληνικός Κινηματογράφος επηρεάστηκε άμεσα από τις 
αναπαραστάσεις του Αμερικανικού Κινηματογράφου και ενέταξε στον μύθο των 
πρώτων ελληνικών ταινιών το άτομο με πνευματική αστάθεια. Για το Hollywood 
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και τον τρόπο που αναπαριστώνται τα άτομα με πνευματική αστάθεια, έγιναν 
πολλές έρευνες και χύθηκε άπλετο μελάνι. Όσον αφορά την αναπαράσταση των 
ψυχικών διαταραχών στον Ελληνικό Κινηματογράφο, δεν υπάρχει κάποια οργα-
νωμένη έρευνα που να μελετά σε βάθος την κινηματογραφική αυτή αναπαρά-
σταση, αλλά ούτε και την αναπηρία γενικότερα. 

Η πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους ήταν η Γκόλφω (1915), η οποία 
βασίστηκε στο ομώνυμο θεατρικό έργο (Σολδάτος, 2002). Η Γκόλφω, χάνοντας την 
αγάπη του Κίτσου, χάνει και τα λογικά της. Η λύση του δράματος έρχεται με την 
αυτοκτονία και τον θάνατο. Ο θάνατος αποτελεί μια επιλογή που συχνά φαίνεται 
αναπόφευκτη, κυρίως για τους γυναικείους κινηματογραφικούς χαρακτήρες με 
ψυχιατρικά προβλήματα (πρωτίστως αυτό συμβαίνει στο Hollywood). Μια ακόμα 
ταινία, η οποία έχει κοινά στοιχεία με την Γκόλφω και σε αντίθεση με αυτή έχει αίσιο 
τέλος, είναι η Αστέρω (1929). Η Αστέρω, όπως και η Γκόλφω, λόγω του ερωτικού 
καημού της, χάνει τα λογικά της και τρελαίνεται, όμως γίνεται καλά από το τραγού-
δι του αγαπημένου της (Σολδάτος, 2002). Οι δυο περιπτώσεις έχουν το δικό τους 
μοτίβο για την αντιμετώπιση της γυναικείας «τρέλας». Στη μία, η ψυχική διαταραχή 
φτάνει στην ίαση με μαγικό τρόπο, ενώ στην άλλη, οδηγεί στον θάνατο, κάτι που 
θα επαναληφθεί και άλλες φορές στην ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου. 

Την περίοδο από το 1960 ως το 1980, για τον Ελληνικό Κινηματογράφο η 
ψυχική διαταραχή αποτέλεσε αγαπημένο θέμα της κωμωδίας. Όμως, στη φαρσο-
κωμωδία συναντιέται με μεγαλύτερη συχνότητα. Στη φαρσοκωμωδία, η έννοια της 
τρέλας είναι συνυφασμένη με την ελαφρότητα και την επιπολαιότητα των επιλογών 
του κεντρικού χαρακτήρα, που τον οδηγεί σε γκάφες και παράγει το γέλιο (Γκελή, 
2014). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ταινία Τρελός, παλαβός και Βέγγος 
(1976). Το χτύπημα στο κεφάλι και η αμνησία οδηγεί τον Θανάση σε μια συμπερι-
φορά διαφορετική από αυτή που συνήθιζε, οπότε η διαφορετική αυτή λογική του 
χαρακτήρα συνδέθηκε με την τρέλα. Η ίαση από την αμνησία και η αλλαγή της 
συμπεριφοράς οδηγεί και στην εξαφάνιση της κατάστασης της «τρέλας». 

