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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Προσωπικά, είμαι λάτρης της μουσικής. Την θεωρώ μια από τις ουσιωδέστερες για 

την κοινωνία Τέχνες, καθώς φέρει μεγάλα πολιτιστικά, κοινωνικά, ηθικά, αισθητικά 

και πολιτικά φορτία. Αυτό άλλωστε ήταν και το κίνητρο μου στην επιλογή 

πανεπιστημιακής σχολής. Παράλληλα, εντός των ενδιαφερόντων μου 

περιλαμβάνονται ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, αποτελούν μάλιστα έναν 

κλάδο τον οποίο ακαδημαϊκά φιλοδοξώ να ακολουθήσω. Κατά την έρευνα μου για 

την επιλογή θέματος πτυχιακής εργασίας, έκρινα πως μια πτυχιακή εργασία που 

καλύπτει και τους δύο χώρους αποτελεί ιδανική  επιλογή. Διαπίστωσα, επίσης, πως 

ελάχιστα έχει ερευνηθεί η χρήση της μουσικής από την αρνητική της πλευρά, δηλαδή 

την μαζική χειραγώγηση και την πρόκληση αρνητικών συνεπειών και 

συναισθημάτων. Ένα τέτοιο θέμα κίνησε το ερευνητικό αλλά και κοινωνικό μου 

ενδιαφέρον. 

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία για το εν λόγω θέμα 

είναι ιδιαίτερα μικρή. Αυτό οφείλεται  σε δύο αιτίες, κατά την γνώμη της γράφουσας: 

πρώτον, το γεγονός ότι δεν έχουν ερευνηθεί πλήρως οι μακροχρόνιες συνέπειες  στην 

φυσιολογία και την ψυχοσύνθεση των ατόμων που έχουν εκτεθεί σε τέτοιου είδους 

ηχητικά περιβάλλοντα, και δεύτερον, το ότι η ερευνητική κοινότητα και η κοινή 

γνώμη αντιμετωπίζουν με μια σχετική επιείκεια τέτοιου είδους εφαρμογές. Μια 

τέτοια αντιμετώπιση απέναντι σε αυτού του είδους μεθόδων βασανισμού αλλά και 

οπλισμού προκύπτει από την άγνοια των επιδράσεων που τέτοιες πρακτικές ενέχουν. 

Ο βασικότερος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συμβολή στην ενημέρωση όσο 

το δυνατόν περισσότερων ατόμων και η επισήμανση των κινδύνων και συνεπειών 

που είναι πιθανό να προκύψουν από την χρήση παρόμοιων μεθόδων. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους καθηγητές Νηστικάκη Μιχαήλ και 

Βασιλειάδη Αναστάσιο, επιβλέποντα και συνεπιβλέποντα της εργασίας. Η   

επιστημονική/ερευνητική/διδακτική τους  προσέγγιση ήταν πολύ σημαντική για την 

υλοποίηση αυτής της έρευνας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εν λόγω εργασία αφορά την έρευνα της χρήσης του ήχου, και ειδικότερα της 

μουσικής, με τρόπο διαφορετικό από την καθημερινό. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η 

χρήση τους ως εργαλεία πρόκλησης πόνου, δυσφορίας, παραισθήσεων και 

σωματικών βλαβών. Η έρευνα βασίζεται σε βιβλιογραφικές πηγές, και εστιάζει σε 

συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα. Είναι αυτονόητο ότι τα παραδείγματα αυτά 

δεν καλύπτουν κάθε περίπτωση ανάλογης χρήσης της μουσικής και του ήχου. 

Άλλωστε, αυτό δεν είναι ο ερευνητικός στόχος του παρόντος γραπτού.  

Τα παραδείγματα που επιστρατεύονται επιλέχθηκαν με κριτήρια: 

Α) το μέγεθος και την ποιότητα της βιβλιογραφίας που καλύπτει την εν λόγω 

πλευρά χρήσης του ήχου. 

Β) την ευρύτερη ιστορική και κοινωνική τους σημασία. 

Γ) το πληθυσμιακό εύρος στο οποίο ασκήθηκαν. 

Δ) την ηθική τοποθέτηση και τους στόχους των δημιουργών τους. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, η έρευνα  εστιάζει σε ιστορικά καταγεγραμμένες 

περιπτώσεις χρήσης της μουσικής με στόχο την πρόκληση ψυχικού πόνου, τρόμου 

και σύγχυσης σε μεγάλη κλίμακα. Αρχικά, αναφέρεται η χρήση  της κατά την  

προχριστιανική, πρωτοχριστιανική και μεσαιωνική εποχή, αρχικά ως συνοδεία κατά 

την διάρκεια των μαχών, και στη συνέχεια ως υπόκρουση κατά τη διάρκεια 

βασανισμών και εκτελέσεων. Η πρώτη περίπτωση που μελετάται ενδελεχώς είναι η 

χρήση της για την κάμψη του ηθικού και την ένταση της θλίψης των κρατουμένων 

στα ναζιστικά στρατόπεδα κατά την διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Επόμενη 

περίπτωση που εξετάζεται είναι η χρήση της κατά την διάρκεια ανακρίσεων 

πολιτικών αντιφρονούντων από το καθεστώς της 21ης Απριλίου στην Ελλάδα. Στη 

συνέχεια, η έρευνα στρέφεται στην χρήση της από το δικτατορικό καθεστώς του 

Pinochet στην Χιλή, κατά την διάρκεια κυρίως της δεκαετίας του 1980. Τέλος, 

εξετάζεται η εν λόγω χρήση του  ήχου και της μουσικής ως μέσο προσβολής των 

θρησκευτικών πιστεύω των κρατούμενων στα αμερικάνικα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, στα πλαίσια οργανωμένων επιχειρήσεων του «Πολέμου ενάντια στον 

Τρόμο» (βλέπε υποκεφάλαιο 1.3.4). Σε κάθε  περίπτωση εξετάζονται τα κίνητρα και 

4 
 



οι στόχοι της προαναφερθείσας χρήσης του ήχου της μουσικής, καθώς και η 

επίδραση που είχε στα θύματα. Τα συμπεράσματα που εξάγονται βασίζονται σε 

μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν αυτού του είδους της πρακτικές, είτε ως βασανιστές  

είτε ως κρατούμενοι. 

Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας πραγματοποιείται σύντομη έρευνα σχετικά με τον 

τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου ακουστικού μηχανισμού και του ήχου ως φυσικού 

φαινομένου. Εν συνεχεία, η έρευνα στρέφεται σε ηχητικά οπλικά συστήματα που 

βρίσκονται εν χρήση σήμερα. Καθώς τα εν λόγω συστήματα βρίσκονται ακόμη σε 

πειραματικό στάδιο, οι διαθέσιμες πληροφορίες για την κατασκευή, τον τρόπο 

λειτουργίας τους και τις μακροχρόνιες επιδράσεις τους είναι φειδωλές.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει την επίδραση του ήχου και της 

μουσικής στην φυσιολογία και ψυχολογία του ατόμου, ως μονάδα. Αποπειράται να 

καταδείξει την ισχύ που έχουν τέτοιες μέθοδοι, καθώς και την υπευθυνότητα που 

απαιτείται στον χειρισμό τους. Πιο μεγαλόπνοος στόχος είναι η ενημέρωση όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της κοινής  γνώμης για την ύπαρξη και την σκληρότητα 

των ανωτέρω πρακτικών, των οποίων η εφαρμογή καταστρατηγεί θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, και κατά τη  γνώμη της γράφουσας, δεν έχουν 

θέση σε μια  πολιτισμένη και ανθρωπιστική κοινωνία. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Ιστορικές Περιπτώσεις Χρήσης Ήχου και Μουσικής παράλληλα με ή ως 

Βασανιστήρια 

«H μουσική είναι κατά μίαν έννοια αξιόπιστη μεταφορά του πραγματικού. Δεν είναι 

ούτε αυτόνομη δραστηριότητα, ούτε αυτόματη συνέπεια της οικονομικής υποδομής. 

Είναι συγχρόνως ίχνος και προμήνυμα, γιατί η αλλαγή εγγράφεται στον ήχο πιο 

γρήγορα απ' όσο πραγματώνεται η κοινωνία που αυτός προμηνύει. Σε τελευταία 

ανάλυση, η κοινωνία είναι ένα παιχνίδι με καθρέφτες, όπου όλες οι δραστηριότητες 

αντανακλώνται, προσδιορίζονται, αποτυπώνονται και παραμορφώνονται. Κοιτάζοντας 

μέσα στον έναν, βλέπεις πάντα μόνο τον άλλον. Καμιά φορά ένα σύνθετο παιχνίδι με 

καθρέφτες δίνει ένα όραμα πλούσιο, γιατί είναι αναπάντεχο και προφητικό. Άλλοτε πάλι 

δε δίνει τίποτα, παρά μόνο τον ίλιγγο του κενού. 

Ο Mozart ή ο Bach αντανακλούν το όνειρο για αρμονία της αστικής τάξης καλύτερα 

και πιο νωρίς απ'όλη την πολιτική θεωρία του 19ου αιώνα. Υπάρχει στις όπερες του 

Cerubini μια επαναστατική πνοή που σπάνια αποδόθηκε σε κείμενο. Η (Janis) Joplin, 

ο (Bob) Dylan ή ο (Jimi) Hendrix λένε για το όνειρο απελευθέρωσης της δεκαετίας του 

'60 πιο πολλά από οποιαδήποτε θεωρία για την κρίση. Τα τυποποιημένα προϊόντα των 

σημερινών βαριετέ και η σόου-μπίζνες, είναι οι καρικατούρες, ευτελείς και προφητικές 

των μελλοντικών μορφών της κατασταλτικής τιθάσευσης της επιθυμίας» 

Zaques Attali 

(Θόρυβοι, 1978, σελ 17-8) 

 

Aπό τις αρχές της ιστορίας της ανθρωπότητας, γνωρίζουμε ότι ο ήχος, η μουσική, 

αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου και παράλληλα με τη 

εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας βλέπουμε πάντοτε και την εξέλιξη της μουσικής, η 

οποία όπως και η ανθρωπότητα στο σύνολό της, δε σταματά να εξελίσσεται, να 

αλλάζει, να προχωρά. Η παράλληλη αυτή με την ανθρωπότητα πορεία εξέλιξης της 

μουσικής μέσα στο χρόνο, δε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα τυχαίο γεγονός, 
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καθώς οι τέχνες αποτελούσαν πάντοτε έναν ισχυρό καθρέφτη της ανθρώπινης 

πολιτικής και πολιτιστικής ιστορίας. 

Αν λοιπόν η εξέλιξη της μουσικής ως τέχνη μέσα από το πέρασμα των αιώνων έχει 

τόσα πολλά να δηλώσει για το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης και 

δημιουργικότητας, τι έχει να μας πει η χρήσης της μουσικής ως τεχνική που 

αποσκοπεί στο να εκμηδενίσει την ψυχική και σωματική υπόσταση ενός άλλου 

ανθρώπου; Είναι άραγε η μουσική μονάχα ένα αθώο μέσο πρόκλησης 

συναισθημάτων και ευφορίας ή μπορεί να αποτελέσει κι ένα επικίνδυνο εργαλείο του 

οποίου ο τρόπος χρήσης πρέπει να γίνεται με γνώση και σεβασμό; 

 

 

1.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή χρήσης του ήχου σε στρατιωτικές 
επιχειρήσεις και βασανισμό αιχμαλώτων 

Στην ιστορία των αρχαίων πολιτισμών ο ήχος και η μουσική είχαν αρκετές 

διαφορετικές λειτουργίες.  Από προσωπική ψυχαγωγία και επίδειξη κοινωνικού 

status1, έως υπόκρουση σε θρησκευτικές  τελετές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Μια εξ 

αυτών ήταν και η χρήση της στο πεδίο της μάχης. Ο ρόλος της ήταν διττός: η 

εμψύχωση των φίλιων στρατευμάτων και η πρόκληση τρόμου και σύγχυσης στους 

εχθρούς. Παραδείγματα τέτοιας χρήσης της μουσικής αναφέρονται σε όλους σχεδόν  

τους στρατούς στην παγκόσμια ιστορία. Αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά 

παραδείγματα: 

 Πηγές αναφέρουν ο αρχαιοελληνικός και ο ρωμαϊκός στρατός 

χρησιμοποιούσαν πνευστά και κρουστά όργανα για να μεταφέρουν 

πληροφορίες μεταξύ των στρατιωτικών τμημάτων, στο στρατόπεδο ή στο 

πεδίο της μάχης. O αρχαιοελληνικός στρατός μάλιστα προσελάμβανε στις 

εκστρατείες του μουσικούς που συνόδευαν ποιητικές αφηγήσεις. Οι 

συνθέσεις αυτές ονομάζονταν παιάνες και εξυμνούσαν τις πατριωτικές και 

στρατιωτικές αξίες και τα κατορθώματα των ηρώων (Russel, n.d.). 

                                                      
1 Σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς εντοπίζεται το φαινόμενο της πατρωνίας των μουσικών από 
εύπορους αστούς και ευγενείς, όπως στην Ελλάδα, την Ρώμη, την Ινδία, την Κίνα κ.α.  
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Εικόνα 1. Αγγειογραφία οπλίτης παίζει σάλπιγγα (6ος-5ος αιώνας π.Χ.). 

Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2017 από https://en.wikipedia.org. 

 

Εικόνα 2. Ανάγλυφο που εικονίζει τα όργανα μιας ρωμαϊκής λεγεώνας. 

Εντοπίζονται σάλπιγγες, τρομπέτες και βούκινα. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 

2017 από http://www.acs.psu.edu 

 Παρόμοια μεταχείριση της μουσικής εντοπίζεται σε πηγές που αφορούν 

τους Κέλτες, οι οποίοι για αιώνες χρησιμοποιούσαν στη μάχη σύνολα με 

πνευστά κέρατα, κρουστά και γκάιντες. Το ηχητικό αποτέλεσμα ήταν 
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τρομακτικό για τους εχθρούς που επρόκειτο να αντιμετωπίσουν, 

προσδίδοντας τους την φήμη τρομερών μαχητών (William, 2005). 

 

Εικόνα 3. Χαλκογραφία από το αρχαιολογικό εύρημα “ Gundestrup Cauldron” 

(«το τσουκάλι του Gunterstrup»). Διακρίνεται σύνολο παικτών του κέλτικου 

οργάνου κάρνυξ (δεξιά). Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2017 από 

https://en.wikipedia.org.  

 Μεταγενέστερα αναφέρεται ότι  οι Σαρακηνοί χρησιμοποιούσαν τα 

μουσικά σχήματα στις στρατιές τους προκειμένου να μεταφέρουν 

πληροφορίες και διαταγές σε μακρινές αποστάσεις, αλλά και για 

εκφοβίσουν μέσω του ήχου τον εχθρό τους. Οι Σταυροφόροι φαίνεται να 

επηρεάστηκαν από τη συνάντησή τους με τους Σαρακηνούς και εκτός από 

την υιοθεσία ορισμένων οργάνων τους όπως το anafil ένα είδος τρομπέτας 

ή το tabor, ένα κρουστό, υιοθέτησαν και τη χρήση της μουσικής ως 

συνοδείας στις εκστρατείες, στα πλοία ή και στις μάχες. (William, 2005). 
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Εικόνα 4. Το τύμπανο του στολάρχου σερ Francis Drake (1540-1596). 

Αποτέλεσε ένα ισχυρό στρατιωτικό σύμβολο, καθώς τα διακριτικά των τμημάτων 

του έφεραν μια εικόνα του τυμπάνου. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου από 

https://en.wikipedia.org. 

