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«Γοργϊ – Μζδουςα» 

 ‘Ο διαχρονικόσ μφκοσ ενόσ κφματοσ βιαςμοφ που μετατράπθκε ςε 

τζρασ’ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ΤΟΡΟΣ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ : Κιποσ του Λαοφ (Κιποσ Ραλαιϊν Ανακτόρων)  

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 

Εικόνα  1 το αζτωμα από τον αρχαϊκό ναό τθσ Αρτζμιδοσ, όπου θ κεά παριςτάνεται 

ωσ Γοργϊ 



 

H Εφορεία Αρχαιοτιτων Κζρκυρασ, και το ΔΘΡΕΘΕ ΚΕΚΥΑΣ, 

ςυνεργαηόμενοι με το ΚΕΝΤΟ ΡΟΛΘΨΘΣ ΕΞΑΤΘΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΡΟΑΓΩΓΘΣ ΤΘΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ 

ΕΝΟΤΘΤΑΣ ΚΕΚΥΑΣ-  ΔΘΜΟΡ ‘ΝΙΚΟΣ ΜΩΟΣ’, ςτα πλαίςια 

των εκδθλϊςεων ‘Δράςεισ ςε Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ’, οι 

οποίεσ πραγματοποιικθκαν με τθ ςτιριξθ του ΤΠΠΟΑ, 

διοργάνωςαν τθν εκδιλωςθ 'Μζδουςα – Γοργϊ’ -  ‘Ο 

διαχρονικόσ μφκοσ ενόσ κφματοσ βιαςμοφ που μετατράπθκε 

ςε τζρασ’ . 

Με αφορμι το εμβλθματικό Αζτωμα που κοςμεί το 

Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Κζρκυρασ, και αναπαριςτά το 

προςωπείο τθσ Γοργοφσ,  πραγματοποιικθκε  εκδιλωςθ με 

απαγγελίεσ ποιθμάτων και προβολζσ με αφορμι τθν επιρροι 

του Μφκου τθσ Μζδουςασ ςτθ ςφγχρονθ Σζχνθ και 

Λογοτεχνία, θ οποία οδιγθςε ςε μία ανοιχτι ςυηιτθςθ  -

ςτρογγυλό τραπζηι , με κζμα τθν ζμφυλθ βία, το κίνθμα #me 

too#, τα ηθτιματα  βιαςμϊν και  γυναικοκτονίασ,  το ‘πάγωμα’ 

κοινωνίασ και κυμάτων ςτα ηθτιματα κοινωνικισ και  

οικογενειακισ βίασ, τθ ςιωπι και ενοχι που ςυνοδεφει τα 

κφματα, και τα νζα δεδομζνα ςε ςυνδυαςμό με τισ πρόςφατεσ 

κοινωνικζσ και ψυχολογικζσ εξελίξεισ λόγω Πανδθμίασ.  

τόχοσ μασ ιταν θ εκδιλωςθ μασ αυτι, να αποτελζςει  τθν 

αρχι μίασ ευρφτερθσ ςυηιτθςθσ ςτο πωσ τα ςτερεότυπα, οι 

μφκοι και οι παραβολζσ, παρειςφρφουν  ςτθ ςφγχρονθ ηωι και 

πραγματικότθτα και πωσ θ τζχνθ και ειδικά το κζατρο, 

μποροφν να αποτελζςουν ζναν ακόμα μοχλό για τθν 

προϊκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν 

παρενόχλθςθ, τισ διακρίςεισ, και τθν αποφυγι τθσ διαιϊνιςθ 

τθσ βίασ ςτουσ κόλπουσ τθσ κοινωνίασ. 

τθ ςυηιτθςθ κλικθκαν  να μιλιςουν : θ ψυχίατροσ κα Αννζτα 

Σςελζντθ, Επιςτθμονικι Τπεφκυνθ τθσ ΔΘΜΟΠ ‘ΝΛΚΟ 



 

ΜΩΡΟ’, με κζμα: Θ ςφνδεςθ μζςα ςτισ διαφορζσ μασ, θ 

εκπαιδευτικόσ και ςυγγραφζασ κα Λιάνα Σςιρίδου, με κζμα: ‘Θ 

Σιωπι τθσ Μζδουςασ  ι  θ Μακραίωνθ Αποςιϊπθςθ ενόσ 

Εγκλιματοσ’, ο Νευρολόγοσ κοσ Κϊςτασ πίγγοσ, με κζμα 

‘Αποκεφαλιςμόσ τθσ Μζδουςασ’- ‘ο διαρκισ φόνοσ τθσ 

γυναικείασ πλευράσ , γυναικϊν και αντρϊν’, θ δρ. Λςτορίασ 

και ςυγγραφζασ κα  Μαρία Καμονάχου, με κζμα: Πψεισ του 

μφκου τθσ Γοργϊσ τθσ Μζδουςασ ςτο λαϊκό προφορικό λόγο’ 

(Κζρκυρα/Γφρου). 

          Τθ ςυηιτθςθ ςυντόνιςε θ Εκπαιδευτικόσ και κθνοκζτισ,      

          Καλλιτεχνικι Τπεφκυνθ του Κερινοφ Μαντείου Δωδϊνθσ, κα   

         Τηωρτηίνα Κακουδάκθ. 

Σθν εκδιλωςθ προλόγιςε θ Ζφοροσ Αρχαιοτιτων Κζρκυρασ κα 

Αδαμαντία θγάκου, θ οποία  μασ ςφνδεςε με τθν ιςτορία  

του μνθμειϊδουσ όςο και εντυπωςιακοφ  αυτοφ ευριματοσ, 

που κοςμοφςε τθ δυτικι πλευρά του μεγάλου δωρικοφ ναοφ 

τθσ Αρτζμιδασ τθσ αρχαίασ Κόρκυρασ, και αποτελεί το 

παλαιότερο ςωηόμενο λίκινο αζτωμα  ξεχωρίηοντασ  τόςο για 

τθν τζχνθ όςο και για τον όγκο του . 

 

 

Θ Καλλιτεχνικι Διευκφντρια 

Βαρβάρα Δοφκα 

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Ομιλίεσ 
1.1 Θ ψυχίατροσ κα Αννζτα Τςελζντθ, Επιςτθμονικι Τπεφκυνθ τθσ 

ΔΘΜΟΠ ‘ΝΛΚΟ ΜΩΡΟ’, με κζμα: Θ ςφνδεςθ μζςα ςτισ 

διαφορζσ μασ 

1.2 Θ εκπαιδευτικόσ και ςυγγραφζασ κα Λιάνα Τςιρίδου, με κζμα: ‘Θ 

Σιωπι τθσ Μζδουςασ  ι  θ Μακραίωνθ Αποςιϊπθςθ ενόσ 

Εγκλιματοσ’ 

1.3  Ο Νευρολόγοσ κοσ Κϊςτασ Σπίγγοσ, με κζμα ‘Αποκεφαλιςμόσ 

τθσ Μζδουςασ’- ‘ο διαρκισ φόνοσ τθσ γυναικείασ πλευράσ , 

γυναικϊν και αντρϊν’ 

1.4 Θ δρ. Λςτορίασ και ςυγγραφζασ κα  Μαρία Καμονάχου, με κζμα: 

Πψεισ του μφκου τθσ Γοργϊσ τθσ Μζδουςασ ςτο λαϊκό 

προφορικό λόγο’ (Κζρκυρα/Γφρου). 

 

2. υμμετζχοντεσ 

3. Φωτογραφικό υλικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.1 ΑΝΝΕΣΑ ΣΕΛΕΝΣΗ (ΨΤΧΙΑΣΡΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ  

ΣΗ ΔΗΜΟΠ ‘ΝΙΚΟ ΜΩΡΟ’)  

 

Θ ςφνδεςθ μζςα ςτισ διαφορζσ μασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  2 Medusa_by_Caravaggio 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Medusa_by_Caravaggio.jpg


 

 

 

 

1.2 Λιάνα Σςιρίδου (εκπαιδευτικόσ και ςυγγραφζασ)  

 

‘Θ Σιωπι τθσ Μζδουςασ  ι  θ Μακραίωνθ Αποςιϊπθςθ ενόσ 

Εγκλιματοσ’ 

 
Είναι κανείσ εδϊ; Μ’ ακοφει κανείσ; 

Είμαι θ Γοργϊ, κόρθ του Φόρκυ και τθσ Κθτοφσ. Από τθν Ακινα.  

Είναι κανείσ εδϊ; Μ’ ακοφει κανείσ; 

Σιωπι. Ερθμιά. Νζκρα. Ρζτρα. Για πάντα. Ρόςο διαρκεί το ‘για πάντα’; 

 
Θ δφναμθ του μφκου. Προφανϊσ ιταν πολφ μεγαλφτερθ παλιότερα, 

πριν τθ γενικευμζνθ εκπαίδευςθ, το προχϊρθμα τθσ επιςτιμθσ, τθ 

γριγορθ διάδοςθ τθσ πλθροφορίασ. Αιϊνεσ τϊρα ο μφκοσ εξθγεί, 

διδάςκει, διαπαιδαγωγεί. Σι διδάςκει όμωσ, ςε ποια κατεφκυνςθ 

διαπαιδαγωγεί; Ο μφκοσ, ωσ γνωςτόν, είναι ζνασ από τουσ πιο ιςχυροφσ 

μθχανιςμοφσ αναπαραγωγισ τθσ κυρίαρχθσ ιδεολογίασ.  

ε όλουσ τουσ μφκουσ, ανατολικοφσ και δυτικοφσ, ςτθν Αρχαία Ελλάδα, 

ςτθ Ρϊμθ, ςτθν εβραϊκι μυκολογία, ακόμθ και ςτα μεταγενζςτερα 

παραμφκια τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ, θ βία και τα ζμφυλα ςτερεότυπα 

είναι παντοφ εμφανι. Ζνασ από τουσ πιο γνωςτοφσ μφκουσ, που 

ςυνδυάηει τθ βία και τα ζμφυλα ςτερεότυπα και που πικανόν οφείλει 

τθ δθμοφιλία του ςτον τρόμο, είναι αυτόσ τθσ Μζδουςασ. 

Σο όνομά τθσ ιταν Γοργϊ, που ςθμαίνει άγρια ματιά. Ιταν προφανϊσ 

δυναμικι, ιταν και πανζμορφθ. Με πιο εντυπωςιακό χαρακτθριςτικό 

τα μακριά, ξανκά, ςγουρά μαλλιά τθσ. Θ ομορφιά τθσ τράβθξε τθν 

προςοχι του Ποςειδϊνα, ο οποίοσ μεταμορφωμζνοσ ςε άλογο τθ βίαςε 

μζςα ςτον ναό τθσ Ακθνάσ.  