Σε πολλές περιπτώσεις, η λέξη τρέλα εισάγεται στον τίτλο της ταινίας ακόμα 
και αν δεν αναπαριστάται κινηματογραφικά η ψυχιατρική αυτή κατάσταση στην 
ταινία. Παράδειγμα αποτελεί η ταινία Μια Τρελή Τρελή Οικογένεια (1965), στην 
περίπτωση αυτή η έννοια της τρέλας γίνεται συνώνυμη με τη χειραφέτηση της 
γυναίκας. Μια άλλη προσέγγιση της τρέλας στη συγκεκριμένη ταινία είναι αυτή 
του Δόικου (2012), ο οποίος υποστηρίζει πως σε αυτή την ταινία η τρέλα γίνεται 
συνώνυμη με τη διαλυμένη οικογένεια. Στην ταινία Μια Τρελή Τρελή Σαραντάρα 
(1970), η ελευθερία της επιλογής, ο έρωτας μιας γυναίκας σαράντα ετών και η 
εναντίωσή της στη θέληση της οικογένειάς της και στα πρέπει της κοινωνικής 
της τάξης, χαρακτηρίζουν τη Ρένα ως τρελή, ώστε να μπορέσει η κοινωνία να 
δεχθεί, με άλλα λόγια να δικαιολογήσει, τη συμπεριφορά αυτή, η οποία αντιτίθε-
ται στο κοινωνικό κατεστημένο. 
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Ανάλογο αντρικό πρότυπο είναι του ανθρώπου που, λόγω του ξέφρενου βίου 
του, χαρακτηρίζεται ως τρελός Στην ταινία Ένας Τρελός Γλεντζές (1970), ο Πάνος 
Μάμπανος κάνει διπλή ζωή, μια έξαλλη και μια αυστηρής ηθικής, για να μπορεί 
να έχει τον σεβασμό της οικογένειάς του, αλλά και για να κάνει και αυτό που 
επιθυμεί στη ζωή του. Η τρέλα σε αυτή την ταινία είναι συνυφασμένη με την 
επιπολαιότητα των επιλογών του συγκεκριμένου κινηματογραφικού χαρακτήρα. 
Όπως και στην ταινία ο Τρελοπενηντάρης (1971), ο Ανδρέας Τεπενδρής λόγω του 
επιπόλαιου βίου του και του τρόπου ζωής του, καθώς και της μεγαλομανίας του 
και της ευκολίας του να ψεύδεται χωρίς να υπολογίζει το κόστος, ως κινηματο-
γραφικός χαρακτήρας ονοματίζεται τρελός. 

Επίσης, η Ελληνική Κωμωδία εισήγαγε και τον χαρακτήρα του ψευτο-τρε-
λού. Του ανθρώπου δηλαδή που, για να βγει από τη δύσκολη κατάσταση στην 
οποία έχει περιέλθει, προσποιείται τον άνθρωπο που έχασε τη λογική του και 
προσπαθεί με αυτή του την ιδιότητα, να πετύχει τους σκοπούς του. Οι ταινίες Η 
Γυναίκα μου Τρελάθηκε (1966), Ο Πεθερόπληκτος (1968) και Ευτυχώς τρελάθη-
κα (1961) αποτελούν βασικά παραδείγματα κινηματογραφικών χαρακτήρων που 
προσποιήθηκαν και εκμεταλλεύτηκαν την ψυχική ασθένεια για προσωπικό τους 
όφελος. Επίσης, η κωμωδία της εποχής εκείνης εισήγαγε και τον χαρακτήρα του 
ψυχικά ασθενούς, ο οποίος βγήκε από κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα, και του οποί-
ου η «αποφοίτηση» αυτή του χρησιμεύει στη μετέπειτα ζωή του. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η ταινία του 1968, Ο Τρελός τα έχει 400. 

Ενδιαφέρον επίσης στην Ελληνική Κωμωδία παρουσιάζουν οι αναπαραστάσεις 
των ατόμων με νευρικό κλονισμό. Ο κλονισμός αυτός προκύπτει ως αποτέλεσμα 
κάποιου τεχνάσματος που έκανε ο χαρακτήρας και απέτυχε, με επακόλουθο να 
βρίσκεται μπλεγμένος σε μία ανεξήγητη γι’ αυτόν ιστορία. Η κατάσταση αυτή 
πάντα είναι παροδική, μιας νύχτας συνήθως, η οποία και ξεπερνιέται άμεσα με 
την ευτυχή επίλυση των προβλημάτων και των κωμικών καταστάσεων. Παρά-
δειγμα της κινηματογραφικής κατάστασης του νευρικού κλονισμού αποτελεί η 
ταινία Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης (1963), στην οποία ο Θόδωρος, που έχει πάθει 
νευρικό κλονισμό, θα ιαθεί άμεσα, μόλις τα προβλήματά του λυθούν. Την ίδια 
ακριβώς έκβαση θα έχει και ο νευρικός κλονισμός του Μπάμπη στην ταινία Ο 
Γόης (1969).