 Μια άλλη περίπτωση χρήσης ήχου αφορά τους Αζτέκους. Πηγές 

αναφέρουν ότι σε πολεμικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν για να 

τρομάξουν και να αποθαρρύνουν τον εχθρό “Σφύριγμα του θανάτου”. Ο 

ήχος αυτός προερχόταν από μια συσκευή σε σχήμα ανθρώπινου κρανίου. 

Φυσώντας το από μια εσοχή του, δημιουργούνταν ένας τρομακτικός, οξύς 

ήχος σαν στριγκλιά. Οι Αζτέκοι χρησιμοποιούσαν συγχρόνως μεγάλο 

αριθμό τέτοιων συσκευών, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ηχοτοπίο 

τρόμου (Caba, 2015·Kevin, n.d.) 
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Εικόνα 5. Jorge Cervantes Martínez (n.d.). H σφυρίχτρα του θανάτου. Ανακτήθηκε 

στις 10  Αυγούστου 2017 από http://www.mexicolore.co.uk. 

Ένα από τα παλαιότερα καταγεγραμμένα παραδείγματα που αφορά τη χρήση της 

μουσικής και του ήχου παράλληλα με βασανιστήρια εντοπίζεται τον 6ο αιώνα στη 

Σικελία. Επρόκειτο  για ένα άγαλμα ταύρου φυσικού μεγέθους κατασκευασμένο από 

χαλκό. Ο ταύρος αυτός είχε μια ιδιαίτερη λειτουργία, καθώς από τα ρουθούνια του 

προεξείχαν καλάμια που έμοιαζαν με ράμφος πνευστού οργάνου. Εντός του κοίλου 

εσωτερικού του τοποθετούνταν τα θύματα του δικτάτορα, ενώ από κάτω του έκαιγε 

φωτιά, η οποία σιγά σιγά έψηνε ουσιαστικά το θύμα. Οι κραυγές και οιμωγές πόνου 

προκαλούσαν την δόνηση των γλωττίδων στα καλάμια, παράγοντας ήχο. Μπορεί 

βάσιμα να υποτεθεί ότι η χρήση της εν λόγω συσκευής βασανισμού γινόταν δημόσια, 

εν είδη μιας νοσηρής παράστασης (Lin, 2013). 
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Εικόνα 6 α και β. O χάλκινος ταύρος της Σικελίας. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 

από  http://www.listzomania.com. 

Τα παραδείγματα χρήσης ήχου ή/και μουσικής παράλληλα με βασανιστήρια και 

εκτελέσεις πληθαίνουν κατά τον Μεσαίωνα. Έως και λίγα χρόνια πριν την εποχή του 

Διαφωτισμού, η μουσική συναντάται ως συνοδεία σε βασανιστήρια και σωματική 

τιμωρία (πχ. μαστίγωμα) ειδικά όταν τα παραπάνω γινόντουσαν σε δημόσια θέα. 

Χαρακτηριστική είναι η χρήση τυμπάνων ως συνοδεία σε εκτελέσεις και σωματική 

τιμωρία, ενώ η χρήση διάφορων ειδών μουσικής και συνόλων στην πορεία της 

ιστορίας γινόταν πιο πολυποίκιλη και ευφάνταστη. Πριν η εξέλιξη του πνεύματος και 

ηθικής καταστήσει τις πρακτικές αυτές απεχθείς για την κοινή γνώμη, τα δημόσια 

βασανιστήρια και εκτελέσεις είχαν ανέλθει σε λαϊκό ψυχαγωγικό θέαμα. Όπως και σε 

άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, η μουσική συνέβαλε στην εορταστική ατμόσφαιρα του 

δρώμενου (Grant, 2013). 

Επόμενο χαρακτηριστικό παράδειγμα σύνδεσης μουσικής και βασανισμού ή 

θανάτου αποτελούν τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά την περίοδο του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου (1940-45). Στα εν λόγω στρατόπεδα, οι κρατούμενοι 

αναγκάζονταν να τραγουδούν στρατιωτικούς ύμνους και άλλα τραγούδια, να 

χορεύουν ή να παίζουν μουσική. Για πρώτη φορά η μουσική χρησιμοποιήθηκε ως 

μέσο για ψυχολογικά βασανιστήρια, καθώς η μουσική που επιλεγόταν εξυπηρετούσε 

στον εξευτελισμό και τον υποβιβασμό των  κρατούμενων, εκτός από την διασκέδαση 

των στρατιωτών2 (Grant, 2013). 

                                                      
2 Περισσότερα στοιχεία για την χρήση της μουσικής στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης 
αναφέρονται στο υποκεφάλαιο 1.2.1. 
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Εικόνα 7. Ορχήστρα κρατουμένων στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Auschwitz, κατά 

την κυριακάτικη συναυλία. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2017 από 

http://holocaustmusic.ort.org. 

Τέλος, αναφέρεται ότι κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου (1947-91), 

ερευνήθηκε εκτεταμένα η χρήση της μουσικής και του ήχου ως εργαλείο 

πολιτισμικής επιβολής και ποδηγέτησης. Εκτεταμένα προγράμματα, 

χρηματοδοτούμενα από εθνικές κυβερνήσεις, ερεύνησαν τις φυσικές ιδιότητες του 

ήχου, με σκοπό την χρήση του σε πολεμικές επιχειρήσεις. Η ίδια η μουσική, η οποία 

μεταξύ άλλων, περιέχει σαφή πολιτισμική διάσταση, χρησιμοποιήθηκε ως μέσο 

προπαγάνδας ή άσκησης ψυχολογικής πίεσης. H διαφορετική φιλοσοφία στην χρήση 

του ήχου και της μουσικής και του ήχου για την πρόκληση πόνου, δυσφορίας, 

σύγχυσης και φυσικών βλαβών στο ανθρώπινο σώμα αναλύεται στο επόμενο 

υποκεφάλαιο.  

1.2. Μια σύγχρονη θεώρηση του βασανισμού: “Torture-Lite” 

1.2.1. Η δημιουργία της μεθόδου βασανισμού “Torture-lite” 

  Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960,  ένα 

εκτενέστατο ερευνητικό πρόγραμμα εξέταζε τις επιδράσεις  του φαινομένου της 

“αισθητηριακής στέρησης» (“sensory deprivation”, όρος που περιγράφει τον 

περιορισμό ερεθισμάτων μίας ή περισσότερων αισθήσεων, (European Court of 

Human Rights, 1978,  σελ 286). Τα πειράματα φαινομενικά προσανατολίστηκαν στο 
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να ερευνηθούν διάφορα ψυχικά νοσήματα και διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της 

σχιζοφρένειας. Μέρος των ερευνών επεκτάθηκε και στην κατεύθυνση της σκόπιμης 

πρόκλησης αισθητηριακής απώλειας και τις επιδράσεις στην ψυχοσύνθεση του 

ατόμου (Lin, 2013). 

Τα πειράματα  πραγματοποιήθηκαν σε χώρες του δυτικού, ανεπτυγμένου κόσμου 

όπως οι ΗΠΑ, Καναδά και Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλο, δε, μέρος της 

χρηματοδότησης ανελήφθη (συγκαλυμμένα) από τις αμερικάνικες μυστικές 

υπηρεσίες (CIA). Ανάλογα πειράματα είχαν είχαν πραγματοποιηθεί και σε διάφορα 

σοβιετικά κράτη, με την ανάλογη καθοδήγηση από τις σοβιετικές μυστικές 

υπηρεσίες, οι σχετικές πληροφορίες όμως που δημοσιεύτηκαν είναι ελάχιστες (Lin, 

2013). 

 

1.2.2. Στοιχεία της μεθόδου βασανισμού “Torture-lite” 

Το 1968, ο ερευνητής της ηλεκτρονικής μουσικής Manford Eaton απέδειξε 

συμπτωματικά ότι “με τη διέγερση των μυών [μέσω του ήχου] μπορεί κανείς να 

ελέγξει τις εκφράσεις του προσώπου ή την κίνηση των ματιών”. Αυτό οδήγησε στην 

διατύπωση της υπόθεσης ότι “στο μέλλον, η μουσική θα είναι μια τέχνη 

παρακινημένη από ψυχολογικές και σωματικές καταστάσεις”. Ο ίδιος σε 

μεταγενέστερα πειράματα του ερεύνησε τον ψυχολογικό χειρισμό μέσω της 

αισθητηριακής απώλειας και υπερδιέγερσης, της τεχνητής πρόκλησης άγχους, της 

χρήσης ουσιών κα (Eaton, 1971, σελ. 67).  

Στόχος των πειραμάτων ήταν η επίτευξη σύγχυσης και αποπροσανατολισμού του 

αντικειμένου, προκειμένου να επιτευχθεί μια επιθυμητή κατάσταση. Η Αμερικανική 

κυβέρνηση έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δουλειά του Manford Eaton ο οποίος 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μουσική, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί “ως τέχνη, 

για να διεγείρει ψυχολογικές και σωματικές αντιδράσεις” και “ως τεχνική, για να 

δημιουργήσει αισθητηριακή απώλεια και συγχρόνως ηχητικό βομβαρδισμό3”, 

συμβάλλοντας  στην καθιέρωση της ιδέας της χρήσης του ήχου ως μέσο καταστολής 

του εχθρού (Eaton, 1971, σελ. 67). 

                                                      
3 H αναπαραγωγή ενός ήχου ή ενός μουσικού κομματιού σε επανάληψη και σε υψηλή ένταση για 
λόγους βασανισμού (ανακτήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 από http://www.urbandictionary.com/)  
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Τα υποκείμενα των πειραμάτων υποβλήθηκαν σε μια σειρά διαδικασιών που 

αποσκοπούσαν στον περιορισμό όλων των ουσιωδών αισθητηριακών 

αλληλεπιδράσεων (όραση, αφή, ακοή, όσφρηση) με το περιβάλλον. Όσον αφορά την 

αίσθηση της ακοής, τα πειράματα ακολούθησαν δύο προσεγγίσεις:  

 τον εγκλεισμό του ατόμου σε ένα ανηχοϊκό δωμάτιο, ή εναλλακτικά 

 τη συνεχόμενη χρήση θορύβου μια συγκεκριμένης έντασης και συχνότητας 

που να έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη κάλυψη οποιουδήποτε άλλου ήχου. 

     Εν συνόψει, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου μεγάλο μέρος του 

ενδιαφέροντος του στρατού και των εθνικών κυβερνήσεων στράφηκε στην έρευνα  

διαφόρων μέσων για την επίτευξη ψυχολογικής και αισθητηριακής σύγχυσης. Οροί 

αλήθειας, ύπνωση, χορήγηση ουσιών όπως το LSD, η μεσκαλίνη και η μορφίνη, 

έκθεση του ατόμου σε πολύ υψηλές εντάσεις θορύβου και μουσικής ήταν κάποια από 

τα επικρατέστερα εξ αυτών. Σταδιακά, η προσέγγιση στην ανάκριση, τις πολεμικές 

επιχειρήσεις αλλά και την διαχείριση εσωτερικών κινδύνων μεταστράφηκε στον 

ψυχολογική από την φυσική βία. Η χρήση, δε, του ήχου ως τέτοιο μέσο άρχισε να 

γίνεται ευρύτερη (Lin, 2012).  

Τα ανωτέρω πειράματα οδήγησαν στη δημιουργία της προσέγγισης “Torture-lite” 

(«Ελαφρύς Βασανισμός»). Ο όρος εισήχθη το 1971 και περιγράφει μια συγκεκριμένη 

μεθοδολογία όσον αφορά τα βασανιστήρια. Το “Torture-lite” αναφέρεται σε 

μεθόδους ανάκρισης βασισμένες στην άσκηση ψυχολογικής  βίας. Η προσέγγιση 

αυτή θεωρείται από τους διεθνείς ελεγκτικούς μηχανισμούς αλλά και την κοινή 

γνώμη λιγότερο επιβλαβής από την φυσική βία,  και κατ’ επέκταση, πιο 

ανθρωπιστική. Η ίδια η μέθοδος αποτελεί συνδυασμό ψυχολογικών και σωματικών 

μέσων πίεσης. Περιλαμβάνει τεχνικές οι οποίες δεν αφήνουν σημάδια κακοποίησης 

στο σώμα του θύματος, ούτε αναπηρίες. Κάποιες από  τις συνηθέστερες τεχνικές 

είναι: 

 εκτεταμένη στέρηση ύπνου,  

 διαρκής έκθεση σε δυνατούς ήχους και φώτα 

  εξαναγκασμό του θύματος να στέκεται σε όρθιες ή γονατιστές θέσεις με 

τρόπο που να του επιφέρουν πόνο 
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 σεξουαλικός εξευτελισμός 

 ακραία εναλλαγή θερμοκρασιών περιβάλλοντος 

Η διαφορά της προσέγγισης “Torture-lite” από τις από τα παλαιότερα 

βασανιστήρια είναι θεμελιώδης. Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί από την 

United Nations Convention Against Torture (Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhumane and Degrading Treatment or Punishment, 1984)4 «τo βασανιστήριο 

είναι η σκόπιμη πρόκληση σωματικού και διανοητικού πόνου, που αποσκοπεί στο να 

αποσπαστούν πληροφορίες». Η πρακτική “Torture-lite” χαρακτηρίζεται από την 

πλήρη απουσία οποιασδήποτε “σοβαρής σωματικής φθοράς” (Wolfendale, 2003) και 

την απουσία του φόβου του θανάτου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των 

Ηνωμένων Πολιτειών, «με τη συνεχή χρήση άμεσης φυσικής βίας, όπως τα 

χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα, o εξαναγκασμός του να παραμείνει για ώρες 

σε συγκεκριμένες θέσεις και άλλες τέτοιου είδους πρακτικές, το μόνο που 

δημιουργούν είναι σωματική δυσφορία και αισθήματα τρόμου ή και ψυχικού πόνου» 

(Lin, 2012). Αντίθετα, κατά η μέθοδος “Torture-lite” επικεντρώνεται αποκλειστικά 

στο ψυχολογικό κομμάτι της διαδικασίας της ανάκρισης. Αφορά ένα χειρισμό του 

σώματος και του ψυχισμού του θύματος κατά τρόπο ώστε να αλλάξει ολόκληρη η 

αντίληψη της πραγματικότητας. Είναι αυτονόητο ότι σε βάθος χρόνου οι συνέπειες 

αυτής της προσέγγισης είναι εξίσου, εάν όχι περισσότερο, σοβαρές εν συγκρίσει με 

την χρήση της φυσικής βίας (Lin, 2012·Grant, 2013, 2014·Cusic, 2006·Wolfendale, 

2009). 

H εστίαση αυτή στην ψυχολογία του θύματος κατά τα βασανιστήρια “Torture-

lite”δεν είναι τυχαία, ούτε βασίζεται (όπως έχει διατυπωθεί), στον εξανθρωπισμό και 

εκπολιτισμό της διαδικασίας του βασανισμού. Αντίθετα, αποτελεί βελτίωση αυτών, 

καθώς διαπιστώθηκε ότι η αποδοτικότητα της είναι μεγαλύτερη. Έρευνες έδειξαν ότι 

σε αρκετές περιπτώσεις η άσκηση φυσικής βίας, η τρομοκρατία του θύματος και η 

πρόκληση οξέως σωματικού πόνου αναπτύσσουν στο αντικείμενο του βασανισμού 

υψηλότερη αντοχή και μεγαλύτερη επιθυμία αντίστασης. Αντιθέτως, η απόσπαση της 

αλήθειας γίνεται κατά πολύ ευκολότερη όταν προκαλούνται στο θύμα αισθήματα 

απελπισίας, απόγνωσης και σύγχυσης. Η μέθοδος της αισθητηριακής απώλειας 

                                                      
4 Η λειτουργία της εν λόγω επιτροπής αφορά την πρόληψη απέναντι στα βασανιστήρια και μεθόδους 
καταστολής διεθνώς. 
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ανήκει στις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες πρακτικές για την επίτευξη των ανωτέρω 

συναισθημάτων. Στόχος της αισθητηριακής απώλειας είναι η πρόκληση αισθήματος 

ανικανότητας στα θύματα, που στοχεύει στο να σπάσει το ηθικό τους και να τους 

δημιουργήσει αισθήματα απόλυτης απελπισίας και εξάρτησης από τους ανακριτές 

τους (Bloche, 2011· Lin, 2012·Grant, 2013, 2014·Cusic, 2006·Wolfendale, 2009).   