 

Ζξαλλθ για τθ βεβιλωςθ του ναοφ τθσ, θ Ακθνά μεταμόρφωςε τθ Γοργϊ 

ςε τζρασ, με φίδια αντί για μαλλιά- με ςαφι τον φαλλικό ςυμβολιςμό 

αλλά και τθν ομοιότθτα με τισ Ερινφεσ- και με τθ κανάςιμθ ικανότθτα να 

πετρϊνει όποιον τθν κοίταηε κατά πρόςωπο. Σθν καταδίκαςε να ηει 

μόνθ, εκεί που δεν μποροφςε να φτάςει άνκρωποσ. Ακόμθ και το όνομά 

τθσ αλλάηει μετά τθν τιμωρία, γίνεται Μζδουςα, από το ριμα μζδω που 

ςθμαίνει άρχω, κυβερνϊ, κυριαρχϊ αλλά και προςτατεφω.  

    Θ Ακθνά επιλζγει για τθ Γοργϊ τθν πιο ςκλθρι τιμωρία, δυςανάλογθ 

με το παράπτωμα (ποιο ιταν άλλωςτε το δικό τθσ φταίξιμο;), πράγμα 

που δεν ςυμβαίνει ςυχνά ςτουσ αρχαιοελλθνικοφσ μφκουσ. Κα  

μποροφςαμε γι’ αυτόν τον λόγο να ξεκινιςουμε με μια πιο αιρετικι 

ερμθνεία. Ότι  θ Ακθνά δεν τιμωρεί, αλλά, ςαν μια πράξθ φυλετικισ 

αλλθλεγγφθσ ς’ ζνα ανδροκρατοφμενο ςφμπαν, εφευρίςκει ζναν τρόπο 

για να προςτατζψει το κφμα, τθν ευάλωτθ και τραυματιςμζνθ 

Μζδουςα. Με πολφ ςκλθρό τίμθμα αςφαλϊσ, τθν απόλυτθ μοναξιά, τθσ 

εκχωρεί μια «δφναμθ» (ι ψυχαναλυτικά, μια άμυνα) τόςο 

αποτελεςματικι που εγγυάται ότι το ςϊμα και ο ψυχιςμόσ τθσ δεν κα 

παραβιαςτοφν ποτζ ξανά. Άλλωςτε, θ ίδια Ακθνά αναγνωρίηει τθ 

ςθμαςία τθσ δφναμθσ αυτισ, κακϊσ μετά κάνατον χρθςιμοποιεί ωσ 

προςταςία το κεφάλι τθσ Μζδουςασ ςτθν αςπίδα τθσ, το γνωςτό 

Γοργόνιο. 

Αν ξαναγυρίςουμε όμωσ ςτθν πιο ςυμβατικι ερμθνεία του μφκου, 

εφλογα κα αναρωτθκοφμε γιατί θ Ακθνά δεν τιμϊρθςε τον φταίχτθ και 

τιμϊρθςε το κφμα. Δεν είναι ότι δεν τόλμθςε να τα βάλει με τον 

δυνατό. Εξάλλου πολλζσ φορζσ ζχουμε ςυγκροφςεισ μεταξφ των κεϊν, 

αν όχι μετωπικζσ, τουλάχιςτον ζμμεςεσ, ςτο πρόςωπο των 

προςτατευομζνων τουσ. Μςωσ λοιπόν να το ζκανε για τον ίδιο λόγο που 

το ζκανε πάμπολλεσ φορζσ θ Ιρα ςτα τςιλιμπουρδίςματα του Δια, για 

τον ίδιο λόγο που το βλζπουμε να επαναλαμβάνεται ωσ κακζκτυπο και 

ςτισ ςφγχρονεσ ιςτορίεσ ςυηυγικισ απιςτίασ: ο άντρασ είναι άντρασ, εςφ 

κυρά μου φταισ που τον ξελόγιαςεσ. Είναι θ εςωτερίκευςθ τθσ 

πατριαρχικισ αντίλθψθσ που κζλει τισ γυναίκεσ να αλλθλοςυγκροφονται 

μεταξφ τουσ ςτον ανταγωνιςμό για τθν ζγκριςθ των ανδρϊν. 

Γιατί τθν τιμϊρθςε τόςο ςκλθρά; Θ Ακθνά ιταν μία παρκζνα βαςίλιςςα. 

Από τθν αςεξουαλικι τθσ φφςθ προζρχεται θ αρετι αλλά και θ δφναμθ 



 

τθσ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ δφναμθ τθσ Γοργϊσ πθγάηει από τον 

ςυνδυαςμό τθσ ομορφιάσ τθσ με τθν ςεξουαλικι τθσ ενζργεια. Δεν είναι 

μία άςπιλθ παρκζνα, επομζνωσ πρζπει να τιμωρθκεί ωσ μία επικίνδυνθ 

πόρνθ. Θ Ακθνά τιμωρεί ςκλθρά και ςτο τζλοσ αποκεφαλίηει(βοθκϊντασ 

τον Περςζα) τθ κθλυκι απόλαυςθ, το κθλυκό πόκο, ςτον βωμό τθσ 

αρςενικισ κυριαρχίασ. 

Μια ιςτορία που επινοικθκε πριν πολλοφσ αιϊνεσ αποτυπϊνει πολλζσ 

και ιςχυρζσ αναλογίεσ με το ςιμερα. Ασ δοφμε μερικζσ: 

1. Θ ενοχοποίθςθ τθσ Γοργϊσ- κφματοσ και θ τιμωρία τθσ 

παραπζμπειςτθ ςθμερινι «τιμωρία» τθσ διαπόμπευςθσ των κυμάτων 

βιαςμοφ που τολμάνε και μιλάνε. Σο κφμα είναι ζνοχο. Γιατί προκάλεςε. 

Γιατί φοροφςε λάκοσ ροφχα, κυκλοφοροφςε ςε λάκοσ ϊρα, ςε λάκοσ 

τόπο. Γιατί δεν αντιςτάκθκε. Γιατί δεν πρόβλεψε, ϊςτε να αποφφγει. Ι 

τίποτα από όλα αυτά, αλλά ζτςι κι αλλιϊσ φταίει γιατί είναι γυναίκα. 

Χίλιεσ αυκαίρετεσ αιτιάςεισ που απλϊσ επιχειροφν να μετατοπίςουν τθν 

ευκφνθ από τον κφτθ ςτο κφμα. Για να μθ διαςαλεφεται θ τάξθ αυτοφ 

του κόςμου. 

2. Ο διαχρονικόσ παραλογιςμόσ: Πρζπει να είςαι όμορφθ. ζξι. Να 

ανάβεισ φωτιζσ ςτο πζραςμά ςου. Αλλιϊσ είςαι γυναίκα περιοριςμζνθσ 

αξίασ. Αν όμωσ είςαι όμορφθ και ςζξι, ςε ορζγονται τα αρςενικά. Και 

μποροφν να ςε χρθςιμοποιοφν. Χωρίσ τθ ςυναίνεςι ςου. Σότε φταισ 

εςφ. Γιατί ιςουν όμορφθ. Και ςζξι.  

3. Ο κακοποιθτισ είναι ζνασ Ποςειδϊνασ. Ι κάτι λιγότερο, αλλά 

πάντωσ ζνασ μικρόσ κεόσ ςτο χϊρο του, ςτθ δουλειά, ςτον καλλιτεχνικό 

ι ακλθτικό χϊρο, είναι ςθμαντικόσ, εξζχων, μπορεί να είναι κάποιοσ 

που οι άλλοι εμπιςτεφονται και καυμάηουν ι απλϊσ ζνασ άνδρασ, αλλά 

ζτςι κι αλλιϊσ ο λόγοσ του είναι ιςχυρότεροσ από τον δικό ςου. Με 

ποιον πασ να τα βάλεισ;  

4. Όλεσ κατά βάκοσ είναι Μζδουςεσ, που μόνεσ τουσ προκαλοφν τθ 

μοίρα τουσ. Θ γυναίκα είναι πλάςμα πονθρό, αναξιόπιςτο, δόλιο, 

φποπτθ για όλα τα δεινά. Από το αφιγθμα τθσ Εφασ, τθν ελλθνικι 

μυκολογία, τισ μεςαιωνικζσ δοξαςίεσ, τθ ςθμερινι ‘‘λαϊκι ςοφία’’ του 

«πυρ, γυνι και κάλαςςα» το  αυκαίρετο δόγμα μασ βαραίνει ακόμθ. 

Δεν ζχουν ςθμαςία τα επιχειριματα. 



 

5. Σο κφμα του βιαςμοφ τιμωρείται και βιάηεται κατ’ επανάλθψθ. 

Ηθτοφμε από τα κφματα –και ςωςτά- να καταγγείλουν. Για δικαίωςθ. 

Για να ςπάςει θ ζνοχθ ςιωπι. Όμωσ ςυχνά παραγνωρίηουμε ότι θ 

δθμοςιοποίθςθ, επιβάλλει ςτο κφμα το να ξαναηεί τθν κακοποίθςθ 

κακϊσ τθν αφθγείται ι τθν αφθγοφνται άλλοι, όπωσ ςτον μφκο. τθν 

αςτυνομία, ςτον δικθγόρο, ςτο δικαςτιριο. Αναπαράγεται ςτα ΜΜΕ. Θ  

ςεξουαλικι βία γίνεται κζαμα, ανάγνωςμα, περιγραφι και 

καταναλϊνεται ςυχνά με θδονοβλεπτικι απόλαυςθ. 

6. Θ μετατροπι τθσ  Μζδουςασ ςε άκαμπτο τζρασ, παραπζμπει  και 

ςτθν ψυχαναλυτικι προςζγγιςθ του ψυχικοφ τραφματοσ. Ο άντορ 

Φζρενηι μασ λζει ότι κάκε τραυματικι εμπειρία είναι τριαδικι: 

αποτελείται από τον κφτθ, το κφμα και τον «άπρακτο» παρατθρθτι. Εάν 

ο μάρτυρασ του βίαιου γεγονότοσ ςιωπά -ι χειρότερα, όπωσ ςυχνά 

παρατθρείται ςε περιςτατικά ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ διαςτρεβλϊνει 

τθν εμπειρία του κφματοσ (π.χ. «ιταν ςτο μυαλό ςου» ι «φταισ γιατί το 

προκάλεςεσ»)- αυτό ςυνκλίβει τθ ςχζςθ του κφματοσ με τθν 

πραγματικότθτα. τθν περίπτωςθ τθσ Μζδουςασ, θ αποςιϊπθςθ τθσ 

βίαιθσ εμπειρίασ μετατρζπει το κφμα ςε ζνα ψυχικό και ςωματικό 

τζρασ.  