Διερευνώντας τον Ελληνικό Κινηματογράφο, εντοπίζεται ένας ακόμα χαρα-
κτήρας, αυτός του τρελού στην ταινία Ξύπνα Βασίλη του 1969, ο οποίος βρέθηκε 
σε αυτή την ψυχική κατάσταση λόγω των πολιτικών και κοινωνικών του πεποι-
θήσεων, οι οποίες δύσκολα αλλάζουν ή εξελίσσονται, με αποτέλεσμα η πίεση και 
οι καταστάσεις που περνά ο χαρακτήρας να τον οδηγήσουν στην τρέλα. Πέρα 
από το προφανές, τη δημιουργία δηλαδή κωμικών καταστάσεων, σε αρκετές 
περιπτώσεις, μέσα από την κατάσταση της τρέλας επισημαίνεται το κοινωνικό ή 
το πολιτικό σχόλιο του σεναριογράφου ή του σκηνοθέτη. 
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Περνώντας από την τρέλα της κωμωδίας στην τρέλα του δράματος, παρατη-
ρείται πως η κατάσταση αυτή κάποιες φορές είναι συνυφασμένη με την ασχή-
μια της ψυχής ή του σώματος. Στην ταινία Ο Καμπούρης (1966, μεταγενέστεροι 
τίτλοι ήταν Τρελός ή Γνωστικός και Ο Καμπούρης των Αθηνών), ο άνθρωπος με 
μια σωματική δυσπλασία, επειδή λέει την αλήθεια και σχολιάζει τους κακούς 
χαρακτήρες και τις ανήθικες πράξεις των ατόμων γύρω του, χαρακτηρίζεται και 
αντιμετωπίζεται ως τρελός και στο τέλος οδηγείται στην αυτοκτονία. 

Αντίθετη κατάσταση παρουσιάζει η ταινία Η Αμαρτία της Ομορφιάς (1972). Η 
ζωή γεμάτη μίσος και άσχημες πράξεις ωθεί τον χαρακτήρα να χάσει τα λογικά 
του. Στην ταινία αυτή, στη σκηνή πριν το τέλος, η Τασσώ Καββαδία ξεσπά ως 
άτομο που έχασε τα λογικά του και αρνείται να μπει σε ίδρυμα. Μόνο τότε κατα-
φέρνει να αποδεχθεί τη νύφη της, μέσα σε ένα παραλήρημα γεμάτο ένταση. Η 
κατάσταση της τρέλας σε αυτή την ταινία έρχεται σαν Θεία Δίκη να τιμωρήσει 
το άτομο που προσπάθησε να καταστρέψει την αγάπη και έγινε η αιτία να κατα-
στραφούν και να χαθούν ανθρώπινες ζωές. 

Ένα ακόμα παράδειγμα ασθενούς ψυχικής κατάστασης εντοπίζεται στο αστυ-
νομικό δράμα Φρενίτις (1971). Ο κεντρικός γυναικείος χαρακτήρας σχοινοβατεί 
ανάμεσα στην καθαρότητα του μυαλού και την πνευματική αστάθεια. Η αναπηρία, 
πνευματική και σωματική, είναι βασικό κομμάτι της πλοκής της ταινίας αυτής 
και λειτουργεί ως δούρειος ίππος για την πραγματοποίηση ενός εγκλήματος. 

Παρατηρείται, λοιπόν, πως από τον Ελληνικό Κινηματογράφο επιλέγεται η κατά-
σταση της ψυχιατρικής ασθένειας, κυρίως ως μέσο για τη δημιουργία κωμικών 
χαρακτήρων και καταστάσεων που προσφέρουν γέλιο. Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, 
επιλέγεται ως μια φυσική κατάσταση, η οποία αποτελεί απόρροια ανάρμοστων 
συμπεριφορών και πράξεων. Ελάχιστες είναι οι φορές κατά τις οποίες η ψυχική 
ασθένεια αναπαριστάται ρεαλιστικά, χωρίς ο κινηματογραφικός χαρακτήρας να 
επιφορτίζεται με αρνητικά ή υπερβολικά χαρακτηριστικά. Από όποια πλευρά και 
αν δει κάποιος τις ψυχικές ασθένειες στον Ελληνικό Κινηματογράφο, παρατηρεί 
πως χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν έναν κινηματογραφικό χαρακτήρα 
και να δημιουργήσουν κάποιες καταστάσεις, ενώ σπάνια για να διαμορφώσουν 
και να εξελίξουν τον χαρακτήρα αυτό μέσα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. 