1.2.3. Κοινωνική αντιμετώπιση 

«Περίπου πενήντα χρόνια πριν, ο ποιητής Aime Cesaire, έγραφε πως το πρόβλημα με 

την αποικιοκρατία δεν είναι μόνον το ότι καταστρέφει τον κατακτημένο λαό, αλλά και 

το ότι αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο πολιτισμού από τον κατακτητή. Το ίδιο η ακριβώς 

συμβαίνει και με τον βασανισμό. Όταν ένας άνθρωπος μετατρέπεται σε αντικείμενο 

πόνου, ταυτόχρονα πνίγεται η αξιοπρέπεια της ανθρώπινης κοινωνίας. Στις μέρες μας 

τα βασανιστήρια απειλούν να μας αποκτηνώσουν τελείως όχι μόνον επειδή 

ομαλοποιούνται μέσα στη φαντασία μας, αλλά και επειδή η κοινωνία πλέον 

στρατολογείται για να αιτιολογεί και να αποζητά τέτοιου είδους πρακτικές.» 

Μοustapha Bayoumi, “Disco Ιnferno”, 2005  

Μια από τις ουσιωδέστερες επιπτώσεις της μεταστροφής στη φιλοσοφία των 

βασανιστηρίων επί Ψυχρού Πολέμου, είναι η τροποποίηση στη σχέση του βασανιστή 

με το θύμα. H πλήρης απουσία της σωματικής επαφής ανάμεσα στον ανακριτή και 

τον ανακρινόμενο δημιουργεί στον βασανιστή μια αυταπάτη για τη δύναμη που ασκεί 

στο θύμα. Ο βασανισμός μέσω της αισθητηριακής απώλειας ή υπερδιέγερσης δίνει 

στον βασανιστή την ψευδαίσθηση πως επειδή η δική του αρμοδιότητα δεν 

συμπεριλαμβάνει τίποτε άλλο από το απλό γύρισμα ενός κουμπιού, δεν ασκεί  και 

κανενός είδους δύναμη ή πίεση απέναντι στο θύμα. Δημιουργώντας έτσι μια συνθήκη 

που ορίζει πως “ένας βασανιστής που δεν αισθάνεται υπεύθυνος για τον πόνο του 

θύματος, είναι πολύ πιθανότερο να συνεχίσει να βασανίζει  και πολύ λιγότερο πιθανό 

να αρχίσει να διερωτάται για την ηθική διάσταση των πράξεών του” (Wolfendale, 

2003, σελ. 56). Εν συνόψει, η μέθοδος βασανισμού “Torture-lite” είναι λιγότερο 

πιθανό να δημιουργήσει ηθικά ερωτήματα σε αυτό που την ασκεί, καθιστώντας 

ευκολότερο τον καταπνιγμό συναισθημάτων οίκτου, συμπάθειας, συμπόνιας και 

ανθρωπισμού. Ο αντίκτυπος αυτός στην ψυχοσύνθεση του βασανιστή είναι εξίσου 

σημαντικός, και έχει πολλές κοινωνικές και πολιτισμικές προεκτάσεις (Lin, 2012). 
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     Η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει ένα αισθητηριακό-μεταξύ άλλων και ηχητικό- 

βασανιστήριο ως λιγότερο επώδυνο εν συγκρίσει με τη φυσική κακοποίηση. Η αιτία 

εντοπίζεται στην γενική αντίληψη που υπάρχει γύρω από την έννοια της μουσικής. Ο 

όρος «μουσική» είναι συνδεδεμένος με θετικές καταστάσεις, όπως κοινωνικότητα, 

διασκέδαση, καλλιτεχνική απόλαυση, ψυχική ανάταση. Είναι μία έννοια  της οποίας 

η καθημερινή χρήση είναι σχεδόν αδύνατο να συνυπάρξει με αυτή της «βίας», του 

«βασανιστηρίου», της «κακοποίησης». Αυτό σημαίνει πως τα βασανιστήρια που 

βασίζονται στον ήχο, όπως ο «ηχητικός βομβαρδισμός» ή ο εγκλεισμός σε ανηχοϊκά 

κελιά θεωρείται μια «ελαφριάς μορφής βασανισμός» (“Torture-lite”). Η  αντίληψη 

αυτή διαιωνίζει στην αντίληψη της λαϊκής κουλτούρας την άποψη πως η μουσική ως 

βασανιστήριο είναι «προτιμότερο», «πιο ανθρωπιστικό», «πιο πολιτισμένο». Είναι 

αυτονόητο ότι οι πιθανές προεκτάσεις μιας τέτοιας στάσης απέναντι στην ψυχική 

κακοποίηση ανθρώπινων όντων είναι τουλάχιστον τρομακτικές (Lin, 2012·Grant, 

2013).  

Σύμφωνα με τον Foucault, το σώμα του καταδικασμένου είναι “το μέρος εκείνο 

όπου θα λάβει χώρα η εκδίκηση του κυρίαρχου”, το σώμα γίνεται το “πεδίο εκείνο 

όπου πραγματοποιείται μια επίδειξη δύναμης”(Foucault, σελ. 55). Στην προκειμένη 

περίπτωση, το σώμα του κρατουμένου είναι ο δέκτης στον οποίο ο ήχος λειτουργεί 

ως η “η επίδειξη δύναμης” για το κράτος. Αυτόματα, ο ήχος  ανάγεται σε ειδικό 

εργαλείο βασανισμού (Lin, 2012, σελ. 24) 

 

    

1.3. Ιστορικά Παραδείγματα Χρήσης του Ήχου ως Μέσου Βασανισμού 
κατά τον 20ο αιώνα 
1.3.1. Γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο (1940-45) 

“Όταν ο θάλαμος ήταν γεμάτος με θύματα, υπήρχε ένα μισάωρο διάλειμμα. Τότε, 

κάποιοι από τους δολοφόνους ερχόντουσαν και μας διέταζαν να τραγουδήσουμε κάτι 

όμορφο που θα τους φτιάξει το κέφι. Ενώ τραγουδούσαμε, που και που κοιτούσαν από 

το παραθυράκι του θαλάμου να δουν εάν είχαν ήδη πεθάνει τα θύματα. Ήμουν 

έντρομος. Μέσα στο δωμάτιο πέθαιναν άνθρωποι κι εμείς έπρεπε να τραγουδάμε.” 

(Rajchman, 2011). 
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Τον Σεπτέμβριο του 1939 τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην γειτονική 

Πολωνία, στα πλαίσια του σχεδίου “Generalplan-Ost”. Η Πολωνία βρέθηκε σε 

καθεστώς κατοχής. To ”Generalplan-Ost”δεν ήταν ένα  στρατηγικό σχέδιο. Ήταν ένα 

σχέδιο εθνικής εκκαθάρισης το οποίο προπαγανδιζόταν για περίπου μια δεκαετία από 

τον γερμανικό Τύπο. Επρόκειτο για την αρχή της απόπειρας γενοκτονίας των 

Εβραίων. Ο σκοπός αυτός εκδηλώθηκε πολύ σύντομα,  με την άμεση σύσταση και 

επάνδρωση φυλακών και στρατοπέδων συγκέντρωσης, καθώς και την απροκάλυπτη 

κτηνωδία στον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης αυτών. Τέσσερα από τα μεγαλύτερα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης που έδρευαν στην κατεχόμενη Πολωνία ήταν τα 

Auschwitch-Birkenau, Majdanek, Treblinka και Sobibor ή Sobinor5 (Götz&Heim 

·Fritz, 2011). 

 

Εικόνα 8. Η πύλη του στρατοπέδου συγκέντρωσης Auschwitz-Birkenau. Διακρίνεται 

η περιβόητη επιγραφή “Arbeit macht Frei” («η εργασία απελευθερώνει»). Ανακτήθηκε 

στις 10 Αυγούστου 2017 από http://i2.cdn.cnn.com. 

                                                      
5 Τα δύο πρώτα επρόκειτο για στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, ενώ τα δύο τελευταία 
εξυπηρετούσαν αποκλειστικά την εξόντωση των Εβραίων. Τα στρατόπεδα με αυτό το ρόλο 
ονομάστηκαν «στρατόπεδα θανάτου». Στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας οι κρατούμενοι 
αντιμετωπίζονταν ως φυλακισμένοι-που  θα μπορούσαν οποιαδήποτε στιμή να εκτελεστούν, έχοντας 
όμως πιθανότητες επιβίωσης· στα «στρατόπεδα θανάτου» αντιμετωπίζονταν αδιακρίτως ως 
μελλοθάνατοι (Götz&Heim, 2003·Fritz, 2011). 
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Εικόνα 9. Αεροφωτογραφία του στρατοπέδου συγκέντρωσης της Treblinka. Στα 

αριστερά βρίσκονται οι κοιτώνες των φρουρών (1). Στο κέντρο βρίσκονται τα τμήματα 

ανεφοδιασμού και η ράμπα πρόσβασης στον σιδηρόδρομο (2). Η διακεκομμένη γραμμή 

αποδίδει το περιφραγμένο μονοπάτι, το οποίο ονομαζόταν «ο δρόμος για τον 

παράδεισο», από το τμήμα ανεφοδιασμού προς τους θαλάμους αερίων (κόκκινο χ). Στα 

αριστερά βρίσκονταν οι κοιτώνες των κρατούμενων (3). Ο δεύτερος σταυρός εικονίζει 

την θέση δεύτερου θαλάμου αερίων, ο οποίος δεν πρόλαβε να ανεγερθεί. Οι φλόγες 

συμβολίζουν τα σημεία αποτέφρωσης των πτωμάτων,  ενώ οι κίτρινες σκιές αποδίδουν 

τους λάκκους ταφής που χρησιμοποιούνταν πριν τεθούν σε εφαρμογή η μέθοδος της 

αποτέφρωσης. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου https://en.wikipedia.org. 

1.3.1.1. Οι συνθήκες στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης 

Στα περισσότερα ναζιστικά στρατόπεδα, το μικρό ποσοστό των  των κρατουμένων 

που δεν εκτελούνταν αμέσως μετά την άφιξή τους, απασχολούνταν ως εργάτες και 

εργάζονταν υπό ακραίες συνθήκες, πριν την εκτέλεση τους ή το θάνατο τους λόγω 

άθλιων συνθηκών. Οι περισσότερες εργασίες τελούνταν έξω από τα στρατόπεδα, 

όπως η κατασκευή δρόμων και κτηρίων ή η στελέχωση του δυναμικού των 

εργοστασίων. Οι κρατούμενοι ζούσαν υπό τον συνεχή τρόμο του βασανιστηρίου και 

του θανάτου, βασανίζονταν ακατάπαυστα  από δίψα, πείνα και εξάντληση 

(Naliwajek-Mazurek, 2013·Donat, 1979). 
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Οι κρατούμενοι στα «στρατόπεδα  θανάτου», ωστόσο, απασχολούνταν κυρίως  σε 

καθήκοντα που είχαν σχέση με την μαζική εξόντωση των κρατουμένων. Μεταξύ 

αυτών ήταν η μεταφορά νεκρών, το κόψιμο των μαλλιών των μελλοθάνατων, την 

αναζήτηση και κατάσχεση τιμαλφών από τα υπάρχοντα ή τα σώματα των 

κρατούμενων, την καθαριότητα και συντήρηση των εγκαταστάσεων των 

στρατοπέδων και των χώρων εκτέλεσης. Για τους κρατουμένους στα «στρατόπεδα 

θανάτου» δεν υπήρχε ελπίδα (Naliwajek-Mazurek, 2013·Donat, 1979). 

1.3.1.2. Το εξαναγκαστικό τραγούδι 

Η μουσική είχε σημαντική παρουσία στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Είναι χαρακτηριστική η αδιάλειπτη αναπαραγωγή μουσικής από την μπάντα του 

στρατοπέδου. Πέραν τούτου, οι κρατούμενοι συχνά αναγκάζονταν να τραγουδήσουν 

και να χορέψουν. Η μουσική είχε διττό ρόλο: εξυπηρετούσε στην ψυχαγωγία των 

στρατιωτών, ενώ ταυτόχρονα εξευτέλιζε και συνέβαλε στην ψυχολογική καταπίεση 

των φυλακισμένων (Rajchman, 2011, σελ. 48).  

Μαρτυρίες των ελάχιστων επιζησάντων από το στρατόπεδο της Treblinka δίνουν 

στοιχεία για το ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του στρατοπέδου: μεταξύ άλλων, 

κάθε απόγευμα στις 6 γινόταν αναφορά, όπου δήλωναν το παρόν. Αφού δήλωναν 

παρόντες, έπρεπε να πει ο καθένας με τη σειρά του «ένα ωραίο τραγουδάκι, το οποίο 

«θα ευχαριστούσε το διοικητή» (Rajchman, 2011, σελ. 48).  

“Υπό τις διαταγές των Γερμανών, τραγουδούσαμε το τραγούδι Goralu,czy ci nie zal 

[παραδοσιακό πολωνικό τραγούδι, του οποίου ο τίτλος  μεταφράζεται ελεύθερα ως 

«Άνθρωπε του Βουνού, Δεν Μετανιώνεις;»] Μας διέταζαν να το επαναλάβουμε πολλές 

φορές γιατί πίστευαν πως δε βάζαμε στο τραγούδι μας αρκετό συναίσθημα. Αφού 

τελειώναμε με εκείνο το τραγούδι, μας φώναζαν να βγούμε μπροστά ένας ένας...” 

(Willenberg, 1989, σελ. 76) 

To “Gόralu,czy ci nie zal” είναι ένα παραδοσιακό πολωνικό τραγούδι που λέγεται 

πως άρεσε ιδιαίτερα στη γερμανική φρουρά. Η προτίμηση αυτή μπορεί να γίνει 

κατανοητή αν εξεταστεί το θεματολογικό του περιεχόμενο: 
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 Góralu czy ci nie żal 
Άνθρωπε του βουνού, δε μετανιώνεις που 
εγκατέλειψες την πατρίδα σου, Góralu, czy ci nie żal 

Odchodzić od stron ojczystych, τα δάση γεμάτα έλατα,τα ξύλινα σπίτια και τους 
ασημένιους ποταμούς; Świerkowych lasów i hal 
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Άνθρωπε του βουνού δε μετανιώνεις; Άνθρωπε 
του βουνού, γύρνα πίσω στο σπίτι σου! 

I tych potoków srebrzystych? 

Góralu, czy ci nie żal, 
 

Góralu, wracaj do hal! 
Κι ο άνθρωπος του βουνού κοίταξε τα βουνά 
και με το μανίκι του σκούπισε τα δάκρυά του.  

A góral na góry spoziera Γιατί τα βουνά πρέπει να θυσιαστούν. Για το 
ψωμί, κύριε, για το ψωμί. I łzy rękawem ociera, 
Άνθρωπε του βουνού, γύρνα στο σπίτι σου... Bo góry porzucić trzeba, 
 Dla chleba, panie dla chleba. 
 Góralu, czy ci nie żal ... 
Άνθρωπε του βουνού, γύρνα στην αγροικία   
μόνον οι γέροι έχουν μείνει στις καλύβες. Góralu, wróć się do hal, 
Αν τους αφήσεις και φύγεις μακριά, W chatach zostali ojcowie; 
 ποιος μπορεί να πει τι θα απογίνουν; Gdy pójdziesz od nich hen w dal 
Άνθρωπε του βουνού δε μετανιώνεις;  Cóż z nimi będzie, kto powie? 
 Góralu, czy ci nie żal ... 
   