7. Σο ‘‘πάγωμα’’, το ‘‘πζτρωμα’’ του μφκου είναι μια λζξθ κλειδί. 

Σθν ακοφμε ςε πολλζσ μαρτυρίεσ κυμάτων βίασ.  Θ αντίδραςθ του 

μουδιάςματοσ απζναντι ςε ζνα φοβικό ερζκιςμα ζχει περιγραφεί πια 

από τθν επιςτιμθ ωσ τονικι ακινθςία και αποτελεί το τελευταίο 

αμυντικό καταφφγιο για ζνα πλάςμα που διατρζχει κανάςιμο κίνδυνο. 

Πρόκειται για τθν κυτταρικι μνιμθ του fight, flight, or freeze. Αυτι 

θακοφςιαπροςωρινι παράλυςθ ζχει παρατθρθκεί ςυςτθματικά ςε 

κφματα ςεξουαλικϊν επικζςεων, τόςο κατά τθν ϊρα τθσ επίκεςθσ, όςο 

και κατά τθ διάρκεια τθσ μνθμονικισ τθσ ανάκλθςθσ.  

 

8. Σα ςφγχρονα κφματα βιαςμοφ, βαριά τραυματιςμζνα από τθν 

εμπειρία, πετρωμζνα, δυςκολεφονται πια να διαχειριςτοφν 

ςυναίςκθμα, να εμπιςτευτοφν ανκρϊπουσ, να ηιςουν χωρίσ φόβο, 

δυςκολεφονται να μιλοφν για το τραφμα –εξάλλου κανείσ δεν μπορεί 

πραγματικά να καταλάβει-  αλλά επίςθσ δυςκολεφονται να το 

αποςιωποφν. Θ επικοινωνία τουσ με τουσ άλλουσ είναι πια λειψι. Είναι 



 

ςαν να κατοικοφν μόνεσ ςε μιαν άκρθ του κόςμου, ςυμβολικά όπωσ θ 

Μζδουςα. 

 

9. Θ Μζδουςα είναι εντελϊσ βουβι ςτον μφκο, ενϊ κατθγορείται 

και τιμωρείται για τθ ςεξουαλικι βία που ζχει διαπραχκεί εναντίον τθσ. 

Δεν υπάρχει καμία αναφορά οφτε για τον πόνο τθσ, οφτε γίνεται λόγοσ 

για το τραφμα τθσ. Αυτό αντικατοπτρίηει τθν εμπειρία πολλϊν γυναικϊν 

που υφίςτανται ςεξουαλικι βία ςιμερα. Σθναφωνία τθ φζρνουν 

ςυχνάτα αιςκιματα αυτοαπζχκειασ, του βρωμιςμζνου ςϊματοσ, τθσ 

παραβιαςμζνθσ ψυχισ κι εκείνο το φπουλο, εςωτερικευμζνο, ενοχικό 

αίςκθμα τθσ ευκφνθσ για ό,τι ζπακαν. 

 

10. Κάκε γυναίκα-κφμα βιαςμοφ είναι ςαν να κουβαλά μζςα τθσ δυο 

πλάςματα. Αυτό που ιταν πριν, μια όμορφθ, χαροφμενθ Γοργϊ. Κι αυτό 

που είναι μετά. Μια εξαγριωμζνθ, βακιά κλιμμζνθ, εκδικθτικι 

Μζδουςα.  

 

11. Ο ρόλοσ των άλλων γυναικϊν, όπωσ θ Ακθνά-δικαςτισ: Και 

ςιμερα βλζπουμε γυναίκεσ να ενςτερνίηονται αρςενικά 

χαρακτθριςτικά, να γίνονται απορριπτικζσ προσ τισ ομόφυλεσ αντί για 

αλλθλζγγυεσ και ςυμπονετικζσ. Σο ζπακλο είναι θ αναγνϊριςθ του ‘‘ςαν 

άντρασ’’, δθλαδι το να γίνονται αποδεκτζσ περίπου ιςότιμα ςτον 

αντρικό ςτίβο. Μερικζσ φορζσ, με υπεροψία ιςχυρίηονται ‘εγϊ κα το 

είχα αποφφγει, κα ζκανα αυτό, κα ζκανα το άλλο…’ Άλλοτε κλείνουν τα 

αυτιά, ςαν να μθν τισ αφορά θ ζμφυλθ βία. Και το ςτόμα. Καλφτερα 

ςιωπι. 

 

12. Οι ςθμερινοί μθχανιςμοί «αφιγθςθσ του μφκου» είναι θ 

εκπαίδευςθ και τα ΜΜΕ. Θ μεν εκπαίδευςθ παραμζνει απολφτωσ 

άφωνθ ςε κζματα ςεξουαλικότθτασ, τα δε ΜΜΕ είναι πανίςχυρα, 

κακϊσ ζχουν πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ και ςε όλα τα 

μορφωτικά επίπεδα. Όςο τα ΜΜΕ προςτατεφουν τον 

βιαςτι/κακοποιθτι ντφνοντάσ τον με ελαφρυντικά και πρότερο ζντιμο 

βίο, όςο ονομάηουν τισ γυναικοκτονίεσ ζγκλθμα πάκουσ, οικογενειακι 

τραγωδία, κακιά ςτιγμι, όςο υπαινίςςονται τθν ευκφνθ του κφματοσ γι’ 



 

αυτό που ζπακε ι ψάχνουν για δόλο ςτθ δθμοςιοποίθςθ τθσ 

κακοποίθςθσ, τόςο αναπαράγεται και ιςχυροποιείται θ επικυμία 

τιμωρίασ του κφματοσ. Ι ζςτω θ ανοχι τθσ. 

 

13. Οι μφκοι δθμιουργοφν ι/και ενιςχφουν πεποικιςεισ. Ό,τι παλιά 

περνοφςε ςτο ςυλλογικό υποςυνείδθτο  με τισ μεγάλεσ αφθγιςεισ, 

όπου θ γυναίκα ιταν αντικείμενο, ιδιοκτθςία, τρόπαιο, ςιμερα περνάει 

και με τθν πορνογραφία. Με τθν αναπαραγωγι τθσ πορνογραφικισ 

κουλτοφρασ ακόμθ και ςε κακθμερινζσ ςυμπεριφορζσ. «Δεν ζχει 

ςθμαςία αν θ γυναίκα λζει όχι, κατά βάκοσ εννοεί ναι. Κατά βάκοσ τθσ 

αρζςει». υχνά ο πόνοσ και θ ταπείνωςθ των γυναικϊν ςε αυτιν τθν 

κουλτοφρα προκαλοφν ευχαρίςτθςθ. Και υπονοείται ςαφϊσ ότι ςτο 

επίκεντρο των επιλογϊν μασ βρίςκεται θ αντρικι ικανοποίθςθ, για τθν 

οποία θ γυναίκα οφείλει αλλά και είναι διατεκειμζνθ να κάνει τα πάντα. 

Κάπωσ ζτςι ολόκλθρεσ κοινωνίεσ κρατοφν κλειςτά τα μάτια και τα αυτιά 

ςτο φαινόμενο του trafficking. 

 

14. Οι φεμινιςτικζσ κεωριςεισ τονίηουν τον πανάρχαιο φόβο για τθ 

γυναικεία ςεξουαλικότθτα και επικυμία. Οι διχαςτικζσ αναπαραςτάςεισ 

των γυναικϊν -άλλοτε ωσ δυναμικζσ, ανδρογυναίκεσ και επικίνδυνεσ, κι 

άλλοτε ωσ πακθτικζσ, υποταγμζνεσ και άβουλεσ– επιδιϊκουν να 

πείςουν ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα δυναμικι, 

αλλά και κθλυκι και ςεξουαλικι. Αν κάτι τζτοιο πάει να διαφανεί, 

επιςτρατεφεται μια Μζδουςα ωσ φόβθτρο για ςυμμόρφωςθ. 

 

15. Θ κθλυκοποίθςθ των τεράτων (παλιό κλιςζ των μφκων)ι θ 

τερατοποίθςθ του κθλυκοφ είναι κάτι που ςυμβαίνει ακόμα και ςιμερα 

όταν δυναμϊνειθ γυναικεία επιρροι. Θ Μζδουςα είναι ςτακερι 

κεματικι με ςκοπό να ενιςχφςει τθν ιδζα πωσ μια δυνατι γυναίκα είναι 

επικίνδυνθ. Πρόςφατα το κεφάλι τθσ Μζρκελκαι τθσ Σερζηα Μζιζχουν 

εμφανιςτεί ςτθ κζςθ εκείνου τθσ Μζδουςασ ςε εξϊφυλλο περιοδικοφ 

και θ Χίλαρι Κλίντον ζχει απεικονιςτεί ωσ αποκεφαλιςμζνθ Μζδουςα 

ςτο χζρι του Περςζα-Σραμπ.  

Ωςτόςο, ζχει πια δρομολογθκεί ο επαναπροςδιοριςμόσ και θ ανάκτθςθ 

(reclaiming) τθσ ταυτότθτασ τθσ Μζδουςασ, κακϊσ αναπτφςςονται τα 



 

κινιματα που διεκδικοφν με αξιϊςεισ τθν ορατότθτα και τθ 

ςυμπερίλθψθ. Ο “παρεξθγθμζνοσ” μυκολογικόσ χαρακτιρασ 

αναςθμαςιοδοτείται με νζεσ ερμθνείεσ, γίνεται φεμινιςτικό ςφμβολο 

τθσ γυναικείασ ενδυνάμωςθσ. Ζνα παράδειγμα είναι το γλυπτό “Medusa 

With The Head of Perseus” που δθμιοφργθςε ο Αργεντίνοσ γλφπτθσ 

Luciano Garbati.Σο γλυπτό τοποκετικθκε το 2008 ςτο Μανχάταν, 

ακριβϊσ μπροςτά από το Ποινικό Δικαςτιριο τθσ Νζασ Τόρκθσ κι ζχει 

λάβει μεγάλθ προςοχι ςτα κοινωνικά δίκτυα ,ιδίωσ το τελευταίο 

διάςτθμα, λόγω τθσ διάδοςθσ του κινιματοσ #MeToo. * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το κλαςςικό γλυπτό του Cellini, ο γυμνόσ Περςζασ κρατάει το κεφάλι 

τθσ Μζδουςασ από τθ φιδίςια κόμθ τθσ. Ο Garbati αντιςτρζφει τον 

μφκο. Θ γυμνι Μζδουςά του ςτο ζνα χζρι κρατά το κεφάλι του Περςζα 

και ςτο άλλο το ξίφοσ τθσ. τα socialmediaθ εικόνα του αγάλματοσ 

ςυνοδεφτθκε με τθ λεηάντα «να είςτε ευγνϊμονεσ που δεν ηθτάμε 

εκδίκθςθ, παρά μόνον ιςότθτα». Θ “Μζδουςα-τιμωρόσ” του Garbati 

αναδεικνφεται ςε ςφμβολο αντίςταςθσ για χιλιάδεσ γυναίκεσ κφματα 

ςεξουαλικϊν επικζςεων παγκοςμίωσ, ενκαρρφνοντάσ τεσ να 

διεκδικιςουν τθ δικι τουσ δικαίωςθ. Θ θρωίδα, που για αιϊνεσ 

Εικόνα  3 MedusaWithTheHeadofPerseus 



 

προβάλλεται ωσ τζρασ, ςυμβολικά λφνει τθ ςιωπι τθσ, παίρνει  τθν 

ιςτορία τθσ ςτα χζρια τθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κι αν θ Λςτορία γράφεται από τουσ νικθτζσ ασ ζχουμε πάντα κατά νου 

ότι αυτό γίνεται μζχρι να πιάςουν το μολφβι οι θττθμζνοι.  