4. Τα αποτελέσματα των κινηματογραφικών 
αναπαραστάσεων

Για τις κινηματογραφικές αναπαραστάσεις του Hollywood, ο Goodwin (2014) 
αναφέρει πως στις ταινίες τρόμου συχνά αναπαριστώνται οι άνθρωποι που έχουν 
ψυχιατρικά προβλήματα, βίαιοι και επικίνδυνοι. Ο ίδιος σημειώνει πως η ψύχω-
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ση είναι η ψυχική νόσος που συχνότερα στιγματίζεται στα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης σε σχέση με άλλες ψυχικές ασθένειες και συχνά παρερμηνεύεται από το 
ευρύ κοινό, με αποτέλεσμα αυτές οι ανακρίβειες να θεωρηθούν ως αλήθειες. Η 
ψυχική ασθένεια χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές ως μελοδραματικό τέχνασμα και 
συνδέθηκε με την ανδρική, κυρίως, εγκληματικότητα, μετατρέποντας τον σωμα-
τικά ή ψυχικά άρρωστο άνθρωπο σε σύμβολο του διαβολικού (Longmore, 2001). 

Τα στερεότυπα αυτά προσφέρουν μια απλουστευμένη εκδοχή της ζωής· αυτή 
η υπεραπλούστευση των ανθρώπινων ομάδων βασίζεται σε προκαταλήψεις σχε-
τικά με τις ομάδες αυτές, ώστε να παραχθούν αφηγηματικές συντομεύσεις που 
μπορούν εύκολα να κατανοηθούν (Ellis, 2015). Οι αφηγηματικοί μύθοι για τα 
άτομα με αναπηρίες στον κινηματογράφο αποτελούν ένα σημείο εστίασης για 
τους μελετητές που εξετάζουν την αναπηρία, επειδή πολλοί από αυτούς τους 
μύθους έχουν καλλιεργήσει ιδεολογίες ικανές να στιγματίσουν την κατάσταση 
της αναπηρίας (Fletcher & Primack, 2017).

Όσον αφορά το κοινό που μπαίνει σε μια κινηματογραφική αίθουσα και γενι-
κά το κοινό των μαζικών μέσων επικοινωνίας, δεν είναι ένα άβουλο κοινό, που 
απλώς δέχεται ό,τι του προσφέρεται χωρίς να το εξετάζει και να το ερμηνεύει 
με έναν τρόπο ομοιόμορφο και καθολικό (Shanahan & Morgan, 2006), ωστόσο, 
όμως, ο κινηματογράφος θεωρείται πως είναι το μέσο μαζικής επικοινωνίας με 
τη μεγαλύτερη επιρροή στο κοινό, έχοντας τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μια 
πληροφορία σε μεγάλη κλίμακα και να επηρεάσει γενικότερα (Goodwin, 2014). 
Ο Metz (2007) αναφέρει πως πίσω από κάθε μυθοπλασία στον κινηματογράφο 
υπάρχουν τρεις μυθοπλασίες. Η πρώτη αφορά τα αφηγηματικά συμβάντα, η δεύ-
τερη είναι ότι όλοι προσποιούνται πως όλα είναι αληθινά και η τρίτη η γενική 
άρνηση ότι βαθιά μέσα του ο άνθρωπος θεωρεί πως όντως είναι αληθινά (Metz, 
2007: 96). Από τις παραπάνω αναφορές προκύπτει πως ο κινηματογράφος, ως 
μέσο που απευθύνεται στη μάζα, έχει τη δύναμη να την επηρεάσει και η επίδραση 
αυτή έχει αρνητικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εικόνα για τα άτομα με 
ψυχικές ασθένειες, όπως αυτά παρουσιάζονται σε μια σειρά κινηματογραφικών 
αναπαραστάσεων της ψυχικής ασθένειας. 