Κι ο άνθρωπος του βουνού κλαίει σαν παιδί.  A góral jak dziecko płacze: 
Ίσως να μην τους δει ποτέ ξανά. Może już ich nie zobaczę; 
Γιατί οι γονείς του πρέπει να θυσιαστούν.  I starych porzucić trzeba, 
Για το ψωμί, κύριε, για το ψωμί. Dla chleba, panie, dla chleba. 

 

Άνθρωπε του Βουνού, δεν μετανιώνεις; 

Στίχοι του τραγουδιού “ Góralu czy ci nie żal”. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2017 από 
http://lyricstranslate.com 



 

Άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για την ύπαρξη ενός “ύμνου” της Treblinka. Η ιδέα 

του “ύμνου” φέρεται να είναι του στρατηγού Kurt Franz, γνωστός για το σαδισμό του 

και τη φρικαλεότητα με την οποία βασάνιζε δημοσίως κρατουμένους ή σκότωνε 

νεογέννητα παιδιά. Λέγεται πως ο Franz διέταξε έναν κρατούμενο να γράψει τους 

στίχους, τους οποίους μελοποίησε -πάντα υπό τις διαταγές του Franz- ο κρατούμενος 

Artur Gold, γνωστός συνθέτης δημοφιλών τραγουδιών και βιολιστής. Για την 

ακρίβεια η μελωδία είχε ήδη συντεθεί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Buchenwald 

από τον κρατούμενο Hermann Leopoldi για τον επίσημο ύμνο του στρατοπέδου, το 

“Buchenwaldlied”. Έχοντας δουλέψει ως φύλακας στο “Buchenwald”, ο Franz 

βρίσκοντας πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα αυτή, αποφάσισε να δανειστεί την μελωδία 

του ύμνου και διέταξε τον Arthur Gold να κάνει την ενορχήστρωση για την ορχήστρα 

του στρατοπέδου (Naliwajek-Mazurek, 2013·Gilbert, 2005·                              

Willenberg, 1989).  

Οι  κρατούμενοι αναγκάζονταν να τραγουδήσουν στις πρωινές και απογευματινές 

αναφορές και στο δρόμο από  και προς το κάτεργο. Οι καινούριοι κρατούμενοι που 

κατέφθαναν στο στρατόπεδο και κρατούνταν ως εργάτες, όφειλαν να έχουν μάθει τον 

ύμνο και να μπορούν να τον τραγουδήσουν έως την επόμενη αναφορά. Οι στίχοι του 

ύμνου κοροϊδεύουν με πικρόχολο τρόπο την τραγική κατάσταση των κρατουμένων, 

καθώς μιλούν για την χαρά της πορείας προς τη δουλειά, άλλα και τα  ιδεώδη των 

Ναζί περί υπακοής, καθήκοντος και πατριωτισμού. Ο ύμνος παίζεται σε μείζονα 

κλίμακα -το είδος της κλίμακας που είναι στη μουσική συνδεδεμένο με πιο 

χαρούμενες μελωδίες- και κλείνει με ένα θριαμβευτικό και χαρούμενο 

“Hurra!”(Ζήτω!)(Naliwajek-Mazurek, 2013·Gilbert, 2005·                              

Willenberg, 1989). 

1.3.1.3. Η μουσική ως μέσο διασκέδασης στα στρατόπεδα θανάτου 

“Mια μέρα, δεν τραγουδήσαμε ούτε το “Goralu czy ci nie zal” ούτε άλλα τραγούδια 

όπως συνήθως. Ο στρατηγός φώναξε  στην αναφορά: “Kappellmeister raus!!”. Tότε ο 

Gold και δύο άλλοι μουσικοί βάλθηκαν να παίζουν. Από τα έγχορδα αντήχησαν 

προπολεμικές μελωδίες. Εισχώρησαν με βάρος μέσα μας και ανακάλεσαν στο νου μας 

αναμνήσεις των παρελθόντων χρόνων. Οι Γερμανοί ήταν ευχαριστημένοι με τους 
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εαυτούς τους. Είχαν καταφέρει να οργανώσουν μια συναυλία σε ένα στρατόπεδο 

θανάτου. Παρ όλη την εξάντλησή μας, έπρεπε να καθίσουμε στη σειρά και να 

ακούσουμε τη συναυλία. Κι ενώ στεκόμασταν στην   αναφορά ακούγοντας τις παλιές 

μελωδίες που ανέσυρε με το βιολί του ο Arthur Gold, μια γλυκιά νοσηρή μυρωδιά 

πτώματος σε αποσύνθεση αιωρούνταν πάνω από όλο το στρατόπεδο...”( Willenberg, 

1989, σελ. 80) 

 Η μουσική για το προσωπικό του στρατοπέδου, ήταν ένα ευχάριστο μέσο για να 

περνούν την ώρα τους. Ήταν για αυτούς το επιπλέον εκείνο συστατικό που μεγάλωνε 

μέσα τους το αίσθημα της ικανοποίησης και της ευεξίας. Ταυτόχρονα, ήταν ένα 

χρήσιμο μέσο για την πρόκληση ψυχικού πόνου στους κρατούμενους, καθώς πολλά 

τραγούδια θύμιζαν νοσταλγικά τα χρόνια πριν τον πόλεμο (Naliwajek- Mazurek, 

2013∙Gilbert, 2005).  

Το προσωπικό του στρατοπέδου περιέπαιζε τους κρατούμενους και έβρισκε 

μεγάλη ευχαρίστηση στη διοργάνωση εξαναγκαστικών θεατρικών παραστάσεων, 

συναυλιών, ρεσιτάλ χορού και άλλων θεαμάτων. Οι ερμηνευτές επιλέγονταν ανάμεσα 

στους τρόφιμους, οι οποίοι ήταν  υποχρεωμένοι  να συμμετέχουν στις πρόβες που 

πραγματοποιούνταν μετά την εργασία στο στρατόπεδο. Οι παραστάσεις 

πραγματοποιούνταν τις Κυριακές και η παρακολούθηση ήταν υποχρεωτική. Οι 

γυναίκες εξαναγκάζονταν να τραγουδούν σε χορωδίες.  Τα μέλη της χορωδίας έπρεπε 

κι εκείνα να δουλέψουν το ίδιο σκληρά με τους άλλους τρόφιμους, ενώ οι πρόβες 

απαιτούσαν επιπλέον ώρες.  Η ορχήστρα, συνήθως τριμελής, ήταν υποχρεωμένη να 

παίζει κάθε μέρα, στις αναφορές, στα σισίτια και καθ’όλη τη διάρκεια του ημερήσιου 

προγράμματος των στρατοπέδων (Naliwajek- Mazurek, 2013∙Gilbert, 2005).  

Ο Leopold Kozlowski, ήταν πιανίστας, ακορντεονίστας,συνθέτης και διευθυντής 

ορχήστρας. Μαζί με τον αδελφό του, έναν εξίσου γνωστό και ικανό βιολιστή, είχαν 

μεταφερθεί στο στρατόπεδο του Kurowice και εργάζονταν στις κατασκευές δρόμων. 

Επίσης, αποτελούσαν το βασικό μουσικό σύνολο του στρατοπέδου, αν και σε κάποιες 

περιπτώσεις συνοδεύονταν και από δύο ακόμα μουσικούς, ένα κλαρινέτο και ένα 

κοντραμπάσο. Σε συνέντευξή του περιγράφει μια από τις δεκάδες φρικαλέες 

προσωπικές εμπειρίες που είχε σε σχέση με τη χρήση της μουσικής ως μέσο 

βασανισμού και ανθρώπινου εξευτελισμού: 
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“Έπαιξα μουσική όντας τρεις ημέρες νηστικός. Δε μου επιτρεπόταν καν να πλυθώ, 

επομένως δεν μπορούσα να πιω ούτε νερό, τίποτα απολύτως. Μετά από τρεις μέρες με 

οδήγησαν στο διοικητήριο. Τα τραπέζια ήταν γεμάτα φαγητό. Έτρωγαν και ήμουν τόσο 

πεινασμένος που το στόμα μου έβγαζε αφρούς, λες και είχα βάλει σαπούνι στο σάλιο 

μου. Έβλεπα το φαγητό και δε μου επιτρεπόταν να αγγίξω το οτιδήποτε. Ναι, έβαλαν 

μαγιονέζα πάνω μου και κάποιοι από αυτούς πετούσαν ρέγγες προς το μέρος μου. Είχα 

το δικαίωμα να φάω μονάχα ό, τι έμενε στο στήθος μου. Το φαγητό που θα έπεφτε στο 

πάτωμα ήταν για γάτες και σκύλους, όχι για μένα. Έπαιζα γυμνός. Το ακορντεόν ήταν 

σχεδόν πιο βαρύ από μένα, οπότε έπρεπε να σκύβω. Έτσι, κάποιος από αυτούς του 

άθλιους, τους δολοφόνους, είχε την ιδέα να βάλει ένα κερί στον πρωκτό μου. Το άναψε, 

κι έτσι, άναβαν τα τσιγάρα τους από κει. Και έπρεπε να παίζω το: Es geht alles 

voruber, es geht alles vorbei, auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. - Όλα 

περνάνε, μετά από κάθε Δεκέμβρη έρχεται ο Μάιος. Όλα είναι όμορφα, όλα είναι 

χαρούμενα...”(Naliwajek – Mazurek, 2012) 

Όταν στη συνέντευξη ο Leopold Kozlowski ερωτήθηκε για την ηθική διάσταση 

της μουσικής και κατά πόσο αυτή καταστράφηκε μέσω της κατάχρησής της από τους 

Ναζί, απάντησε: 

“Ήταν ο σκοπός τους. Δεν μεταχειρίζονταν τη μουσική ως μουσική. Την 

αντιμετώπιζαν ως ένα μέσο που τους έκανε ευτυχισμένους να την ακούν ενώ 

πυροβολούν. Ήταν η συνοδεία στους φόνους τους, στους πυροβολισμούς τους. Γι' 

αυτούς, οι πυροβολισμοί ηχούσαν όμορφα με τη μουσική από πίσω. Δεν αντιμετώπιζαν 

τη μουσική όπως εμείς. Για αυτούς ήταν ένα παιχνίδι. Ένα φρικαλέο παιχνίδι.”( 

Naliwajek – Mazurek, 2013) 

Τυπικά, τo βασανιστήριο είναι μια πρακτική που αποσκοπεί στο να επηρεάσει 

τους μηχανισμούς ελέγχου του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η επίδραση που είχε το είδος 

του ψυχολογικού βασανιστηρίου, αντιμετωπιζόταν από τους Ναζί ως εξίσου 

αποτελεσματικό  με το φυσικό βασανιστήριο. Η μουσική για τους Ναζί έμοιζε να 

αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο για επιπρόσθετα ψυχολογικά βασανιστήρια, τα οποία 

ήταν προορισμένα για να επηρεάσουν τους μηχανισμούς ελέγχου του εγκεφάλου των 

ανθρώπων αυτών (Naliwajek-Mazurek, 2013· Gilbert, 2005).  
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Σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο, οι μουσικές δραστηριότητες όπως το τραγούδι, είναι 

συνυφασμένες με συναισθήματα χαράς και ευχαρίστησης. Το εξαναγκαστικό 

τραγούδι ήταν μια διαδικασία που επιβαλλόταν σε κρατούμενους βυθισμένους στην 

απόλυτη απελπισία και επιβαλλόταν ξεκάθαρα για σαδιστικούς λόγους. 

Ομολογουμένως, σε αρκετές περιπτώσεις και πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η 

μουσική είχε επιβληθεί σε πολιτικούς κρατουμένους ως ένα μέσο μετεκπαίδευσης. Ο 

στόχος και η λειτουργία της τακτικής αυτής ήταν να εξευτελίσει τους φυλακισμένους 

και να προσβάλλει τα προσωπικά τους πιστεύω, προκειμένου, συν τω χρόνω, να 

μεταστρέψει τις απόψεις τους κατά το δοκούν. Ωστόσο, στα ναζιστικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, χρησίμευσε μονάχα σαν ψυχολογικό βασανιστήριο. Ο σκοπός της 

μουσικής ήταν η πλήρης τσάκιση του ηθικού των κρατουμένων και η διεστραμμένη 

απόλαυση των δεσμωτών τους (Naliwajek-Mazurek, 2013· Gilbert, 2005).  

Μια ακόμα μαρτυρία αποδίδει την εικόνα και τον ρόλο της μουσικής. Επρόκειτο 

για το περιστατικό της εκτέλεσης 72 Ολλανδών Εβραίων που αποπειράθηκαν να 

δραπετεύσουν από το στρατόπεδο Sobibor. Η απόπειρά απέτυχε, κατά πάσα 

πιθανότητα λόγω προδοσίας, και οι δραπέτες συνελήφθησαν. Οδηγήθηκαν όλοι στο 

Κτήριο ΙΙΙ του στρατοπέδου, και όλοι οι  άρρενες δραπέτες εκτελέστηκαν άμεσα. Οι 

γυναίκες που αποπειράθηκαν να δραπετεύσουν δεν εκτελέστηκαν, υποχρεώθηκαν 

ωστόσο να παρακολουθούν, να «συνοδεύσουν» την εκτέλεση τραγουδώντας, αλλά 

και να χορέψουν6 (Marek Bem, 2010, σελ. 31).  

“Όλη εκείνη την ώρα έπρεπε να σταθούμε προσοχή σε μια σειρά. Η εκτέλεση 

κράτησε περίπου μισή ώρα. Εκείνη τη στιγμή, εμφανίστηκε ο Frenzel και διέταξε τις 

Ολλανδές να αρχίσουν να τραγουδάνε. Εκείνη τη στιγμή, μια σειρά από πυροβολισμούς 

ακούστηκε μέσα στην ησυχία και αναμείχθηκε με τις μελωδίες του εξαναγκαστικού 

τραγουδιού, το οποίο παραμόρφωνε από την αγωνία και το μαρτύριο το πρόσωπο των 

συζύγων και των αδελφών των θυμάτων που εκτελούνταν την ίδια στιγμή. Αμέσως ο 

Frenzel διέταξε να τοποθετηθούν στο πάτωμα σανίδες που θα χρησίμευαν σαν πίστα 

χορού. Οργάνωσε μια ορχήστρα και τώρα όλες μας, έπρεπε να χορέψουμε και να 

τραγουδήσουμε. Τα πρόσωπά μας ήταν μούσκεμα από το κλάμα και τα χείλη μας 

παραμορφωμένα από τον πόνο. Όταν οι Γερμανοί ήρθαν από την αίθουσα της 

                                                      
6 Η μαρτυρία προέρχεται από την κρατούμενη του Sobibor, Eda Lichtman. 
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εκτέλεσης, οι στολές τους ήταν κατακόκκινες από το αίμα..Είχαν μόλις σκοτώσει 72 

ανυπεράσπιστους Εβραίους...”(Naliwajek-Mazurek, 2013) 

 

Σημαντική είναι η διάκριση της χρήσης της μουσικής στα ναζιστικά στρατόπεδα 

από αυτή που περιγράφεται στα επόμενα δύο υποκεφάλαια. Αντίθετα με τις 

περιπτώσεις που ακολουθούν, η μουσική στα ναζιστικά στρατόπεδα δεν 

χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός ψυχολογικής πίεσης, στην προσπάθεια εκμαίευσης 

πληροφοριών στα πλαίσια της ανάκρισης. Αντίθετα, αποκλειστικός σκοπός της ήταν 

η δημιουργία ψυχικού πόνου και εξευτελισμού των κρατουμένων, πριν την απόλυτη 

εκμηδένιση τους με την δολοφονία. Ο μουσικός βασανισμός στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης αφορούσε σαδιστική ικανοποίηση και διασκέδαση των ναζιστικών 

στρατευμάτων (Naliwajek-Mazurek, 2013).  