Πθγζσ: 

Μαρίτα Βυργιϊτθ, «Ασ μιλιςουμε για τα ΜΜΕ #4 – Eλλθνικό #ΜeToo& 

δθμόςιοσ λόγοσ» 

MaryBeard, «Γυναίκεσ και Εξουςία», 2017  

Ferenczi, S. (1949). Confusion of the Tongues Between the Adults and 

the Child 

«The Laugh of the Medusa» Hélène Cixous 1975, 

Σο Μωβ, θλεκτρονικι εφθμερίδα γυναικείων δικαιωμάτων και 

γυναικείων κεμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.3 Κώςτασ πίγγοσ, (νευρολόγοσ) 

 

Ο αποκεφαλιςμόσ τθσ Μζδουςασ 
 
 
ε κάκε περίπτωςθ, όταν οι «Δυτικοί-Λευκοί-Άντρεσ» εκφράηουμε άποψθ επί 
του ηθτιματοσ τθσ ζμφυλθσ βίασ, οφείλουμε να τθν επανελζγχουμε 
πολλαπλάςιεσ φορζσ. Aπό τθν πλευρά τθσ κεωρθτικισ προςζγγιςθσ μπορεί να 
το βλζπουμε ςωςτά, αλλά μπορεί να αποτυγχάνουμε ςτθ βιωματικι 
ενςυναίςκθςθ των κυμάτων, τθν οποία ζχουν πρϊτα από όλα ανάγκθ. 
Πιςτεφω λοιπόν πωσ οι φόνοι εν μζςω και λόγω ερωτικισ ςχζςθσ είναι μόνο θ 
κορυφι του παγόβουνου ςε ςχζςθ με τον αρικμό των κακοποιθτικϊν 
ςχζςεων, μάλιςτα όχι μόνο των ερωτικϊν, αλλά και των φιλικϊν, 
επαγγελματικϊν κλπ.  Ασ δοφμε τθν αλυςίδα. Ασ αναρωτθκοφμε, τι μπορεί να 
είναι ςτον πυρινα του ανκρϊπινου κοινωνικοφ φαινομζνου, θ εξερεφνθςθ ι θ 
αγάπθ; Θ αγάπθ είναι εμπλεκτικι, θ εξερεφνθςθ αποςταςιοποιθτικι.  
Παρζνκεςθ: Πιςτεφω πωσ είναι αδφνατο να μιλιςουμε για κάτι το ζμφυλο εάν 
δεν ενςωματϊςουμε βαςικι γνϊςθ από τθ βιολογία. Όχι τθν περιγραφικι και 
κουραςτικι, αλλά τθν κριτικι γνϊςθ, κάτι δθλαδι που κα αποκαλοφςαμε 
φιλοςοφία ι μεταφυςικι τθσ βιολογίασ. Σο βιολογικό είδοσ λοιπόν ορίηεται 
ωσ θ ξεχωριςτι μορφι ηωισ με διατιρθςθ τθσ ικανότθτασ αναπαραγωγισ 
εντόσ του  Σα δφο βιολογικά φφλα ενόσ είδουσ, είναι διαφορετικά μεν 
αναπαράγονται δε, αποτελοφν λοιπόν τθ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ και δυνατι 
διάφορα εντόσ του ίδιου είδουσ. Θ δθμιουργία αυτισ τθσ διαφοράσ είναι 
αναπότρεπτθ, μζςα ςτθν εξζλιξθ, πρόκειται για αζναα επαναλαμβανόμενεσ 
διαδοχικζσ δοκιμζσ ξεκινϊντασ από κάποιο κεωρθτικό πρωτόγονο ίδιο και 
ζνα. Όταν θ δοκιμαςτικι μορφι υπερβαίνει κάποια όρια δοκιμάηει το είδοσ 
μασ ϊςτε το νζο παφει να μπορεί να γονιμοποιιςει το παλιό. Σα δφο φφλα 
διατθροφν ζτςι δυναμικά μεταξφ τουσ τθ μζγιςτθ δυνατι απόςταςθ ςε ζνα 
χορό απομάκρυνςθσ και πλθςιάςματοσ.  
Σϊρα κα ακροβατιςω λίγο, αλλά το νόθμα κα το πιάςουμε. Θ γυναικεία 
πλευρά είναι ο πυρινασ του είδουσ μασ που παραμζνει ςτακερόσ, ενϊ θ 
αντρικι πλευρά είναι θ διαρκισ αναηιτθςθ νζων μορφϊν, μζχρι το όριο τθσ 
απόςχιςθσ από το είδοσ και τθ δθμιουργία νζου, πάντα γονιδιακά μιλϊντασ. 



 

Αναηιτθςθ και δεςμόσ μποροφν να ερμθνευτοφν, αντίςτοιχα, ωσ μια 
«αντρικι» και μια «γυναικεία» πλευρά μασ, ωσ ανκρωπομορφιςμοί παντα, 
βαςιςμζνοι όμωσ ςτθ βιολογία.Θ δεφτερθ ζχει ωσ μοχλό τθσ τθν κατάφαςθ, 
δεν λζω αγάπθ για να μθ ριςκαρω τον περιοριςμό τθσ ςε ςυναίςκθμα όπωσ 
και το μίςοσ, θ πρϊτθ τθ δοκιμι, και αναπόφευκτα ζτςι, το μυϊκό φυςικό 
ζργο, τθν αντιπαλότθτα, τθν ιςχφ, τθ δφναμθ, τελικά τθν εξουςία. Καμία δεν 
ζχει πρόςθμο καλοφ ι κακοφ, θ ςχζςθ μεταξφ τουσ είναι ολιςτικι. Σο 
πρόβλθμα εμφανίηεται ωσ δυςαρμονία μεταξφ των δφο. 
Αν απωλζςουμε τθν κατάφαςθ και μείνουμε μόνο ςτθν εξερεφνθςθ, ςτθ 
ςχζςθ των φφλων μπαίνουμε με το φόβο, πετρωνουμε, με το ςπακί του 
αποκεφαλιςμοφ ζτοιμο δθλαδι, δεν αφθνόμαςτε να μασ αλλάξει, αυτό κα 
ςθμαίνει ςχζςθ, γνωριμία, δθλαδι γνϊςθ, γνϊςθ ιδίωσ του καλφτερου που 
κρφβεται ςτον άλλο, με τίμθμα τθν επαφι μασ και με το χειρότερο, με 
απαραίτθτθ τθν οργανικι ςυλλογι γνϊςθσ για τον άλλο διά τθσ αειφόρασ 
αλλθλεπίδραςθσ και όχι τθν αντιπαλότθτα ι τθν εργαλειοποίθςθ του άλλου.  
Θ δυςαρμονία οδθγεί ςε ζλλειψθ, αδυναμία, αίςκθμα κατωτερότθτασ, χρόνια 
και αβάςταχτα «αρνθτικά ςυναιςκιματα». Σζτοια απϊλεια ςυνιςτά θ 
περικωριοποίθςθ ωσ αποτζλεςμα κοινωνικισ - διαπροςωπικισ απόρριψθσ. Θ 
απόρριψθ είναι το κακθμερινό βίωμα όλων μασ μζςα ςτον ανταγωνιςτικό, 
«αντρικό», ευρζωσ γνωςτότερο ωσ πατριαρχικό, κόςμο μασ. Δεν υπάρχει 15-
χρονο που να μθν ζχει υποςτεί το βίωμα τθσ απόρριψθσ με κάποια μορφι.  
Ασ τονίςω, ςε μια ακόμθ παρζνκεςθ, ότι δεν ταυτίηω τθν απόρριψθ με τθν 
αξιοκρατία, οφτε με τθν αναγνωριςμζνθ οργανωτικι ιεραρχία• ο 
ανταγωνιςμόσ είναι απλό να διακρικεί: ςθμαίνει ότι ο κερδιςμζνοσ τα παίρνει 
όλα, ο χαμζνοσ χάνει τα πάντα, για πάντα.  
Θ εκτόνωςθ τθσ απόρριψθσ γίνεται με τθν επίκεςθ που επιηθτά να αφανίςει 
τθν αδυναμία (να εδϊ μια καλι ψυχικι κεμελίωςθ του φαςιςμοφ). Θ επίκεςθ 
αυτι μόνο κορυφϊνεται και προβάλλει ωσ θ «βία του άντρα προσ τθ 
γυναίκα», άλλωςτε, ανάμεςα ςτισ μορφζσ απόρριψθσ, κεντρικι κζςθ 
καταλαμβάνει και θ απόρριψθ τθσ ερωτικισ πλευράσ μασ. Κάτω από αυτι, 
όμωσ, κρφβεται το ακρωτθριαςτικό πρόβλθμα του δυςαρμονικοφ, 
ανταγωνιςτικοφ μθ αγαπθτικοφ πολιτιςμοφ μασ, που διαγράφει ανεξζλεγκτθ 
τεκλαςμζνθ χιλιάδεσ χρόνια τϊρα: ο διαρκισ φόνοσ τθσ γυναικείασ πλευράσ 
μασ, γυναικϊν και αντρϊν (!), από τθν αντρικι πλευρά μασ.  
Και δυςτυχϊσ, ςτθν Ελλάδα εν προκειμζνω, εκδυτικευόμαςτε βιαίωσ -
υποτίκεται- ςιμερα, με τουσ άντρεσ να μζνουν «άντρεσ» και τισ γυναίκεσ να 
γίνονται «άντρεσ» και αυτζσ. Θ ςφγκρουςθ ανοίγει και εντείνεται. Άλλωςτε, μθ 
ξεχνάμε τθν προϊοφςα αρρενοποίθςθ των γυναικϊν, κορίτςια που αςκοφν 
ςχολικι βία, γυναίκεσ που γίνονται ςκλθρζσ ςε κζςθ εξουςίασ τουσ φόνουσ 
και τθ βία μεταξφ ομοφυλόφιλων, το γεγονόσ ότι μεγάλο ποςοςτό των κυτϊν 