Από την άλλη πλευρά, ο Ελληνικός Κινηματογράφος δεν ήταν ποτέ τόσο 
σκληρός όσον αφορά τα άτομα με ψυχικά προβλήματα όσο φαίνονται να είναι οι 
κινηματογραφικές αναπαραστάσεις του Hollywood. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
παρερμηνεύτηκαν μέσα από τον ελληνικό κινηματογραφικό φακό οι ψυχικές 
διαταραχές. Ωστόσο, τόσο η κωμωδία όσο και το μελόδραμα χρησιμοποίησαν 
τον χαρακτήρα αυτό με μια ελαφριά διάθεση. Το βασικότερο πρόβλημα με τον 
Ελληνικό Κινηματογράφο είναι ότι δεν μελετήθηκαν σε βάθος οι χαρακτήρες 
αυτοί. Δεν αναλύθηκαν τα πρότυπα αυτά και δεν τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά 
και ερευνητικά αν επηρεάζεται το ελληνικό κοινό από τις αναπαραστάσεις αυτές 
και με ποιον τρόπο. 
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5. Συζήτηση

Συνοψίζοντας, παρατηρείται μια τάση στο Hollywood να προσδίδεται στους 
κινηματογραφικούς χαρακτήρες των ατόμων μια κάποια αναπηρία, ψυχική ή 
σωματική, με αρνητικά χαρακτηριστικά. Αναπαριστώνται τα άτομα με ψυχικές 
διαταραχές, κυρίως, ως εγκληματικοί χαρακτήρες που δεν μπορούν να ενταχθούν 
στην κοινωνία. Δυστυχώς, οι αναπαραστάσεις αυτές οδηγούν στον ρατσισμό, την 
κοινωνική απομόνωση και την προκατάληψη. 

Μια ανάλογη εικόνα παρουσίασε και ο Ελληνικός Κινηματογράφος για τα άτο-
μα με αναπηρία, με μια πιο ήπια μορφή, όχι τόσο επιθετική όσο το Hollywood. Το 
βασικό πρόβλημα, σε σχέση με τον Ελληνικό Κινηματογράφο και τον τρόπο που 
αυτός αναπαριστά το άτομο με ψυχικές διαταραχές, έγκειται στο γεγονός πως δεν 
υπάρχουν μελέτες που να ορίζουν αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν έρευνες που να 
μελετούν τον χαρακτήρα αυτό γενικά αλλά και τον καθένα ξεχωριστά και ανάλογα 
με τον τρόπο που εξελίχθηκε μέσα από την ελληνική κινηματογραφική ιστορία. 

Από την παρούσα έρευνα προκύπτουν συγκεκριμένοι τύποι αναπαράστασης 
της ψυχικής ασθένειας στην κωμωδία: α) ως διαφορά στη λογική του «τρελού» 
χαρακτήρα από τη λογική των άλλων, β) ως τέχνασμα του ήρωα για να γλιτώσει 
από δύσκολες καταστάσεις, γ) ως χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς που είναι 
αντίθετη με τα πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας, δ) ως νευρικός κλονισμός, 
αποτέλεσμα ανεπιτυχών τεχνασμάτων του ήρωα, στ) ως απόρροια της μη προ-
σαρμοστικότητας του ατόμου στα νέα δεδομένα της εποχής. 

Σε ό,τι αφορά το μελόδραμα, οι ψυχικές διαταραχές αναπαριστώνται: α) ως 
Θεία Δίκη, ο χαρακτήρας τιμωρείται για τις πράξεις του χάνοντας τη λογική του, 
β) ως φωνή της λογικής και του ηθικού, γ) ως μια κατάσταση στην οποία οδη-
γείται το άτομο εσκεμμένα από άλλα άτομα, δ) ως απόρροια του ανεκπλήρωτου 
έρωτα. Ενώ ελάχιστες φορές αναπαριστάται η ψυχική διαταραχή ως μια σοβαρή 
κατάσταση με ιατρικό υπόβαθρο, μέσω της οποίας εξελίσσεται ο χαρακτήρας και 
όχι οι καταστάσεις.
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