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η μουσική στα στρατόπεδα καταναγκαστικής 

εργασίας και θανάτου συνέβαλε στην διατήρηση της ελπίδας, της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και της ανύψωσης του ηθικού. Πράγματι, υπάρχουν μαρτυρίες 

κρατουμένων που υποστηρίζουν ότι χάρη στη μουσική, κατάφεραν να υπομείνουν τα 

βασανιστήρια και τον εξευτελισμό, και να επιβιώσουν. Ωστόσο, είναι προφανές ότι ο 

τρόπος χρήσης της μουσικής στα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν είχε αυτό τον στόχο. 

Όπως και αρκετές άλλες μέθοδοι7 των Ναζί, αυτή η χρήση της μουσικής έγκειτο σε 

μια διαστροφική καλλιέργεια ψευδούς ελπίδας (Naliwajek-Mazurek, 2013). 

¨Ήταν απόγευμα. Η πλατεία ήταν στρωμένη με χιόνι που είχε παγώσει. Ο ήλιος ήταν 

κίτρινος. Οι χιλιάδες κρατούμενοι του κεντρικού περιβόλου είχαν παραταχθεί για το 

βραδινό προσκλητήριο. Αυτήν την ώρα δεν άκουγες ούτε ανάσα. Μια τεράστια παγωμένη 

πλατεία, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε ευθείες παράλληλες και σιωπή. 

Από τη μικρή πύλη, μπήκαν ο διοικητής, ο υποδιοικητής και οι άλλοι αξιωματικοί. 

Φορούσαν μαύρα πέτσινα πανωφόρια, μαύρα γάντια και μερικοί μονόκλ. Σταμάτησαν 

κοντά στην πύλη, έτσι όπως σταματούν εκείνοι που βγαίνουν από τις εκκλησίες μετά τη 

λειτουργία. Άναψαν τσιγάρα και άρχισαν να κουβεντιάζουν. 

Σε λίγο ακούσαμε την ορχήστρα να παίζει τη μουσική από το γαλλικό τραγούδι: 
                                                      
7 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εκτελέσεις στους θαλάμους αερίων. Αυτός ο τρόπος 
μαζικής δολοφονίας, αντί  για την άμεση θανάτωση, καθώς και του «σκηνοθετημένου τελετουργικού» 
που ακολουθούνταν καθ’ όλη την διαδικασία, δίνει μια σαφή εικόνα του σαδιστικού ναζιστικού 
τρόπου σκέψης.  
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«Θα περιμένω, 

μέρα και νύχτα, 

θα περιμένω πάντα... 

Είδαμε τη μεγάλη πύλη ν' ανοίγει. Η ορχήστρα από κρατούμενους άρχισε να προχωρεί 

προς τα μέσα. Πίσω, ακολουθούσε το κυλιστό βάθρο με τον μελλοθάνατο, που το σέρναν 

άλλοι κρατούμενοι. Όταν η πομπή έφτασε κοντά στους Ες-Ες αξιωματικούς, ο 

υποδιοικητής έκανε σήμα τα σταματήσουν. Είδαμε το μελλοθάνατο να σηκώνει ένα 

μπογαλάκι από το πάτωμα του βάθρου και να προχωρεί προς το μέρος τους. Η ορχήστρα 

πήρε διαταγή να διασχίσει την πλατεία παίζοντας. 

Τώρα από ψηλά, απ' τη μεριά του κρεματόριουμ, άλλοι κρατούμενοι έσερναν πάνω στον 

πάγο και έφερναν προς τα κάτω την κρεμάλα. 

Ο μελλοθάνατος, με το μπογαλάκι στη μασχάλη, στεκόταν ακόμη μπροστά στους Ες-Ες 

και απαντούσε σε ερωτήσεις.  

Ψίθυροι διάσχισαν τις ευθείες της παράταξης, πως ο μελλοθάνατος είναι ο Τσέχος που 

πάσχισε να δραπετεύσει από το συνεργείο που 'φτιαχνε μουράγια στο Δούναβη.  

Αφού τον κράτησαν ώσπου να'ρθει η κρεμάλα στη μέση της πλατείας, του είπαν να πάει 

«εκεί». Και του 'δειξαν «που». Ο Τσέχος έκαμε μεταβολή και τράβηξε προς τα πάνω. Η 

ορχήστρα έπαιζε: 

«Ο καιρός περνά και πάει  

χτυπώντας θλιβερά στην καρδιά μου» 

Ήταν 22-25 χρονώ. Ξανθός. Μας κοίταζε με την άκρη του ματιού. . Ξαφνικά, γλίστρησε 

στο παγωμένο χιόνι ή σκόνταψε. Έπεσε χάμω και το μπογαλάκι τσούλησε πέρα. 

Πιάστηκε η καρδιά μας και η ανάσα μας. Ήταν ανάγκη να σκοντάψει αυτήν τη στιγμή; Η 

κρεμάλα ήταν είκοσι μέτρα πιο πάνω! Σε δυο-τρία λεπτά θα τελείωναν όλα! Το να 

σκοντάψει κανείς είναι μια πολυτέλεια καθημερινή και μάλιστα άλλης ζωής! Αυτός γιατί 

να σκοντάψει; Γιατί; Γιατί; 

Σηκώθηκε. Κοίταξε γύρω του στα γρήγορα, λες και ντράπηκε, Ύστερα άρχισε να 

καθαρίζει τα ρούχα από το χιόνι που κόλλησε πάνω. Μάζεψε το μπογαλάκι του και 

συνέχισε να πηγαίνει. Η ορχήστρα έπαιζε και ξανάπαιζε : 

«Γιατί το πουλί που φεύγει 

ξαναγυρίζει στη φωλιά του  

για να ξεχάσει . . . » 
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Έφτασε στην κρεμάλα. Του είπανε να ανέβει στο βάθρο. Ανέβηκε. Ένας Ες-Ες διάβασε 

ένα χαρτί που εξηγούσε με λίγα λόγια γιατί έπρεπε να τον κρεμάσουν. Άναψε ένα τσιγάρο 

και έκανε να του το δώσει. Ο μελλοθάνατος άπλωσε το χέρι να το πάρει, αλλά ο Ες-Ες 

πέταξε το τσιγάρο μακριά και έσκασε στα γέλια. Θα σκέφτηκε πως ένα έξυπνο αστείο 

ποτέ δε βλάπτει.  

Αυτός στεκόταν στο βάθρο με το μπογαλάκι στο χέρι. Του είπαν να το αφήσει. Άρχισε 

τότε να γυρεύει θέση για να το ακουμπήσει, αλλά με τόση έννοια, λες και μετά το 

κρέμασμα θα το κρέμασμα, θα το ξανάπαιρνε πάλι για να φύγει. Το βόλεψε σε μια μεριά, 

και το κοίταζε σα να φοβόταν μη του το πάρουν στο μεταξύ. Του πέρασαν το σκοινί στο 

λαιμό και τράβηξαν το βάθρο με τα καρούλια. Η ορχήστρα έπαιζε:  

«Το λουλούδι μαραίνεται 

η φωτιά σβήνει...» 

Ένας Ες-Ες έδωσε μια κλωτσιά στο μαέστρο. Σινιάλο για να σταματήσει...» 

(Απόσπασμα από το βιβλίο «Μαουτχάουζεν» του Ιακώβου Καμπανέλη, σελ. 134-6). 

1.3.2.  Ελλάδα: τα βασανιστήρια κατά τη Στρατιωτική Δικτατορία της 
21ης Απριλίου (1967-74). 

Στις 21 Απριλίου 1967, αξιωματικοί του στρατού, υπό την ηγεσία του 

συνταγματάρχη Γεωργίου Παπαδόπουλου, με τη συμμετοχή του ταξίαρχου 

τεθωρακισμένων Στυλιανού Παττακού και του συνταγματάρχη Νικόλαου 

Μακαρέζου, όπως και άλλων αξιωματικών του στρατού ξηράς, κατέλαβαν των 

εξουσία με πραξικόπημα. Αμέσως μετά την επιβολή του καθεστώτος 

πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες συλλήψεις. Η χούντα επέβαλε διωγμό εναντίον των 

πολιτικών της αντιπάλων και κυρίως των κομμουνιστών και ανθρώπων αριστερών 

πολιτικών φρονημάτων. Σύμφωνα με αναφορά της Διεθνούς Αμνηστίας το 1977, 

μέσα σε λίγους μήνες, 6000 άνθρωποι  εξορίστηκαν. Στην αναφορά αυτή δε 

συμπεριλαμβάνονται οι χιλιάδες των ανθρώπων που κρατήθηκαν στην ασφάλεια και 

οδηγήθηκαν στα έκτακτα στρατοδικεία και σε όλες εκείνες τις συλλήψεις ανθρώπων 

που έγιναν χωρίς εντάλματα και κρατούνταν από την Ασφάλεια και το ΕΑΤ-ΕΣΑ 

(Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα της Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας) για μέρες ή 

μήνες. Πηγές της εποχής, κάνουν λόγο για 87.000 κρατουμένους χωρίς κατηγορίες 

(Papaeti, 2013·Κουσαρίδας, 2016).  

Τα βασανιστήρια κρατουμένων από την ΕΑΤ-ΕΣΑ είναι στις μέρες μας διαβόητα. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες από τις στρατιωτικές δίκες που ακολούθησαν μετά την πτώση 
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του δικτατορικού καθεστώτος, το δόγμα της ΕΣΑ ήταν : “Φίλος ή σακάτης βγαίνει 

όποιος έρχεται εδώ μέσα ”. Στην Αθήνα, η βάση της ΕΑΤ-ΕΣΑ ήταν στο δυτικό 

τμήμα του σημερινού Πάρκου Ελευθερίας επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. 

Στο κτήριο αυτό, τα βασανιστήρια ήταν μέρος μιας καθημερινής πρακτικής, που 

εφαρμοζόταν όχι μόνον από αξιωματικούς, μα και από φύλακες ή στρατιώτες που 

εξέτιαν την δίχρονη υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία (Papaeti, 

2013·Κουσαρίδας, 2016)..  

Μουσική και ήχος είχαν χρησιμοποιούνταν εκτεταμένα κατά την εφαρμογή των 

βασανιστηρίων. Μαρτυρίες αναφέρουν τη συνεχή παρουσία της μουσικής μέσα από 

ραδιόφωνο και μεγάλα ηχεία, θορύβους, ακόμη και εξαναγκαστικού τραγουδιού. Η 

συνεχής παρουσία ήχου αποσκοπούσε στο να εμποδιστεί για μέρες ο ύπνος των 

κρατούμενων, οδηγώντας τους σε ψυχολογική διάλυση. Επίσης, καθώς τα κτήρια 

όπου πραγματοποιούνταν οι ανακρίσεις βρισκόντουσαν εντός κεντρικών 

κατοικημένων περιοχών, η μουσική εξυπηρετούσε και στην κάλυψη των κραυγών 

των κρατουμένων κατά τη διάρκεια των ξυλοδαρμών και άλλων βασανιστηρίων 

(Papaeti, 2013·Κουσαρίδας, 2016). 

1.3.2.1. Το κρατητήριο στην οδό Μπουμπουλίνας 

Από τις ποιο διαβόητες τοποθεσίες βασανιστηρίων της Χούντας αποτελούσε το 

κτήριο της Υποδιεύθυνσης Γενικής Ασφάλειας Αθηνών στην οδό Μπουμπουλίνας. 

Επρόκειτο για ένα τετραώροφο κτήριο, όπου ανακρίνονταν με συστηματική χρήση 

βασανιστηρίων χιλιάδες συλληφθέντες αριστεροί και γενικότερα πολιτικοί αντίπαλοι 

του καθεστώτος. Ανακρίσεις, βασανισμοί και απομόνωση πραγματοποιούνταν σε δύο 

χώρους του κτηρίου:  

 ο πρώτος αποτελούνταν από δεκατρία υπόγεια κελιά, εμβαδού περίπου δύο 

τετραγωνικών μέτρων, και ήταν γνωστός ως η «πηγάδα» (Papaeti, 2013). 

Τα κελιά είχαν υγρασία και ζωύφια. Οι κρατούμενοι παρέμεναν εκεί σε 

απόλυτη ησυχία και σε συνθήκη ημίφωτος, συχνά χωρίς ούτε μια κουβέρτα 

να ξαπλώσουν πάνω της (Papaeti, 2013·Κουσαρίδας, 2016·Κεφαλληνού, 

2015).  

 Έπειτα από αρκετές ημέρες απομόνωσης, οδηγούνταν για ανάκριση στο 

δεύτερο χώρο του κτηρίου, την «ταράτσα»( (Papaeti, 2013). Η «ταράτσα» 

αποτελούταν από ένα ένα δωμάτιο, παλιό πλυσταριό. Στη μέση του 
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δωματίου, υπήρχε ένας πάγκος στον οποίο δενόταν ο κρατούμενος. Δίπλα 

στον πάγκο τοποθετούνταν ένα μεταλλικό, κυλινδρικό  αντικείμενο, το 

ονομαζόμενο «καζάνι». Κατά την κρούση του με μεταλλική ράβδο, το 

«καζάνι» παρήγαγε παρόμοιο με του γκονγκ. Παράλληλα, μια άλλη 

συσκευή που ομοίαζε με κινητήρα μοτοσυκλέτας, η λεγόμενη «μηχανή». Η 

«μηχανή» αναφέρεται σε μαρτυρίες πολλών πρώην κρατουμένων, και 

πιθανότατα αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα χρήσης θορύβου 

κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων της Χούντας. Εικάζεται ότι ο κύριος 

σκοπός χρήσης των ανωτέρω συσκευών κατά τη διάρκεια της ανάκρισης 

ήταν η κάλυψη των κραυγών των κρατουμένων κατά τη διάρκεια του 

βασανισμού τους, καθώς το κτήριο βρισκόταν δίπλα σε σπίτια και 

διαμερίσματα, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή του κέντρου της Αθήνας . 

Δεύτερος σκοπός χρήσης του «καζανιού», της «μηχανής» και παρόμοιων 

συσκευών ήταν η ψυχολογική πλευρά της διαδικασίας του  βασανιστηρίου. 

Άγχος,ανησυχία, πανικός, δυσφορία, ακόμη και απώλεια αίσθησης της 

πραγματικότητας, είναι μερικά από τα συμπτώματα που σύμφωνα με 

έρευνες μπορεί να προκληθούν από τη συστηματική έκθεση σε συνεχόμενο 

θόρυβο (Papaeti, 2013·Κουσαρίδας, 2016·Κεφαλληνού, 2015). 

Στους χώρους της οδού Μπουμπουλίνας, οι κρατούμενοι παρέμεναν σε ένα 

σκοτεινό και υγρό υπόγειο, σε πλήρη απομόνωση, όπου τα χτυπήματα και άλλου 

είδους βασανισμοί και παρενοχλήσεις ήταν συνεχή. Η απομόνωση διακόπτονταν από 

βίαιες ανακρίσεις και βασανιστήρια, που περιελάμβαναν φάλαγγα, ηλεκτροσόκ, 

αφαίρεση νυχιών, χτυπήματα και όλα αυτά με τη συνεχή παρουσία του θορύβου της 

«μηχανής» και του «καζανιού» (Papaeti, 2013).  