 

αυτοκτονεί κλπ.Θ πολιτιςμικι καταβολι τθσ πατριαρχίασ είναι λοιπόν 
υποκατθγορία τθσ εξουςίασ και τθσ αντιπαλότθτασ για τθν κατάκτθςι τθσ και 
παραμζνει κρυφά ιςχυρι ακόμθ και όταν επιφανειακα μοιάηει να υποχωρεί. 
Αλλά φυςικά, ςε αυτό το γιπεδο, τθσ βίασ, οι άντρεσ διατθροφν εδϊ και 5000 
χρόνια το πρϊτο χζρι.  
Παραμζνει ζτςι αφανισ κςι αδιαμφιςβιτθτθ θ δυςαρμονία επθρεάηοντασ όχι 
μόνο κφτεσ και κφματα, αλλά όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, ωσ τρόποσ και όχι 
ωσ περιεχόμενο τθσ ςυνείδθςθσ μασ, τόςο ωσ κοινι γνϊμθ, όςο και ωσ 
βοθκοφσ, αρωγοφσ, μάρτυρεσ και υπεραςπιςτζσ. Παντα πολωτικι κατάςταςθ 
θ οποία κρυβόταν κάτω από τα οράματα τθσ καταναλωτικισ ευθμερίασ και 
τθσ απϊλειασ του ανκρϊπινου ςχεςιακοφ πλαιςίου. 
Αποκεφαλιςμόσ τθσ Μζδουςασ, ίςωσ ταφρωςθ, εντόσ μασ. Να λοιπόν πϊσ 
μποροφμε να βρουμε ενωτικοφσ κρικουσ ανάμεςα ςτο βιαςμό, τθ ζμφυλθ βία, 
τθ φυλετικι βία, τουσ μαηικοφσ ςχολικοφσ φόνουσ, το ςχολικό εκφοβιςμό, τθν 
επιδθμία τθσ καραμπίνασ που μασ ζπλθξε πρόςφατα και ςε τοπικό επίπεδο 
και τον καταλφτθ τθσ κοινωνικισ κρίςθσ.. Και να λοιπόν πϊσ μασ αφορά όλουσ 
ωσ κφματα.  
Διαμαρτυρομαι λοιπόν κάπωσ εκ μζρουσ των αντρϊν που δεν είμαςτε 
ανταγωνιςτικοί και είμαςτε πολλοί. κεφτείτε άλλωςτε ότι ωσ μθ 
ανταγωνιςτικοι κάνουμε λιγότερο κόρυβο.  
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Μια κουβζντα και για τον πολυςυηθτθμζνο όρο γυναικοκτονία 
Οι διαδοχικζσ τραυματικζσ των ςχζςεων μασ κρίςεισ των τελευταίων ετϊν 
θρκαν και καταλφουν τθ ςφγκρουςθ. ε μια -κακαρά κεωρθτικι- πολιτεία 
ουδζτερθ από πολιτιςμικζσ καταβολζσ, δθλαδι μεταξφ «παρκενογζννθτων 
ανκρϊπων», ο όροσ ανκρωποκτονία κα αρκοφςε για να περιγράφει κάκε 
φόνο, προσ πρόλθψθ ι ςωφρονιςμό. Οι ζγκυρεσ περιγραφζσ των 
προβλθμάτων, όμωσ, ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθν αναηιτθςθ των λφςεων, 
ιδανικά και με τθν ίδια τθ διατφπωςι τουσ και τισ λζξεισ τουσ.  
Ζτςι, το αίτθμα για ειδικότερο χαρακτθριςμό των φόνων που πλιττουν τουσ 
τελευταίουσ μινεσ τθν κοινωνία μασ δεν εκφράηει ιδεολογικζσ ι φιλολογικζσ 
ανάγκεσ, οφτε καν ςωφρονιςτικζσ, αλλά τίκεται διότι πρακτικά απαιτοφνται 
ειδικζσ ρυκμίςεισ ωσ προσ τθν πρόλθψθ αδικθμάτων μεταξφ ανκρϊπων που 
ςυμβιϊνουν και δεςμεφονται μεταξφ τουσ ςυναιςκθματικά και νομικά.  
Θ πρόλθψθ, ςθμειωτζον, προςτατεφει και τα κφματα αλλά και τουσ 
υποψιφιουσ κφτεσ.  
Θ ανκρωποκτονία είναι λοιπόν γενικόσ όροσ, θ γυναικοκτονία ςτενόσ· 
περιγράφοντασ τθν ιδιαιτερότθτα παραμζνοντασ ςυμπεριλθπτικοί, κα 
μιλοφςαμε ίςωσ για «ςυντροφοκτονίεσ».  
Με τθν ζωσ τϊρα πορεία των τελευταίων 50 ετϊν ςτθν Ελλάδα, θ ποκθτι 
εξάλειψθ των αιχμϊν τθσ πατριαρχίασ μπορεί και να επιτευχκεί. Ο μεγάλοσ 
προβλθματιςμόσ μου είναι όμωσ ότι αυτι θ ιςότθτα είναι ιςότθτα ωσ προσ το 
αντρικό πρότυπο και κακόλου ωσ προσ το γυναικείο, με λίγα λόγια, οι άντρεσ 
μζνουν άντρεσ απλϊσ οι γυναίκεσ γίνονται άντρεσ και αυτζσ, διαταράςςοντασ 
ακόμθ περιςςότερο τθν ιςορροπία. Πρζπει να φυγουμε από το δεφτερο 
ςυνκετικό τθσ αρχισ με τθ μετατόπιςθ του πλαιςίου ςκζψθσ μασ. Ο 
πολιτιςμόσ εξ οριςμοφ οφείλει να οδθγεί ςε γεφφρωμα τθσ βιολογικισ 
απόςταςθσ και όχι ςε μαςκάρεμά τθσ κάτω από άλλεσ ζννοιεσ. Θ πατριαρχια 
δεν απαντιεται με μθτριαρχία.. 
Αυτά δεν τα λζω λοιπόν για να λειτουργιςουν ωσ Δοφρειοσ Μπποσ υπζρ τθσ 
επικράτθςθσ τθσ πατριαρχίασ ωσ ζχει ςιμερα, εγϊ αυτι τθ ςτιγμι ςκάβω ζνα 
ανάχωμα ασ ποφμε από τθν άλλθ πλευρά, προκειμζνου να μθν παραμζνουν 
κάτω από το χαλί όλα εκείνα τα ςτοιχεία που κατά τθ γνϊμθ μου φταίνε και 
που πραγματικά κα ζπρεπε να αποτινάξουμε προκειμζνου να ελπίηουμε ςε 
καλφτερθ κοινωνία. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

1.4 Μαρία Καμονάχου (δρ. Ιςτορίασ και ςυγγραφζασ) 

 

Πψεισ του μφκου τθσ Γοργϊσ τθσ Μζδουςασ ςτο λαϊκό 

προφορικό λόγο’ (Κζρκυρα/Γφρου) 
Στον Ερωτόκριτο Μωραΐτθ 

 
Αϋ Μζροσ 

Σο φανταςιακό ςτθν φπαικρο  το προςλαμβάνουμε κυρίωσ, ωσ και τθ 

δεκαετία του ϋ70, από το άκοπο νιμα τθσ προφορικότθτασ.  Και λζμε ωσ τθ 

δεκαετία του 70, γιατί θ τθλεόραςθ ςυνετζλεςε ςτθ δθμιουργία μιασ γλϊςςασ 

«κοινισ». Kαι με τισ δφο ζννοιεσ. Εκείνο τθσ πάνδθμθσ, αλλά και εκείνο τθσ 

κοινότυπθσ. Ζννοιεσ λεπτζσ ι περίπλοκεσ, που μασ παραδόκθκαν από τθν 

προφορικότθτα και τισ τοπικζσ γλωςςικζσ ιδιομορφίεσ, ζςβθςαν. 

Απόψε κζλω να ςτακϊ ςτισ δφο φάςεισ του μφκου, όπωσ κα μποροφςε να τισ 

«αναγνϊςει» κανείσ ςε δφο φράςεισ ςτο λαϊκό προφορικό λόγο τθσ Βόρειασ 

Κζρκυρασ (Γφρου). Για τθν πρϊτθ φάςθ του μφκου (μζχρι, δθλαδι, τον βιαςμό 

από τον Ποςειδϊνα με μορφι αλόγου και τον αποκεφαλιςμό τθσ Γοργϊσ τθσ 

Μζδουςασ από τον Περςζα), κα αναφερκοφμε ςτθ φράςθ –που ςθμειωτζον, 

ςτθ φράςθ αυτι, δεν υπειςερχόταν κανενόσ είδουσ φρίκθ, αντίκετα λεγόταν 

πάντοτε με μεγάλθ αγαλλίαςθ και καυμαςμό, ςτθ φράςθ, επαναλαμβάνω, 

«όμορφθ, να τθσ πάρεισ το κεφάλι!» 

Αγνοϊ αν θ φράςθ αυτι, λεγόταν μόνο ςτθν Κζρκυρα. Πικανϊσ λεγόταν ι 

λζγεται ακόμθ και αλλοφ, ςε άλλα μζρθ, εννοϊ, τθσ Ελλάδασ ι ακόμθ και ςε 

άλλεσ χϊρεσ, άλλουσ πολιτιςμοφσ. Από μια πρόχειρθ ζρευνα που ζκανα, 

όμωσ, δεν βρικα να ςυνθκίηεται κάτι τζτοιο. θμαίνει «είναι τόςο όμορφθ 

που κζλεισ να τθσ «πάρεισ» το κεφάλι. Αμζςωσ καταλαβαίνουμε ότι εδϊ το 

ριμα «παίρνω» ζχει διπλι ζννοια. θμαίνει και αποκεφαλίηω, καρατομϊ, 



 

αλλά ςθμαίνει και απλά παίρνω. Κα μποροφςαμε και να ποφμε (αλλά, προσ 

Κεοφ, δεν το λζμε) παίρνω καρατομϊντασ. Μπορείσ να πάρεισ ζνα ανκρϊπινο 

κεφάλι μαηί ςου; Μπορείσ. Ζχουμε πάμπολλα παραδείγματα, ςχετικά 

πρόςφατα, ςτθν ιςτορία μασ, για παράδειγμα,  μζςα ςτθν οκωμανικι 

αυτοκρατορία, που παίρνεισ και επιδεικνφεισ μάλιςτα ζνα κομμζνο κεφάλι, 

ανδρικό, (ενόσ εχκροφ ι κάποιου που ζχει λάβει μζροσ ςε κάποια ανταρςία). 