Η ηθοποιός Κίττυ Αρσένη συνελήφθη το καλοκαίρι του 1967 και υπέστη 

βασανιστήρια στην «ταράτσα» του κτηρίου της οδού Μπουμπουλίνας. Η εμπειρία της 

αποτυπώθηκε σε βιβλίο με τίτλο ¨Μπουμπουλίνας 18¨. Σε απόσπασμα του βιβλίου της 

αναφέρει:  

“Μετά μου κλείσανε το στόμα με μια πατσαβούρα. Ο Σπανός χτύπαγε μια το κεφάλι 

μου, μια το άδειο καζάνι που ήταν δίπλα. Και μετά βάλανε μπροστά το μηχάνημα που 

κάνει θόρυβο μοτοσικλέτας. «Μη φωνάζεις. Κανείς δε σ' ακούει, κανείς, μίλα, λέγε!» 

Τότε τρόμαξα. Τρόμαξα πολύ...”(Αρσένη, 2005). 

31 
 



 

 

 

 

 

32 
 



Εικόνα 10 α και β. Η ταράτσα του κτηρίου στην οδό Μπουμπουλίνας.Ανακτήθηκαν 

στις 10 Αυγούστου 2017 από http://athensinapoem.com και http://www.lifo.gr 

αντίστοιχα. 

 

1.3.2.2. Τα γραφεία των Δυνάμεων Ασφαλείας στον Πειραιά  

Συσκευές που προκαλούν συνεχή θόρυβο χρησιμοποιούνταν και στις ανακρίσεις 

που πραγματοποιούνταν στα γραφεία των Δυνάμεων Ασφάλειας του Πειραιά. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί ένα ηλεκτρικό κουδούνι. Οι καταθέσεις 

των μαρτύρων, κάνουν λόγο για ένα πολύ μεγάλο κουδούνι που θυμίζει το σχολικό, 

το οποίο χτυπούσε για αρκετές ώρες αδιαλείπτως, στερώντας τους κρατουμένους από 

ύπνο. Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, 

όλοι οι μάρτυρες μίλησαν για την ύπαρξη τέτοιου κουδουνιού μέσα στο κελί τους, 

δίνοντας έμφαση στην ένταση του ήχου του και στο γεγονός ότι δεν τους επέτρεπε να 

καταφέρουν να κοιμηθούν τη νύχτα. Οι συνεργάτες της Χούντας στις δικαστικές τους 

καταθέσεις αρνήθηκαν την ύπαρξη και χρήση του. Ωστόσο, σε έρευνες της 

Επιτροπής Διερεύνησης8 βρέθηκαν αδιάψευστα ίχνη κουδουνιών και καλωδίωσης 

τους στα σημεία που υποδείκνυαν οι μαρτυρίες των πρώην κρατουμένων (Νijboff, 

1972, σελ. 337·Papaeti, 2013, σελ.71-72). 

H Άννα Παπαέτη είναι μουσικολόγος που έχει μελετήσει διεξοδικά με το θέμα της 

χρήσης της μουσικής ως βασανιστήριο επί Χούντας και η ερευνά της είναι ένα από τα 

πληρέστερα ιστορικά και ερευνητικά ντοκουμέντα. Μια από τις συνεντεύξεις που  

περιλαμβάνονται στην εν λόγω μελέτη περιγράφει τα κελιά της απομόνωσης και η 

χρήση του κουδουνιού. Η πρώην κρατούμενη που αφηγείται παρέμεινε σε 

απομόνωση στα κρατητήρια των Δυνάμεων Ασφάλειας του Πειραιά για σχεδόν 

σαράντα ημέρες (Papaeti, 2013, σελ. 73-4, 128 & 167). 

“Ναι, χτυπούσε συνεχόμενα. Σε ένα μικροσκοπικό χώρο που είχε τρία κελιά. Το 

κάθε ένα ήταν τόσο ευρύ, όσο και το άνοιγμα των χεριών μας και το μήκος του, ίσα που 

έφτανε για να ξαπλώσεις και να κοιμηθείς. Πολύ λίγα τετραγωνικά μέτρα. Συνεχόμενα, 

χτυπούσε συνεχόμενα. Χτυπούσε όλη την ώρα, ανάλογα και με το ποιος είχε τη βάρδια 

του. Εάν ήταν κάποιος πιο άνθρωπος που καταλάβαινε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, το 

                                                      
8 Η Επιτροπή Διερεύνησης ήταν ένα όργανο που συστάθηκε υπό την καθοδήγηση αρκετών 
ευρωπαϊκών κρατών, με ρόλο την έρευνα των συνθηκών των βασανιστηρίων κατά την περίοδο 
διακυβέρνησης της Χούντας. 
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σταματούσε. Παρίστανε ότι το ξέχασε ή δεν το χτυπούσε όλη την ώρα κι έτσι ήξερες ότι 

εκείνος έκανε τη βάρδια κι όχι ο άλλος που είχε το δάχτυλό του κολλημένο 

επάνω.”(Papaeti, 2013, σελ. 167) 

 

1.3.2.3. Οι εγκαταστάσεις της ΕΑΤ-ΕΣΑ 

Η πρώτες μαρτυρίες που αναφέρουν την ύπαρξη της μουσικής και όχι απλά του 

ήχου σε κάποιο κέντρο κράτησης και βασανισμού κατά την περίοδο της Χούντας, 

αφορούν τα αρχηγεία της ΕΑΤ-ΕΣΑ (Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Ελληνικής 

Στρατιωτικής Αστυνομίας). Τα βασανιστήρια ήταν μια καθημερινή πρακτική στα 

γραφεία της ΕΑΤ-ΕΣΑ και πραγματοποιούνταν όχι μόνον από αξιωματικούς, μα και 

από φύλακες ή και απλούς στρατιώτες. Σε δίκες εναντίον της ΕΑΤ-ΕΣΑ, η μουσική 

αναφέρεται για πρώτη φορά σε άμεση σχέση με τα βασανιστήρια με τη μορφή του 

επαναλαμβανόμενου ήχου και του εξαναγκαστικού τραγουδιού. Μουσική και ήχος 

χρησιμοποιήθηκαν για να διαλύσουν πνευματικά και να εξευτελίσουν τους 

φυλακισμένους. Μουσική από ραδιόφωνο και μεγάφωνα, θόρυβοι, τραγούδια και 

εξαναγκαστικό τραγούδι, επαναλαμβάνονται συνεχώς στις καταθέσεις όσων 

κρατήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΕΑΤ-ΕΣΑ (Papaeti, 2013). 

Στις εγκαταστάσεις της ΕΑΤ-ΕΣΑ, συνήθη βασανιστήρια όπως η φάλαγγα, η 

εικονική εκτέλεση, το ξερίζωμα των μαλλιών (τα οποία ο  κρατούμενος αναγκαζόταν 

να φάει) και οι ομαδικές επιδρομές στα κελιά με σκοπό τον ξυλοδαρμό των 

κρατούμενων. Οι ανακρίσεις και τα βασανιστήρια ήταν, σε ένα μεγάλο βαθμό, 

δομημένα στη συνθήκη της απομόνωσης, όπου παραδείγματος χάριν, ο κρατούμενος 

ήταν αναγκασμένος να στέκεται σε ένα άδειο δωμάτιο, όρθιος, μέσα σε έναν κύκλο 

από κιμωλία, κάποιες φορές στο ένα πόδι, για μέρες. Οι διαδικασίες αυτές 

συνοδεύονταν από ξυλοδαρμούς, προσβολές, στέρηση ύπνου, φαγητού, νερού και 

από την έκθεση σε επαναλαμβανόμενη μουσική υψηλής έντασης . 

Ο συνταξιούχος αξιωματικός του ναυτικού Κωνσταντίνος Εγγολφόπουλος, 

συνελήφθη στις 24 Μαΐου του 1973 και κρατήθηκε για εξήντα ημέρες στην έδρα της 

ΕΑΤ-ΕΣΑ. Πριν την ανάκρισή του κρατήθηκε για δύο μέρες σε πλήρη απομόνωση. 

Στο διάστημα αυτό άρχισε να έχει παραισθήσεις και να χάνει την αίσθηση της 

πραγματικότητας. Στην δικαστική του κατάθεση αναφέρει:  
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«Τα ηχεία άρχισαν να παίζουν πολύ δυνατά. Ξεκίνησαν οι κραυγές. Η κατάσταση 

αυτή, με μεταμόρφωσε μέσα σε δυο μέρες από άνθρωπο σε πτώμα» (Papaeti, 2013, 

σελ.  128). 

Η Βιργινία Τσουδερού συνελήφθη στις 28 Μαΐου 1973 και παρέμεινε σαράντα 

ημέρες στην ΕΑΤ-ΕΣΑ . Στην κατάθεσή της αναφέρει:  

«Τότε άρχισαν οι θόρυβοι. Ένα μέρος του βασάνου ήταν οι θόρυβοι. Θόρυβοι που 

προκαλούνταν από τους φρουρούς, θόρυβοι από τεχνικά μέσα. Νόμιζες ότι ήσουν 

περικυκλωμένος από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις με ασυντόνιστα μεταξύ τους 

προγράμματα. Τρελαινόσουν. Έπρεπε να επαναλαμβάνω στον εαυτό μου ότι αυτό που 

θέλαν από μένα και τους συγκρατούμενούς μου ήταν να μας εξαντλήσουν» (Papaeti, 

2013, σελ. 167). 

 

Εικόνα 11 α. 
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Εικόνα 11 β. Φωτογραφία από το διοικητικό κτήριο της ΕΑΤ-ΕΣΑ. Η λεζάντα 

γράφτηκε από τον Θ. Νιάρχο, σε συνέντευξη του στην ηλεκτρονική εφημερίδα 

www.tanea.gr. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2017 από http://entefktirio.blogspot.gr. 

1.3.2.4.  Μουσική κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων 

“Αυτό που θυμάμαι, είναι ότι έπαιζαν μέρα και νύχτα ένα τραγούδι το οποίο 

θυμάμαι, δε θα το ξεχάσω ποτέ. Είναι το “θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν.” Μέρα 

– νύχτα και η ένταση στο τέρμα. Επαναλαμβανόμενα. Είναι σαν τη σταγόνα του 

κινέζικου βασανιστηρίου. Σου χτυπάει τα νεύρα. [...] Και υπήρχαν επίσης και διάφοροι 

άλλοι ήχοι, κραυγές και κάποιες σκηνοθετημένες κραυγές που κάναν μεταξύ τους.. Μας 

έβαζαν να μένουμε όρθιοι όλοι την ώρα. Όρθιοι συνεχόμενα, ούτε κρεβάτι, ούτε ύπνος, 

ούτε τίποτα. Κι ο ¨Ταρζάν¨ έπαιζε όλη την ώρα. Αυτό έχει μείνει στη μνήμη μου.»( 

(Papaeti, 2013, σελ. 167). 

Η μουσική που επικράτησε ως επιλογή κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων ηταν 

το λαϊκό τραγούδι «ο Ταρζάν». Πρόκειται για σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου και 

οι στίχοι του είχαν χαρακτήρα αντιχουντικό, κεκαλυμμένοι όμως με τέτοιον τρόπο, 

ώστε το τραγούδι κατάφερε να περάσει την καθεστωτική λογοκρισία και να γίνει 

επιτυχία. Ο συνθέτης προτρέπει τον ακροατή του τραγουδιού να αποδράσει στη 

ζούγκλα προκειμένου να αποφύγει την απολυταρχία της δικτατορίας (Papaeti, 2013).  
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Στις καταθέσεις τους οι πρώην κρατούμενοι αναφέρουν πολύ συχνά ότι το 

τραγούδι αυτό έπαιζε συνέχεια από ηχεία σε δυνατή ένταση για να καλυφθούν οι 

κραυγές από τα βασανιστήρια. Άλλη περίπτωση, αναφέρει πως πολλές φορές οι 

στρατιώτες επέστρεφαν κάποια βράδια μεθυσμένοι, έμπαιναν μέσα στα κελιά και 

περικύκλωναν τους φυλακισμένους τραγουδώντας τον “Ταρζάν” προκειμένου να 

τους τρομοκρατήσουν, ενώ στη συνέχεια τους χτυπούσαν (Papaeti, 2013). 

Ο Ταρζαν 

Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν 
θα την περνάω φίνα, 

θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν 
θα φύγω σ' ένα μήνα. 

 
Κι αν θα με φάνε τ' άγρια θηρία 
θα με γράψουν και στην ιστορία 

πως με φάγανε τα ζώα 
κι όχι η μπόρα του αιώνα. 

 
Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν 

τον παιδικό μου φίλο, 
παρέα με τον ελέφαντα 
να μη μου δίνουν ξύλο. 

 
Κι αν θα με φάνε τ' άγρια θηρία 

... 
Θ' αφήσω το γραφείο μου 
και τα υπάρχοντά μου, 
θα πάρω το κορίτσι μου 
να το 'χω συντροφιά μου. 

 
Κι αν θα μας φάνε τ' άγρια θηρία 

... 
Θα πάμε στη ζούγκλα με τον Ταρζάν 

θα την περνάμε φίνα, 
θα πάμε στη ζούγκλα με τον Ταρζάν 

θα πάμε σ' ένα μήνα. 

Στίχοι του τραγουδιού «Ο Ταρζάν. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου από http://www.stixoi.info. 

«Ήταν ένα είδος κοινής γλώσσα γι' αυτούς. Επικοινωνία μέσα τραγουδιού. Με άλλα 

λόγια: Εγώ κι εσύ που βασανίζουμε αυτό το άτομο, μοιραζόμαστε κάτι αυτήν τη στιγμή. 

Αυτό που μοιραζόμαστε, είναι το κοινό μας τραγούδι, το οποίο τραγουδάμε μαζί» 

(Papaeti, 2013). 

Ένα άλλο τραγούδι που αναφέρεται να τραγουδούν οι βασανιστές της ΕΣΑ στα 

θύματά τους ήταν το “Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε” της Βίκυς Μοσχολιού. Το λαϊκό 

αυτό τραγούδι χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε βασανιστήρια συλληφθέντων 
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αξιωματικών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού9. Το τραγούδι αναφέρεται σε 

καράβια που πλέουν στο Αιγαίο και δε σταματούν να πάρουν την αφηγήτρια που 

θέλει να πάει στον αγαπημένο της. Οι στίχοι εκλαμβάνονται καθαρά ως ειρωνικοί και 

ταπεινωτικοί. 

Άσπρα, Κόκκινα, Κίτρινα, Μπλε 

Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε 

καραβάκια στο ταξίδι δε με παίρνετε, καλέ; 

Δε με παί , δε με παίρνετε, καλέ 

ίσαμε το Γαλαξείδι, δε με παίρνετε, καλέ; 

 

Ένα και δύο μετράω τα κύματα 

έγια μόλα, έγια λέσα,  

ποιος θα με φέρει κοντά σου, καρδούλα μου 

και στην αγκαλιά σου μέσα; 

 

Ένα και δύο σου στέλνω μηνύματα 

ναι, και το σταυρό μου κάνω,  

αν δε με πάρεις κοντά σου, καρδούλα μου 

να το ξέρεις, θα πεθάνω. 

 

Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε 

καραβάκια στο ταξίδι δε με παίρνετε, καλέ; 

 

Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε 

καραβάκια στο Αιγαίο, δε με βλέπετε, καλέ; 

Δε με βλέ , δε με βλέπετε, καλέ 

όπου μέρα νύχτα κλαίω, δε με βλέπετε, καλέ; 

 

Ένα και δύο μετράω τα κύματα... 

Στίχοι του τραγουδιού «Άσπρα, Κόκκινα, Κίτρινα, Μπλε».Ανακτήθηκε στις 10 

Αυγούστου από http://www.stixoi.info. 