Και τι το κάνεισ; το χρθςιμοποιείσ, άμεςα, για απόδειξθ, τιμωρία ι 

παραδειγματιςμό. Τπάρχει περίπτωςθ να κρατάσ ζνα κομμζνο κεφάλι μόνο 

και μόνο για τθν ομορφιά του; Ναι! Σα κεφάλια των ηϊων και ιδιαίτερα εκείνο 

του ελαφιοφ. Που αν αφαιρζςουμε τθν ζννοια του τρόπαιου (τθν ανάμνθςθ, 

δθλαδι, και επίδειξθ) του κυνθγοφ, πικανϊσ, ταριχευμζνο, να «ςτολίηει» 

ακόμθ κάποια ςπίτια ι ταβζρνεσ.  Κι εδϊ,  κα αναφζρουμε εν ςυντομία τθ 

μανία που είχε πιάςει τον κόςμο το 19ο αιϊνα και μζχρι τα μζςα του 20ου για 

τθ διακόςμθςθ τθσ ταρίχευςθσ (να δθμιουργιςουν και να εκκζςουν ζνα 

ςτατικό αντίγραφο του ηωντανοφ ηϊου). κυλάκια, αλεποφδεσ, τςακάλια, 

όμορφα πλουμιςτά πουλιά -για να μθν αναφζρουμε τα κάδρα με τισ 

βαλςαμωμζνεσ πεταλοφδεσ που μασ ζφερναν αρχικά οι ναυτικοί μασ από τισ 

χϊρεσ τθσ Ανατολισ, ςτόλιηαν τα ςαλόνια κυρίωσ τθσ μεςαίασ τάξθσ. 

Σοποκετοφνταν μάλιςτα ςε περίοπτθ κζςθ. Μποροφςε το 1850 μια δεςποινίσ, 

κάπωσ ντεμοντζ,  να παίηει τςζμπαλο και να  τθν κοιτάει επίμονα με τα 

μοχκθρά του μάτια, από δίπλα,ζνα τςακάλι.  Ιταν μια μόδα, μια τάςθ που 

ξεκίνθςε και αναπτφχκθκε τθ βικτωριανι εποχι, όπου τα ταριχευμζνα ηϊα 

κεωροφνταν αντικείμενα υψθλισ αιςκθτικισ. Κζλω να κυμίςω ότι ακόμθ και 

τθ δεκαετία του ϋ70, ςτθν πόλθ μασ, λίγο πριν φκάςει κανείσ ςτο αρόκο, 

κοντά ςτθν AlphaBank, ςε περίμενε όρκια ςτο πεηοδρόμιο, μαηί με τθν άλλθ 

πραμάτεια του καταςτιματοσ, μια βαλςαμωμζνθ αλεποφ. Ζχουμε δει, εμείσ, 

κομμζνεσ κεφαλζσ; Ναι! Ηϊων. τα παραδοςιακά κρεοπωλεία, και ίςωσ 

κάποιοι από μασ ςτα ςπίτια μασ, κεφαλζσ οικόςιτων ηϊων. Ανκρϊπινεσ 

κεφαλζσ, όμωσ, όχι! Μόνο ςτθν τζχνθ. τθν εραλδικι (κεφάλια κυρίωσ ηϊων 

αλλά και ανκρϊπων π.χ. το οικόςθμο τθσ τάδε οικογζνειασ το κοςμοφςε και 

«το κομμζνο κεφάλι ενόσ Αγαρθνοφ»), τθν ζβδομθ τζχνθ, το κζατρο, τθ 

ηωγραφικι και τθ γλυπτικι. τθν εκκλθςιαςτικι τζχνθ ζχουμε δει όλοι τθν 

κεφαλι του Λωάννθ του Βαπτιςτι επί πίνακι, και ςε πολλζσ παραλλαγζσ, ςτθ 

ηωγραφικι, από τον Caravaggio τουσ caravaggisti μζχρι το Γφηθ, τθν κομμζνθ 

κεφαλι του Ολοφζρνθ.  



 

Είναι ανκρϊπινο χαρακτθριςτικό το να κζλουμε να ιδιοποιθκοφμε τθν 

ομορφιά; Είναι! Και πϊσ; Κυρίωσ με τθν αφι. Ασ ςκεφτοφμε, λιγάκι, τουσ 

ςυλλζκτεσ ζργων τζχνθσ…! Ασ αναλογιςτοφμε πόςεσ φορζσ ςτα Μουςεία 

κζλουμε να ακουμπιςουμε ζνα αντικείμενο. Ακόμα και το χάδι και το φιλί 

είναι, κα ζλεγε κανείσ, ιπιεσ πράξεισ ιδιοποίθςθσ. Μια πιο επικετικι πράξθ 

ιδιοποίθςθσ τθσ ομορφιάσ, θκικά αδιάφορθ μζχρισ εςχάτων,  είναι το κόβω 

και παίρνω μαηί μου το ωραιότερο και ςπανιότερο λουλοφδι του λειμϊνα. Κι 

εδϊ ζρχονται και ενςωματϊνονται οι κανόνεσ. Οι απαγορεφςεισ. Δεν μπορϊ 

να αγγίηω – πόςο μάλλον να πάρω μαηί μου φεφγοντασ τα αντικείμενα του 

Μουςείου, δεν μπορϊ να χαϊδεφω και να φιλάω τον κάκε άγνωςτο όμορφο ι 

όμορφθ που διαςταυρϊνονται οι δρόμοι μασ κλπ. Πολλζσ φορζσ,όμωσ, αυτζσ 

οι ίδιεσ οι απαγορεφςεισ διαςτρζφουν τθν ανκρϊπινθ επικυμία  ιδιοποίθςθσ 

τθσ ομορφιάσ. Και θ επικυμία εκπίπτει ςε βανδαλιςμό. Προκαλϊ αμυχζσ ι 

μουτηουρϊνω τον πίνακα του Μουςείου, ρίχνω μπογιζσ ςτο άγαλμα, βάφω τα 

μάρμαρα ι προκαλϊ ηθμιζσ ςτον αςτικό εξοπλιςμό, ψικυρίηω ςτθν όμορφθ 

νεαρι που περνάει δίπλα μου μια χυδαία φράςθ. Βλζπουμε ότι και ο 

βανδαλιςμόσ ακόμα είναι μια πράξθ ιδιοποίθςθσ τθσ ομορφιάσ. Λδιοποιοφμαι 

τθν ομορφιά, τθν κατακτϊ, «τθν κάνω δικι μου», αςχθμονϊντασ πάνω τθσ ι 

καταςτρζφοντάσ τθν εντελϊσ.    

Είναι λιγάκι περίπλοκθ και πολυεπίπεδθ θ εξιγθςθ τθσ φράςθσ «όμορφθ, να 

τθσ πάρεισ το κεφάλι» -ςθμειϊνω μόνο ότι ο πολιτιςμόσ μάσ οδιγθςε 

ςταδιακά, εδϊ και αιϊνεσ, ςτο να «παίρνουμε» τα κεφάλια ανζπαφα *με τθ 

γλυπτικι, τθ ηωγραφικι (πορτρζτο), τθν τζχνθ τθσ φωτογραφίασ+. 

Αναγνωρίηουμε όμωσ ότι ςτθ φράςθ αυτι υπάρχει μια ςκεναρι επίγνωςθ-

διλωςθ. Ότι θ ομορφιά, νομοτελειακά, είτε κα «παρκεί» από κάποιον,  με 

ςυναίνεςθ ι όχι, με επαφι ι ανζπαφα, είτε κα οδθγθκεί αφ’ εαυτισ ςε 

μαραςμό ι και αφανιςμό. Επομζνωσ το να τθν πάρω εγϊ, ζςτω και με τθ βία, 

δεν αλλάηει και πολφ τα πράγματα.   Είναι ζνα ζγκλθμα ςχεδόν ςυγγνωςτό. 

Και όςο ςκεναρι είναι αυτι θ επίγνωςθ-διλωςθ, τόςο προςπακοφμε να 

υποτιμιςουμε το μυκολογικό /προ-ιςτορικό παρελκόν τθσ με τθ χριςθ του 

μεταγενζςτερου και διφοροφμενου ριματοσ «παίρνω». Για να ξεχάςουμε, να 

ςυςκοτίςουμε και να αποςιωπιςουμε τον κρυμμζνο κανιβαλιςμό. Κζλω να το 

κάνω (δεν είναι τίποτε, μια αρχαϊκι ςκανδαλιά είναι), αλλά τζτοιεσ 

αυκαιρεςίεσ δεν γίνονται πια. Ζχουν να ςυμβοφν από το γαμιλιο γλζντι του 

Περίκοου και τθσ Λπποδάμειασ –που ιταν καλεςμζνοι και κζνταυροι, τότε, 



 

εκεί κοντά ςτον Πθνειό ποταμό, που οι καλεςμζνεσ  κυνθγικθκαν, βιάςτθκαν 

και κανατϊκθκαν. Προσ Κεοφ (λζμε, κλείνοντασ πονθρά το μάτι), τζτοιεσ 

πράξεισ ανικουν ςτον πολφ-πολφ αρχαϊκό, προ-ανκρϊπινο κατάλογο των 

αυκαίρετων και βίαιων ιδιοποιιςεων. Εν ολίγοισ, ζχουν να ςυμβοφν από τον 

«καιρό εκείνο», από τον καιρό, δθλ. των Κενταφρων.  

Βϋ Μζροσ  

Μετά από τθ φρίκθ που μεςολάβθςε ςτο μφκο μασ –το βιαςμό από τον 

Ποςειδϊνα-άλογο και το φόνο που διζπραξε οΠερςζασ, θ γυναίκα χάνει τα 

«ωραία επικζματά» τθσ. Θ λζξθ «επικζματα» που δεν ςυναντάται ςτθν 

περιοχι μασ ποτζ μόνθ τθσ, αλλά πάντοτε ςυνοδευόμενθ από το επίκετο 

«ωραία», ςθμαίνει τα χαρακτθριςτικά του προςϊπου και κατ’ επζκταςιν τθσ 

γυναικείασ, κυρίωσ, κεφαλισ. Κάπωσ ςαν τα ςϊματα να βγαίνουν όλα από το 

ίδιο καλοφπι και μετά,ζνασ-ζνασ, καλοί ι κακοί τεχνίτεσ, ηωγράφοσ, γλφπτθσ, 

πλάςτθσ, βάηουν (επικζτουν), ηωγραφίηουν, λαξεφουν ι πλάκουν πάνω ςτο 

πρόςωπο τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του. Μετά τθν τραγικι τφχθ τθσ 

γυναίκασ, καταφκάνουν πάλι επειγόντωσ ο ηωγράφοσ, ο γλφπτθσ και ο 

πλάςτθσ και αλλάηουν τα ωραία τθσ επικζματα, με άλλα «επικζματα», 

φρικιαςτικά. Και δεν φτάνει αυτό. Κάτι αλλάηει και ς’ ολόκλθρο το ςϊμα τθσ. 

Γεννάει ζνα άλογο (τον Πιγαςο). Ζνα cavallo. Και μετατρζπεται κάπωσ ςε 

«καβαλουκάτα». 

Θ «καβαλουκάτα» ςτα Λεξικά 

ε όςα λεξικά τθσ κερκυραϊκισ διαλζκτου κι αν εντοπιςτεί θ λζξθ 

«καβαλουκάτα», πάντοτε τθσ δίνεται θ ζννοια τθσ «μεγαλόςωμθσ και δυνατισ 

γυναίκασ». Και ςταματοφν ς’ αυτιν. Όντωσ, ζχει και αυτι τθ ςθμαςία θ λζξθ 

«καβαλουκάτα». Είναι μάλιςτα ςχεδόν ιςοδφναμθ, κα  ζλεγε κανείσ με τθν 

κακόθχθ λζξθ «αλόγα». Αφοφ μασ κυμίηει ζντονα –αλλά και προζρχεται από 

τθ λζξθ άλογο. Όμωσ θ ζννοια τθσ λζξθσ «αλόγα» αφορά κυρίωσ ςτα φυςικά-

ςωματικά χαρακτθριςτικά τθσ. Γυναίκα, δθλαδι, εφςωμθ και με μεγάλα-

δυνατά καποφλια. Θ «καβαλουκάτα» ζχει όμωσ και μια άλλθ ςθμαςία, 

παραπλθρωματικι τθσ παραπάνω ςθμαςίασ που τθσ αποδίδουν τα λεξικά. 

Αλλά πάντοτε προθγείται τθσ λζξθσ το επίκετο «μεγάλθ». Όπου μεγάλθ= και 

μεγαλόςωμθ, και μεγάλθ ςε αρικμό αλλά και φοβερι (προξενεί τρόμο). 

«Μεγάλθ καβαλουκάτα», επομζνωσ, κα ορίηαμε τθ γυναίκα που ξεφεφγει από 

τα ζμφυλα χαρακτθριςτικά τθσ. Σόςο τα φυςικά-ςωματικά (αφοφ παραπζμπει 



 

ςτθ λζξθ cavallo) όςο και τα μοραλιςτικά κλιςζ του φφλου τθσ κακιςτάμενθ 

ζνα είδοσ τζρατοσ.  

Μικρι ιςτορικι παρζνκεςθ 

Θ λζξθ «καβαλουκάτα»  είναι ελαφρά παραφκορά (για λόγουσ ευφωνίασ) τθσ 

λζξθσ cavalcata, που ςθμαίνει, ζφιππθ ομάδα, ζφιππο ςϊμα. υγκεκριμζνα 

«καβαλκάτα» ονόμαηε θ ενετικι διοίκθςθ τθν άφιξθ ι τθ μεταφορά του 

δικαςτι εκτόσ ζδρασ, ςε τόπο μακρινό, τουλάχιςτον δζκα μίλια από τθν 

κατοικία του, για να ςχθματίςει τθν ποινικι δικογραφία και να καλζςει τουσ 

μάρτυρεσ ςτθν ζδρα του) .  

Αυτό το ζφιππο ςϊμα, πρζπει να αναλογιςτοφμε ότι ποτζ δεν πιγαινε ςτθν 

φπαικρο, μακριά, «για καλό».  υνικωσ πιγαινε για μια ςφλλθψθ ι επιτόπια 

τιμωρία (ραβδιςμό, διαπόμπευςθ). ‘Ολοι του οι κϊδικεσ, (εμφάνιςθσ, τάξθσ, 

ςυμπεριφοράσ, ενδυματολογικοί,  το αιφνίδιο ι το τελετουργικό τθσ άφιξθσ, 

των πρϊτων ανακρίςεων, των ταυτοποιιςεων κλπ.)  προξενοφςαν ςτο χϊρο 

(δθμόςιο, αλλά και ιδιωτικό), παράλυςθ και τρόμο. Και το κυριότερο: 

φεφγοντασ ζπαιρνε κάτι μαηί του με τθ βία. Είτε τον ζνοχο είτε μαρτυρίεσ, 

εκοφςιεσ ι ακοφςιεσ, είτε, όπωσ κα δοφμε πιο κάτω, λεία.  

Προφανϊσ οι «καβαλκάτεσ» είχαν νομιμοποιθτικι βάςθ. Όμωσ και 

καταχριςεισ εξουςίασ υπιρχαν και τιμωρίεσ επιτόπιεσ επιβάλλονταν 

(ραβδιςμοί, διαπομπεφςεισ), για παραδειγματιςμό των υπολοίπων. Σζτοιεσ 

ζφιππεσ εξορμιςεισ, από αξιωματοφχουσ, που είχαν κυρίωσ καταςταλτικό 

χαρακτιρα, γίνονταν πολλζσ. Τπιρξε όμωσ  εποχι (ιδιαίτερα το 16ο αι.) που οι 

καβαλκάτεσ, ζχαςαν παντελϊσ τθ νομιμοποιθτικι τουσ βάςθ, επιδιδόμενεσ ςε 

κάκε είδουσ αφανιςμό.  Ζφιππα ςϊματα ειςβάλλουν ςτα ςπίτια τθσ υπαίκρου 

λεθλατϊντασ τα πάντα (λάδι, κραςί, ταγι, ηϊα, τυρί κλπ.), αρπάηουν ι 

ποδοπατοφν με τα άλογά τουσ τα ςπαρτά, αρπάηουν και ςκοτϊνουν τα ηϊα με 

το αιτιολογικό ότι ζβοςκαν δικεν ςε ξζνα βοςκοτόπια, ςθκϊνουν αρρϊςτουσ 

από τα κρεβάτια τουσ και τουσ οδθγοφν ςε διάφορεσ αγγαρείεσ ιςχυριηόμενοι 

ότι όλ’ αυτά τα κάνουν δικεν για λογαριαςμό του Kράτουσ 

(percontodellaSignoria). Και όποιον αντιταχκεί, τον ξυλοκοποφν. Σουσ 

κυνθγάει ακόμθ και θ Διοίκθςθ, δεν τουσ αναγνωρίηει για ςϊματα δικά τθσ και 

δθλϊνει ότι πρόκειται για λθςτρικζσ και μόνο επιδρομζσ.  Επομζνωσ θ 

cavalcata ι «καβαλουκάτα» ζμεινε ςτθ ςυλλογικι πρόςλθψθ ςαν «θ χωρίσ 

νομιμοποιθτικι βάςθ, αλλά με το «καμουφλάη» του νόμου, λεθλαςία που 



 

αςκείται από ζφιππεσ ομάδεσ που ενςκιπτουν ςτθν φπαικρο ςχεδόν 

οιςτριλατεσ, ςτερϊντασ τουσ κατοίκουσ από τα μζςα τθσ επιβίωςθσ».  

Θ φράςθ «μεγάλθ» καβαλουκάτα» είναι διπλά κυριολεκτικι, αν ςκεφτοφμε 

ότι κα υπιρχαν «καβαλκάτεσ» των τριϊν, πζντε, δζκα -ίςωσ και 

περιςςοτζρων, καβαλάρθδων. Και απομζνει μόνο να φανταςτοφμε τον 

απόθχο μιασ «μεγάλθσ» καβαλκάτασ, ίςωσ δζκα προςϊπων. Που με 

ποδοβολθτά, ςπουδι, ιεραρχία, αμφίεςθ και πρόςωπα «αςτικά», 

καταφκάνουν, διαβαίνουν και εξαφανίηονται ι μιασ ζφιππθσ αςφνταχτθσ 

ςυμμορίασ που επιβάλλει τθ κζλθςι τθσ χωρίσ δυνατότθτα αντίςταςθσ, 

αντίρρθςθσ ι ςυνδιαλλαγισ. Και που ςπζρνει τον τρόμο και τον όλεκρο.  Σον 

ιερό τρόμο, δθλαδι, (ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ) που εμποιεί ςε  ζνα αμζριμνο 

άνκρωπο που είναι ςοφρουπο και γυρίηει κουραςμζνοσ ςτο ςπίτι του, ενϊ ο 

ιλιοσ δφει, βλζποντασ μια βλοςυρι τελετουργικι ιππικι πομπι, αλλά και τον 

πανικό των ανκρϊπων που βλζπουν να ενςκιπτει νφκτα ςτο ςπίτι τουσ και 

ςτο βιόσ του μια καβαλαρία λθςτϊν. Και ςτθ μία και ςτθν άλλθ περίπτωςθ οι 

άνκρωποι πάγωναν, μαρμάρωναν (κλείνει θ ιςτορικι παρζνκεςθ).    

Σα χαρακτθριςτικά τθσ γυναίκασ «μεγάλθσ καβαλουκάτασ» 

υνικωσ θ «μεγάλθ καβαλουκάτα είναι μια γυναίκα μεγαλόςωμθ και ζχει τθ 

δφναμθ, ιπποδφναμθ καλφτερα,  περιςςοτζρων του ενόσ προςϊπων (ακόμα κι 

αν δεν είναι τα πρόςωπα πολλά,  είναι τουλάχιςτον δφο,  ζνασ cavallaroto και 

ζνα cavallo). Όχι ότι θ «μεγάλθ καβαλουκάτα» δεν μπορεί να είναι και μια 

γυναίκα μετρίου αναςτιματοσ θ, ακόμα, και μικρόςωμθ. Αλλά ακόμα και 

αυτι θ του μετρίου αναςτιματοσ ι μικρόςωμθ γυναίκα φζρει μια ρϊμθ 

αντρικι και ςυνάμα ηωϊδθ, κτθνϊδθ, που μπορεί να μθν είναι ςωματικι, 

αλλά που τθσ επιτρζπει το κιραμα που αγρεφει να το κακθλϊνει και εν τζλει 

να το εξουδετερϊνει. Οπωςδιποτε πρόκειται για μια γυναίκα φφςει 

αυτεξοφςια, ζνα πλάςμα όμωσ με επικετικι, βίαιθ (λεκτικά) και ςαρωτικι 

ςυμπεριφορά που τον άλλο τον πετρϊνει. το βάκοσ υπάρχει ζνασ βιαςμόσ, 

μια ερωτικι αρπαγι ι επιβολι, ακόμθ-ακόμθ και μια γενετιςια αναίδεια, εξ 

αιτίασ  τθσ λεκτικισ ομοιότθτασ με το ριμα «καβαλικεφω» που ςτθν 

κερκυραϊκι φπαικρο,ςχεδόν μζχρι και τα μζςα του 20οφαι., ιταν και το 

μοναδικό ριμα για να  δθλϊςει τθν ανκρϊπινθ ςυνεφρεςθ.   