                                                      
9 Αξιωματικοί του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν λόγω της συμμετοχής τους στο 
«Κίνημα του Ναυτικού», μιας απόπειρας ανατροπής του δικτατορικού καθεστώτος. Η απόπειρα αυτή 
πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου του 1973, αλλά προδόθηκε, και οι περισσότεροι υποκινητές του 
φυλακίστηκαν. Προκάλεσε, ωστόσο, σημαντικό πολιτικό πλήγμα στην κυβέρνηση της δικτατορίας σε 
εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. 
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Μια τελευταία σημαντική μαρτυρία που περιλαμβάνεται στην μελέτη της Άννας 

Παπαέτη αποτελεί εκείνη ενός ναυάρχου (του οποίου το όνομα δεν αποκαλύπτεται), 

που συνελήφθη στις 31 Μαΐου 1973 με κατηγορία τη συμμετοχή του στο κίνημα του 

Ναυτικού. Όπως και στις προηγούμενες μαρτυρίες, αναφέρεται κι από αυτόν ό 

“Ταρζάν” ως τραγούδι που έπαιζε συνέχεια, ενώ κάνει λόγο και για τα “Όλοι θα 

ζήσουμε” του Γιώργου Κοινούση10. Τα δύο τραγούδια αυτά, έπαιζαν κατά τη 

διάρκεια των βασανιστηρίων, ενώ ένα τρίτο τραγούδι, παιζόταν ακριβώς στο τέλος 

του βασανιστηρίου, το “Ο Στέφανος” των Γιάννη Μηχαηλίδη και Δήμου Μούτση,  

σε πρώτη εκτέλεση Αντώνη Καλογιάννη. Το τραγούδι μιλά για τον Στέφανο που ήταν 

“ο καλός ο άνθρωπος” και έχοντας φύγει από τη ζωή, οι φίλοι του θρηνούν το θάνατό 

του. Οι στίχοι των τραγουδιών, αλλά και η σειρά με την οποία έπαιζαν, δε θα 

μπορούσε να θεωρηθεί τυχαία καθώς είχαν ξεκάθαρα κοροϊδευτικό και εξευτελιστικό 

χαρακτήρα, ειρωνευόμενα τη συνθήκη στη οποία βρίσκονταν οι κρατούμενοι 

(Papaeti, 2013). 

 

 

Όλοι Θα Ζήσουμε (Τα παιδιά) 

Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά 

τα σνομπάρεις κι ούτε δίνεις σημασία πια καμιά. 

 

Όλοι θα ζήσουμε, όλοι θα ζήσουμε, κι εσύ με τα πολλά κι εμείς με τα λίγα. 

Εμείς δεν είχαμε χαρτί κι εσύ είχες τον ρήγα. 

 

Μεγαλοπιάστηκες και χάθηκες από την πιάτσα,  

δεν ξαναφάνηκες από τα στέκια τα παλιά. 

 

Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά 

... 

Όλοι θα ζήσουμε, ... 

 

                                                      
10 Ο Γιώργος Κοινούσης ήταν ένας από τους καλλιτέχνες στους οποίους το δικτατορικό καθεστώς και 
η ΕΣΑ έδειχναν ιδιαίτερη προτίμηση. Λέγεται ότι ο ίδιος ήταν φίλια κείμενος στο καθεστώς, ενώ 
συχνά  επισκεπτόταν τις εγκαταστάσεις της ΕΣΑ, για να ψυχαγωγήσει το προσωπικό τραγουδώντας 
επιτυχίες του. 
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Εμείς ξενύχτηδες, μπατίρηδες, θα ζούμε πάντα 

και όσα βγάζουμε θα τα χαλάμε στη ζωή. 

 

Το πρωί, το πρωί, θα μας βρίσκει το πρωί,  

όπως τότε στην παρέα που ήσουνα κι εσύ μαζί. 

 

Όλοι θα ζήσουμε, ...  

Στίχοι του τραγουδιού «Όλοι θα Ζήσουμε». Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου από 
http://www.stixoi.info 

 

Ο Στέφανος 

Από μία γλάστρα στην αυλή,  

θα κόψω ένα λουλούδι 

και για χατίρι του θα πω 

ένα παλιό τραγούδι 

 

Πάει κι ο Στέφανος,  

ο καλός ο άνθρωπος 

με το φωτοστέφανο 

που λες... 

Πάει κι ο Στέφανος 

άντε ένα παράπονο 

έκλαιγαν οι φίλοι του  

προχθές 

 

Κι από το σπίτι τ’ αψηλό 

κι από το μπαλκονάκι 

του έστειλα το δάκρυ μου 

μ’ ένα χελιδονάκι. 

 

Στίχοι του τραγουδιού «Ο Στέφανος». Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου από 
http://www.stixoi.info 
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«Τα αυτιά μου ακόμη βουίζουν. «Τα παιδιά, τα καλά παιδιά» και «θα πάω στη 

ζούγκλα με τον Ταρζάν». Ήταν συνεχώς τα ίδια τραγούδια. Τα έπαιζαν κατά τη 

διάρκεια των βασανιστηρίων για να σκεπάζουν τις κραυγές και τη νύχτα που οι φύλακες 

επέστρεφαν μεθυσμένοι. Φαντάσου να μένεις για μέρες χωρίς νερό, να σε χτυπούν με 

γκλοπ και μετά να ακούς αυτή τη μουσική. Ένιωθες ότι τρελαίνεσαι.. Στο τέλος είχα 

παραισθήσεις. Nόμιζα ότι ο τοίχος είναι ψυγείο και πήγαινε να πάρω μια κόκα κόλα. 

Με χτυπούσαν και τα πρόσωπά τους παραμορφωνόντουσαν. Νόμιζα πως ήταν οι φίλοι 

μου και η οικογένειά μου. Τους έλεγα ¨Γιάννη, γιατί με χτυπάς;¨. Έτσι ήταν. Και με όλα 

αυτά άκουγες αυτή τη μουσική. «Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά» και «Θα 

πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν» κι όταν τελείωναν τα βασανιστήρια, που ποτέ δεν 

ήταν σε σταθερή ώρα, έπαιζαν το «Ο Στέφανος» (Papaeti, 2013). 

1.3.2.5. Ο διπλός ρόλος του ήχου και της μουσικής στα κρατητήρια της 

Χούντας 

Είναι σκόπιμο να επισημανθεί η σαφής διαφοροποίηση στη χρήσης του ήχου και 

της μουσικής μεταξύ των κρατητηρίων στην οδό Μπουμπουλίνας και Πειραιά, και 

στις εγκαταστάσεις της ΕΑΤ-ΕΣΑ. Όσον αφορά τα βασανιστήρια στην «ταράτσα» 

στην Μπουμπουλίνας, ο προφανέστερος λόγος είναι η κάλυψη των ουρλιαχτών πόνου 

των βασανιζόμενων, καθώς το κτήριο βρισκόταν σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, 

περικυκλωμένο από σπίτια και πολυκατοικίες. Οι εγκαταστάσεις της ΕΑΤ-ΕΣΑ, 

ωστόσο περιβάλλονταν από ένα πάρκο, το Ναυτικό Νοσοκομείο και το Γενικό 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο 401, γεγονός που δεν δικαιολογεί τη χρήση της μουσικής 

για να καλυφθούν οι κραυγές των κρατουμένων (Papaeti, 2013).  

Συμπεραίνεται ότι η χρήση της μουσικής αποτέλεση τμήμα της συστηματικής 

τρομοκρατίας, εξευτελισμού και σωματικού και ψυχολογικού βασανισμού των 

κρατούμενων. Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πρακτικές βασανισμού και βίας που 

προαναφέρθηκαν προέκυπτε η συστηματική επίθεση σε όλες τις ανθρώπινες 

αισθήσεις. Η δημιουργία παραισθήσεων, απώλειας της αίσθησης της 

πραγματικότητας, σύγχυσης, τρόμου και πόνου (φυσικού και ψυχικού) 

εξυπηρετούσαν τη διαδικασία της ανάκρισης. Η απάνθρωπες αυτές μέθοδοι δίνουν 

μια σαφή εικόνα των προθέσεων και της ηθικής των ανθρώπων που κατείχαν την 

εξουσία κατά την ταραγμένη εκείνη περίοδο της ελληνικής ιστορίας (Papaeti, 2013) 
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1.3.3. Χιλή: η δικτατορία του Pinochet (1973-1990) 

Ενώ η περίοδος της ελληνικής δικτατορίας έφτανε στο τέλος της, στη Χιλή 

ξεκινούσε η αιματοβαμμένη ιστορία του δικού της πραξικοπήματος. Στις 11 

Σεπτεμβρίου του 1973 ο Augusto Pinochet καταλαμβάνει την εξουσία με στρατιωτικό 

πραξικόπημα, ανατρέποντας την  κυβέρνηση του Salvador Alliente. Πολύ σύντομα, ο 

Pinochet δημιούργησε σχεδόν χίλια κέντρα κράτησης. Όλα βρίσκονταν σε 

απομονωμένες περιοχές, στις έρημες εκτάσεις από την έρημο Ακατάμα έως τον 

πορθμό του Μαγγελάνου. Δεκάδες χιλιάδες συλληφθέντες κρατήθηκαν σε αυτά τα 

κέντρα, χωρίς δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο και στερημένοι από βασικά νομικά 

δικαιώματα. Οι περισσότεροι υποβλήθηκαν σε σοβαρά σωματικά και ψυχολογικά 

βασανιστήρια, ενώ πολλοί σκοτώθηκαν ή απλά εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με τις 

επίσημες έρευνες, 40.000 άνθρωποι βασανίστηκαν κατά τη διάρκεια της 

δεκαεπταετούς στρατιωτικής δικτατορίας και 3.095 από αυτούς δολοφονήθηκαν, 

1000 από τους οποίους εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι. Tο καθεστώς  

Pinochet, χρησιμοποίησε τη μουσική για την πολιτική κατήχηση των κρατουμένων, 

όπως επίσης και ως συνοδεία στα βασανιστήρια, κυρίως για να καλύψει τις κραυγές.  

1.3.3.1. Έρευνες για τα βασανιστήρια στην Χιλή 

Η βασική πηγή όσον αφορά την χρήση του ήχου στα στρατόπεδα της Χιλής 

αποτελεί η έρευνα της μουσικολόγου και ερευνήτριας Κatia Chornik. Η έρευνα της 

Chornik βασίστηκε σε συνεντεύξεις με πρώην κρατουμένους. Ιδιαίτερα πολύτιμη για 

την εν λόγω έρευνα είναι και μια συνέντευξη από πρώην υπάλληλο της μυστικής 

αστυνομίας της κυβέρνησης Pinochet, ο οποίος εργάστηκε σε διάφορα κέντρα 

κράτησης. Πρόκειται ίσως για την πιο λεπτομερή αναφορά που υπάρχει μέχρι τώρα 

σχετικά με πρακτικές βασανισμού συνδυασμένες με τη μουσική κατά την περίοδο της 

δικτατορίας στη Χιλή, και η μόνη που προέρχεται από πρώην πράκτορα μυστικών 

υπηρεσιών (Chornik, 2013·Παναγοπουλος, 2015). 

Η Εθνική Επιτροπή Πολιτικής Φυλάκισης και Βασανισμού (γνωστή και ως 

Valech),  αναφέρει σε έκθεση της πως η μουσική χρησιμοποιούνταν τακτικά από 

πράκτορες σε πολλά κέντρα κράτησης. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, περισσότερες 

λεπτομέρειες, όπως επί παραδείγματι, τον τρόπο χρήσης της, το ρεπερτόριο και την 

επίδραση που είχε στα θύματα. Στη μελέτη της η Katia Chornik αναφέρει πως από τις 

συνεντεύξεις της με τους πρώην αιχμαλώτους αποδείχθηκε ευκολότερο να συλλέξει 
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πληροφορίες που αφορούσαν τις μουσικές δραστηριότητες που πραγματοποιούσαν 

μεταξύ τους οι κρατούμενοι, όπως το ομαδικό τραγούδι. Οι πρώην κρατούμενοι ήταν 

πρόθυμοι να προσφέρουν πληροφορίες. Η στάση τους όμως άλλαζε άμεσα όταν η 

έρευνα στρεφόταν στη βίαιη διάσταση της μουσικής, όπως για παράδειγμα την 

μουσική υπόκρουση κατά τα βασανιστήρια (Chornik, 2013·Παναγοπουλος, 2015). 

Πρώην κρατούμενοι αναφέρουν να αναγκάζονται να τραγουδήσουν σε καθημερινή 

βάση τον εθνικό ύμνο (“Orden y patria es nuestro lema”) ενώ άλλοι αναφέρουν να 

έχουν αναγκαστεί να τραγουδήσουν ή να ακούνε κατά τη διάρκεια του βασανισμού 

τους τραγούδια του Julio Inglesias, το “La vie en rose” της  Edith Piaf, το “My sweet 

Lord” του George Harrisson, το “Αlfonsina y el mar” του Felix Luna , το “Libre” του 

Nino Bravo και το soundtrack του Walter Carlos στην ταινία “Το κουρδιστό 

πορτοκάλι” του Stanley Cubric. Σε γενικές γραμμές, η επιλογή αυτή μπορεί να 

θεωρηθεί τυχαία, και ότι κατ’ επέκταση, το νοηματικό και συναισθηματικό φορτίο 

δεν ενδιέφερε τους βασανιστές. Ενδιαφέρουσα, ωστόσο, είναι η τελευταία. Η ταινία 

«Το Κουρδιστό Πορτοκάλι» αναφέρεται ακριβώς στην χρήση διάφορων μεθόδων, 

όπως αναγκαστική προβολή βίντεο, έκθεση σε δυνατή μουσική και ήχους, χρήση 

παραισθησιογόνων και ψυχοτροπικών ουσιών, κ.α., προκειμένου να επιτευχθεί πλύση 

εγκεφάλου σε έναν ψυχασθενή εγκληματία (Carlyle, n.d.). 

Ο πρώην πράκτορας11 ξεκίνησε να δουλεύει στο κέντρο κράτησης Chacabuco  και 

αργότερα έγινε μέλος της μυστικής υπηρεσίας του Pinochet, τη λεγόμενη DINA 

(National Inteligence Directorate). Ως πράκτορας της DINA, υπηρέτησε αρχικά σε σε 

αρκετά  κέντρα βασανιστηρίων στο Santiago: το Villa Grimaldi και το Londres 38. 

Εργάστκηκε, επίσης, στα αρχηγεία της DINA, Rinconada de Maipu, καθώς και στα 

κέντρα Tejas Verdes και Rocas de Santo Domingo. Επιπλέον, διατηρούσε 

διασυνδέσεις με προσωπικό από τέσσερα ακόμη κέντρα του Santiago: το Iran 3037 

(γνωστό και ως “Venda Sexy” ή “Discoteque”), το Jose Domingo Canas 1305, το 

Cuatro Alamos και το Marcoleta 90. Τέλος, είχε επαφές και με προσωπικό της 

“Colognia Dignidad12”. Το 1975, λιποτάκτησε από την DINA και διέφυγε στη 

                                                      
11 Ο οποίος αναφέρεται στην έρευνα της Chornik με το ψευδώνυμο Gonsalez. 
12 H Colonia Dignidad  ήταν μια κλειστή κοινότητα στο Parral, 300 χλμ νότια του Santiago, η 
οποία είχε ιδρυθεί από τον δραπέτη ναζιστή αξιωματικό Paul Schaffer το 1961. 
Χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα ως χώρος βασανισμού κατά την διάρκεια της δικτατορίας του 
Pinochet. 
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Γερμανία, όπου και κατέθεσε στην Valech για πολλές περιπτώσεις εγκλημάτων στη 

δικτατορία της Χιλής (Chornik, 2013·Παναγοπουλος, 2015).. 