 Πρζπει επιπλζον να κρατιςουμε, ότι θ καβαλουκάτα είναι πάντα θ γυναίκα 

που διεκδικεί το δίκιο τθσ ι επιηθτεί γενικά τθ δικαιοςφνθ. Σόςο όμωσ 

ςαρωτικά όμωσ που ο αντίδικοσ μαρμαρϊνει. Είναι μία Κζμιδα εν εξάλλω 



 

καταςτάςει, μια Κζμιδα διαταραγμζνθ που ενϊ τάχκθκε να προςτατεφει τθν 

φυςικι και θκικι τάξθ, αλλά και τθν εκιμοτυπία, εξζκλινε  του ςτόχου τθσ και 

αφινει να παρειςφριςουν ςτον κόςμο ςτοιχεία προ-φυςικά και προ-θκικά. 

Αυτόν τον προ-φυςικό και προ-θκικό οίςτρο, ςτον αρχαίο ελλθνικό κόςμο, 

μόνο οι κζνταυροι είχαν. Αυτοί αντιπροςϊπευαν «τθν ειςβολι των αρνθτικϊν 

όψεων τθσ φφςθσ ςτον κόςμο, αυτοί υπολείπονταν τθσ ανκρϊπινθσ 

κλθρονομιάσ τουσ». Ζτςι, οι «μεγάλεσ καβαλουκάτεσ» ζμειναν ςτο 

φανταςιακό τθσ υπαίκρου περίπου ςαν κθλυκζσ κενταυρίνεσ, γιατί, θ 

«πατριαρχία» μετακόμιςε  και όλατα κενταυρικά ςτοιχεία του κόςμου ςτο 

γυναικείο φφλο.    

Σο παράδοξο είναι ότι θ ζκφραςθ αυτι υπιρχε κυρίωσ ςτο λεκτικό  των 

γυναικϊν. Πϊσ να το εξθγιςουμε αυτό; αν ζμφυλο φκόνο; Μια γυναίκα 

ςυνικωσ ζξυπνθ, τολμθρι αλλά και φοβερι, ςίγουρα προξενεί το φκόνο μζςα 

ςτο φφλο τθσ που ενςτερνίηεται κωδικοποιθμζνεσ και πάγιεσ (πατριαρχικζσ) 

ςυμπεριφορζσ. Σο γεγονόσ ότι αυτι διεκδικεί και λαμβάνει παγϊνοντασ τον 

άλλο- ζςτω και αν εκείνο που λαμβάνει είναι μια ακοφςια ςυναίνεςθ (είτε 

από γυναίκα είτε από άντρα), ςίγουρα, εκτόσ των άλλων, προκαλεί κι ζναν 

αςυνείδθτο ζμφυλο φκόνο. Μακριά, λοιπόν, από τισ «μεγάλεσ 

καβαλουκάτεσ», μασ νουκετοφςαν οι μθτζρεσ μασ. Αυτά τα υβριδικά 

θμιανκρϊπινα πλάςματα, τα κενταυρικά, που ζχουν πάντα το πάνω χζρι και, 

οπωςδιποτε, κα ςε «καβαλιςουν».   

Μερικά ακόμθ ςτοιχεία για τθ γυκαίκα-άλογο 

Θ ίππεια γυναίκα, θ γυναίκα-άλογο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ζχει και 

αμαηονικι καταγωγι. Γι’ αυτό, τελειϊνοντασ, κζλω να επιςθμάνω το κρφλο 

τθσ καβαλάριςςασ και μονόςτθκθσ Αργυρϊσ, βαςίλιςςασ του Αργυρόκαςτρου, 

που διατρζχει ιππεφοντασ βουνά και πεδιάδεσ τθσ περιοχισ πολεμϊντασ και 

ηθτϊντασ εκδίκθςθ για το κάνατο του γιοφ τθσ. Ο κρφλοσ αυτόσ υπάρχει ςτθν 

περιοχι ολόκλθρθσ τθσ Θπείρου. Τπάρχει όμωσ και ςτθν Πελοπόννθςο (και, 

πρόςφατα, ζλαβα τθν προφορικι πλθροφορία ότι υπάρχει ακόμθ και ςτθν 

Κριτθ). τθν Κζρκυρα, τα Γφρου ι Αγφρου περιοδεφει  ιππεφοντασ θ 

βαςίλιςςα Αγυρϊ. Δεν είναι όμωσ πολεμικι φιγοφρα. Σο ςφμπλεγμα 

βαςίλιςςα-άλογο περιοδεφει ςχεδόν εορταςτικά, μάλλον κορδακιηόμενο, 

προκαλϊντασ ευχάριςτθ ζκπλθξθ ςτουσ οικιςμοφσ. Ζχει ζδρα τθν Παλαιοχϊρα 

(μια ψθλι τοποκεςία πριν τουσ Αλειμματάδεσ, απ’ όπου μπορείσ να δει κανείσ 

όλα τα Γφρου) κι από κει κατεβαίνει. Βζβαια, όταν ακοφμε τθ λζξθ 



 

«Παλαιοχϊρα» εννοοφμε ζνα μζροσ το όνομα του οποίου ζχει ξεχαςτεί, όπωσ 

ξεχάςτθκε θ φράςθ «μεγάλθ καβαλουκάτα» και όπωσ, ευτυχϊσ, ξεχάςτθκε και 

θ «όμορφθ, να τθσ πάρεισ το κεφάλι!»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 ΣΥΝΤΟΝΚΣΤΙΑ ΣΥΗΘΤΘΣΘΣ: θ Εκπαιδευτικόσ και κθνοκζτισ, 

Καλλιτεχνικι Τπεφκυνθ του Κερινοφ Μαντείου Δωδϊνθσ, κα 

Τηωρτηίνα Κακουδάκθ. 

 

 

 

 

 

 

 

Κείμενα και ποιιματα  απιγγειλαν οι θκοποιοί: Αλεξάνδρα 
Ραγιατάκθ , Αγγελικι Μιχαλοποφλου και θ  Μάχθ Ρουλιάςθ. 

 

On the Medusa of Leonardo Da Vinci in the Florentine Gallery 

Published by Mrs. Shelley, "Posthumous Poems", 1824. 

(Ποίθμα του ζλλεχ :’Για τθ Μζδουςα του Λεονάρντο Ντα Βίντςι ςτθ γκαλερί τθσ Φλωρεντίασ’) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. 

It lieth, gazing on the midnight sky, 

Upon the cloudy mountain-peak supine; 

Below, far lands are seen tremblingly; 

Its horror and its beauty are divine. 

Upon its lips and eyelids seems to lie 

Loveliness like a shadow, from which 

shine, 

Fiery and lurid, struggling underneath, 

The agonies of anguish and of death. 

2. 

Yet it is less the horror than the grace 

Which turns the gazer's spirit into 

stone, 

Whereon the lineaments of that dead 

face 

Are graven, till the characters be grown 

Into itself, and thought no more can 

trace; 

'Tis the melodious hue of beauty thrown 

Athwart the darkness and the glare of 

pain, 

Which humanize and harmonize the 

strain. 

3. 

And from its head as from one body 

grow, 

As ... grass out of a watery rock, 

Hairs which are vipers, and they curl 

and flow 

And their long tangles in each other 

lock, 

And with unending involutions show 

Their mailed radiance, as it were to 

mock 

The torture and the death within, and 

saw 

The solid air with many a ragged jaw. 

4. 

And, from a stone beside, a poisonous 

eft 

Peeps idly into those Gorgonian eyes; 

Whilst in the air a ghastly bat, bereft 

Of sense, has flitted with a mad surprise 

Out of the cave this hideous light had 

cleft, 

And he comes hastening like a moth 

that hies 

After a taper; and the midnight sky 

Flares, a light more dread than 

obscurity. 

5. 

'Tis the tempestuous loveliness of 

terror; 

For from the serpents gleams a brazen 

glare 

Kindled by that inextricable error, 

Which makes a thrilling vapour of the 

air 

Become a ... and ever-shifting mirror 

Of all the beauty and the terror there? 

A woman's countenance, with serpent-

locks, 

Gazing in death on Heaven from those 

wet rocks. 

(Ποίθμα του ζλλεχ :’Για τθ Μζδουςα του Λεονάρντο Ντα Βίντςι ςτθ γκαλερί τθσ Φλωρεντίασ’) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΓΟΓΩ 

Τι πλατυπρόςωπθ που είναι θ Γοργώ 

τι προςωπίδα! 

με μάτια και με χείλια τραβθγμζνα 

ςαν τισ αναγελάςτρεσ των νθςιών μασ 

(Ή να 'ναι αυτζσ δικά τθσ εκμαγεία;) 

 Ξζνε, αν ρωτάσ γιατί θ Μορφι που κα αντικρφςεισ 

αυτι θ δικι μασ θ Γοργώ βγάηει τθ γλώςςα 

πριν μπεισ ςτισ αίκουςεσ με τ' άλλα προςωπεία 

ςτάςου ενεόσ μπροςτά ςτθν πφλθ του Μουςείου 

να δεισ πωσ και οι νεκροί μάσ ειρωνεφονται 

(Μασ ειρωνεφονται ι μασ αντιγράφουν;) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Κϊςτασ Κυριάκθσ 
  

το ξζρω καλά Γοργϊ 
πωσ λυπάςαι για τισ ςυμφορζσ 
που μου προξζνθςε θ αγάπθ ςου 
το άςχθμο όμωσ είναι 
ότι με λυπάςαι μόνο 
ςτα όνειρά ςου 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουςικά  πλαιςίωκθκε από τουσ :"The Healing Band"  

Βαςίλθσ  Μανζτασ, Ειρινθ Αρακλειϊτθ, Πράξιλλα Μπότου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kyrkws?hc_ref=ARQKikwbFoROqIE-qmrhPbpFh4lXwTGrGftPcAyuwaPnitXrKEljZASvsXmwmBDhqHg&fref=nf


 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΛΘ Θ ΕΚΔΘΛΩΣΘ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΘΘΘΚΕ ΔΩΕΑΝ ΚΑΙ ΤΟ BOOKLET 

ΔΘΜΙΟΥΓΘΘΘΚΕ ΑΦΙΛΟΚΕΔΩΣ ΓΙΑ ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟΥΣ & ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΣΚΟΡΟΥΣ. 

 

 

----Ευχαριςτοφμε πολφ όςουσ ςυνζβαλαν ςε αυτό το ζργο---- 

 

 

 