1.3.3.2. Τα  κέντρα κράτησης 

Ι: Chacabuco 

Το Chacabuco ήταν ένας οικισμός στην έρημο Acatama, με μοναδικό οικονομικό 

πόρο την συλλογή νιτρικού άλατος. Ιδρύθηκε το 1924 από την εταιρία Lautaro 

Nitrate Company Ltd, και εγκαταλείφθηκε στα τέλη της δεκαετίας  του 1930, λόγω 

οικονομικής κατάρρευσης. Παρέμεινε μια πόλη-φάντασμα έως το 1971, όταν  ο 

πρόεδρος Salvator Allende κήρυξε το Chacabuco ιστορικό μνημείο, οπότε και 

ξεκίνησαν διαδικασίες συντήρησης και αναπαλαίωσης της πόλης. Όμως το 1973, με 

το πραξικόπημα του Pinochet, ο οικισμός μετατράπηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης 

πολιτικών αντιφρονούντων. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, ξεπερνώντας τα 360 στρέμματα. Στο στρατόπεδο του Chacabuco 

κρατήθηκαν περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι. Μετά το 1974 οι κρατούμενοι 

άρχισαν να μεταφέρονται σε διάφορα στρατόπεδα στις περιοχές γύρω από το 

Santiago και το Valparaiso (Chornik, 2013·Bernardson, 2010). 

Οι κρατούμενοι τρομοκρατούνταν και βασανίζονταν σε καθημερινή βάση, ενώ 

ήταν αναγκασμένοι να συμμετέχουν σε στρατιωτική εκπαίδευση. Αναγκάζονταν να 

περνούν πολλές ώρες στους εξωτερικούς χώρους του στρατοπέδου, υποφέροντας από 

τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες της ερήμου. Οι φυλακισμένοι κατέφθαναν στο  

Chacabuco τραγουδώντας όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο. Κάθε πρωί, έπρεπε επίσης να 

τραγουδούν τον εθνικό, καθώς και στρατιωτικά εμβατήρια, με την έπαρση και 

υποστολή της σημαίας. Αξιοσημείωτη είναι η προσθήκη μιας επιπλέον στροφής στον 

εθνικό ύμνο, ο οποίος εξυμνούσε τον Στρατό. Οι στρατιώτες που εργάζονταν στο 

Chacabuco έπρεπε επίσης τραγουδούν τον εθνικό ύμνο και εμβατήρια για να αυξηθεί 

το αίσθημα του πατριωτισμού (Chornik, 2013). 

“Οι κρατούμενοι δεν τραγουδούσαν αυτά τα τραγούδια επειδή πήγαζε από μέσα τους, 

αλλά επειδή τους ανάγκαζαν. Νομίζω πως ο σκοπός τους ήταν να τους φτάσουν στα 

όριά τους.” (Chornik, 2013) 
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Εικόνα 12. Οι κοιτώνες του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Chacabucko. 

Ανάκτηη στις 20 Αυγούστου 2017 από http://www.elclarin.cl.  

II: Villa Grimaldi: 

Η “Villa Grimaldi” πριν το πραξικόπημα λειτουργούσε ως ντίσκο για τις 

προνομιούχες τάξεις. Βρισκόταν στα περίχωρα του Santiago και έχει έκταση 10.200 

τετραγωνικά μέτρα. Εκτιμάται ότι περί τους 5000 ανθρώπους φυλακίστηκαν και 

βασανίστηκαν στο κτήριο αυτό. Το πιο γνωστό βασανιστήριο λεγόταν “parrilla”, 

δηλαδή μπάρμπεκιου, όπου γυμνοί, οι κρατούμενοι δένονταν σε μια μεταλλική 

κουκέτα και υποβάλλονταν σε ηλεκτροσόκ. Επίσης, βουτούσαν το κεφάλι των 

κρατουμένων σε βρώμικα νερά ή άλλα υγρά, τοποθετούσαν στον κεφάλι τους 

πλαστικές σακούλες μέχρι το σημείο της ασφυξίας, βίαζαν τις γυναίκες, 

συμπεριλαμβανομένων όσων ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Οι φυλακισμένοι 

κρατούνταν σε τρεις διαφορετικούς τύπους κελιών: 

 στα λεγόμενα “σπίτια Corvi”, τα οποία είχαν έκταση 0.80x0.80 και ήταν 

αποκλειστικά φτιαγμένα για να διαλύσουν ψυχικά τους κρατούμενους,  

 στα «σπίτια Chile», που είχαν έκταση 1x2 και ήταν κελιά όπου 

τοποθετούνταν μέσα ανά πέντε, πριν την ανάκριση και το βασανιστήριο 

45 
 



 στον «Πύργο», μια δεξαμενή νερού ύψους έξι μέτρων, που περιλάμβανε 

μικροσκοπικούς θαλάμους για να κρατά τους αιχμαλώτους σε πλήρη 

απομόνωση.    

Στη “Villa Grimaldi” οι πράκτορες αναφέρεται να ακούνε συνέχεια ραδιόφωνο με 

παραδοσιακή μεξικάνικη μουσική. Δύο από τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα 

τραγούδια ήταν οι λαϊκές επιτυχίες “La Vaca Blanca”  και “La Loca Maria”. Όμως η 

μουσική που επέλεγε ο ανακριτής κατά τη διάρκεια ενός βασανιστηρίου ήταν 

ελεύθερη (Chornik, 2013·Tales of Torture, 2013).  

«..Ο πράκτορας που ήταν υπεύθυνος, αναλάμβανε να διαλέξει το ρεπερτόριο που θα 

έπαιζε κατά τη διάρκεια ενός βασανιστηρίου. Οι αξιωματικοί είχαν διαφορετικό ό 

γούστο. Δεν τους άρεσε η μουσική όπως το ¨La vaca blanca ¨ και το  ¨La loca Maria¨. 

Τους άρεσε η κλασσική μουσική. Ήταν πιο μορφωμένοι» (Chornik, 2013)  

 

Εικόνα 13 α. Το διοικητήριο της “Villa Grimaldi”. Ανακτήθηκε στις 20 

Αυγούστου από http://villagrimaldi.cl. 
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Εικόνα 13 β. Ο πύργος της “Villa Grimaldi”.Ανακτήθηκε στις 20 Αυγούστου 2017 

από https://kellylowenstein.files.wordpress.com. 

ΙΙΙ: “La Venda Sexy” και άλλα στρατόπεδα: 

Το σπίτι στην οδό Iran ήτα γνωστό ως  “La Venda Sexy”. To όνομα αυτό 

οφειλόταν στην τακτική σεξουαλική κακοποίηση των κρατουμένων. Το σπίτι ήταν 

επίσης γνωστό και ως “Discoteque”, γιατί  παιζόταν μουσική συνεχόμενα (Chornik, 

2013, σελ. 60). 

Τέλος, πηγές αναφέρουν πως  και στο στρατόπεδο “Tejas Verdes” λέγεται πως οι 

κρατούμενοι έπρεπε να τραγουδούν κάθε πρωί τον εθνικό ύμνο, ενώ το απόγευμα 

ήταν υποχρεωμένοι να τραγουδούν στρατιωτικά εμβατήρια που να εξυμνούν τις 

παραδοσιακές αξίες και τον ηρωισμό. Στους χώρους βασανισμό του στρατοπέδου 

“Londres” και “Jose Domingo” οι κρατούμενοι ήταν συνεχώς εκτεθειμένοι σε 

μουσική πολύ υψηλής έντασης, καθιστώντας αδύνατον το να κοιμηθούν (Chornik, 

2013).  

“Για παράδειγμα,σήμερα μπαίνω μέσα στο σπίτι σου, και παίρνω όλα σου τα 

υπάρχοντα. Συμπεριλαμβανομένου και τους δίσκους και το πικ απ. Μετά, θα παίζαμε τη 

μουσική σου, ό,τι είδος και να' ταν. Ό,τι ήταν στη μόδα, ό,τι παιζόταν στο ραδιόφωνο. 

Τόσο απλά. Αυτό συνέβαινε και στη “Villa Grimaldi”, αλλά όχι στην “Londres 38”. Οι 

πράκτορες οι ίδιοι την μετονόμασαν σε “Discoteque”. Είχαν εισβάλλει στο σπίτι 
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κάποιου που είχε ένα μεγάλο ηχοσύστημα. Πήραν το εξοπλισμό και τον εγκατέστησαν 

σε ένα δωμάτιο που χρησιμοποιούνταν για βασανιστήρια, στον πρώτο όροφο. Ήταν 

τόσο δυνατά, μα τόσο δυνατά. Είχαν βάλει τη μουσική να παίζει για να καλύψουν τις 

κραυγές των φυλακισμένων. Έπαιζε όλη μέρα.” (Chornik, 2013, σελ. 60)  

 

Εικόνα 13 γ. Το οίκημα “La Venda Sexy”. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2017 

από http://www.memoriaviva.com. 

 

Εικόνα 13 γ. Το διοικητήριο του στρατοπέδου “Tejas Verdes”. Ανακτήθηκε στις 

10 Αυγούστου 2017 από http://www.elpuertolibre.cl 
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1.3.4. Αμερική: ο Πόλεμος ενάντια στον Τρόμο (2001-σήμερα) 

“Θεωρώ τη μουσική μου πολιτιστικά ανώτερη των Ιρακινών. Η μουσική μου είναι η 

ελευθερία εκείνη μέσω της οποίας εκφράζω την παράνοιά μου. Εάν αυτοί δεν είναι 

μαθημένοι στην ελευθερία, τότε χαίρομαι να αποτελώ ένα έκθεμα στην παρουσίαση 

αυτή.” 

Απάντηση του James Hetfield (Metallica) όταν ερωτήθηκε για το ποια είναι η γνώμη του σχετικά με 

το ότι η μουσική του έχει χρησιμοποιηθεί σε βασανιστήρια (Smith, 2008) 

 

Μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο Αμερικανός 

πρόεδρος Τζορτζ Μπους  εισήγαγε την έννοια του «Πολέμου Ενάντια στον Τρόμο» 

(War on Terror-WoT). Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να νομιμοποιήσει τις πολιτικές, 

στρατιωτικές και νομικές δράσεις έναντι οργανώσεων που χαρακτηρίστηκαν 

τρομοκρατικές αλλά και τους πιθανούς υποστηρικτές τους (πολιτικά, οικονομικά, 

νομικά κτλ). Βασική παράμετρος του «Πολέμου Ενάντια στον Τρόμο» αφορούσε την 

αμερικάνικη εξωτερική πολιτική απέναντι σε χώρες της Μέσης Ανατολής (Cusick, 

2006).  

Έκτοτε, αρκετοί πολίτες ισλαμικών κρατών φυλακίστηκαν σε κέντρα κράτησης 

στο Ιράκ (Abu Ghraib), το Αφγανιστάν και την Κούβα (Guantanamo). Η 

συνηθέστερη κατηγορία ήταν η  υποψία για τρομοκρατία ή/και σύνδεση με 

ισλαμιστικές τρομοκρατικές ομάδες, όπως η Αλ Κάιντα. Στη συντριπτική  

πλειοψηφία τους, επρόκειτο για ανθρώπους που απλώς είχαν βρεθεί στο λάθος 

σημείο τη λάθος στιγμή. Παρόλαυτα, υπέστησαν ασταμάτητα βασανιστήρια και 

εξευτελισμούς, αναγκαζόμενοι πολλές φορές να δηλώσουν και ψεύτικη ενοχή 

προκειμένου να σταματήσει το μαρτύριο τους. Υπάρχει πλήθος πληροφοριών όσον 

αφορά τη χρήση της μουσικής ως βασανιστήριο σε αυτά τα κέντρα κράτησης (Cusic, 

2006·Bayoumi, 2005·Lin, 2012). 
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1.3.4.1. Μαρτυρίες για τα βασανιστήρια σε αμερικάνικα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης 

Κάποιες από τις περιπτώσεις που διέρρευσαν και έχουν καταγραφεί είναι οι εξής: 

 Το Μάρτιο του 2003 ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε το τραγούδι “Enter 

Sandman” (Metallica) και το “Ι love you” (theme song της παιδικής τηλεοπτικής 

σειράς “Barney the Dinosaur”) κατά διαδικασία της ανάκρισης Ιρακινών 

αιχμαλώτων. Τα κομμάτια αυτά αναπαράγονταν ασταμάτητα σε πολύ δυνατή 

ένταση (Bayoumi, 2005).  

 Την ίδια χρονιά, η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) 

ενημερώθηκε από αγνώστου ταυτότητας υπάλληλο του FBI, για τις συνθήκες 

κράτησης στο Guantanamo. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε πως οι κρατούμενοι  

βρίσκονταν πολλές ώρες αλυσοδεμένοι στο πάτωμα, εκτεθειμένοι σε ακραίες 

θερμοκρασίες, καθώς και σε ραπ μουσική υπερβολικά υψηλής έντασης (Bayoumi, 

2005).  

 Τον Ιούνιο του 2005 δημοσιοποιήθηκε η ιστορία του Mohammed al Qahtani ο 

οποίος κρατήθηκε στο Guantanamo. Αναφέρεται πως ανακρινόταν καθημερινά 

από το Νοέμβριο του 2002 μέχρι τον Ιανουάριο του 2003, κατηγορούμενος για 

εμπλοκή στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι ανακρίσεις του ξεκινούσαν τα 

μεσάνυχτα. Τον ξυπνούσαν ρίχνοντάς του νερό στο κεφάλι είτε βάζοντας μουσική 

της Christina Aguilera σε εξωφρενική ένταση (Bayoumi, 2005).  

 Ο Υasir al-Qutaji, δικηγόρος από τη Μοσούλη, συνελήφθη το Μάρτιο του 2004 

από τις αμερικανικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιούσε 

σχετικά με το βασανισμό Ιρακινών κρατουμένων από τους Αμερικάνους. 

Υποβλήθηκε ακριβώς στα ίδια βασανιστήρια των οποίων την αληθοφάνεια 

ερευνούσε. Το κεφάλι του καλύφθηκε με κουκούλα, τον έγδυσαν και τον έλουσαν 

με παγωμένο νερό. Χτυπήθηκε από Αμερικανούς στρατιώτες που φορούσαν 

γάντια προκειμένου να μην αφήσουν σημάδια στο σώμα του. Κρατήθηκε σε ένα 

δωμάτιο το οποίο αποκαλούνταν “Η Nτίσκο”(“The Disco”, Bayoumi, 2005). 

Επρόκειτο για έναν χώρο όπου μουσική παιζόταν όλη μέρα, σε τόσο δυνατή 

ένταση, που σύμφωνα με τον ίδιο, οι ανακριτές του έπρεπε να του μιλούν με 

μεγάφωνο το οποίο ήταν τοποθετημένο δίπλα στα αυτιά του. “Η Nτίσκο”, 
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αναφέρεται και από πολλούς ακόμη πρώην κρατούμενους οι οποίοι συνελήφθησαν 

στη Μοσούλη και κρατήθηκαν σε κέντρο αγνώστου τοποθεσίας (Bayoumi, 2005).  

 Στην περιοχή του Ιράκ Qaim, κοντά στα σύνορα με την Συρία, αναφέρονται 

βασανιστήρια, όπου οι Αμερικανοί στρατιώτες κρατούσαν Μουσουλμάνους 

αιχμαλώτους σε κοντέινερ, με φακούς μεγάλης ισχύος απευθείας  στραμένους στο 

πρόσωπο, και μουσική των Metallica και της Britney Spears (Cusic, 2006).  

 Το Δεκέμβρη 2005 άνθρωποι που απελευθερώθηκαν από φυλακή του Αφγανιστάν, 

σε συνέντευξή τους, ανέφεραν μεταξύ άλλων την κράτησή τους σε χώρους με 

απόλυτο σκοτάδι, όπου ήταν αναγκασμένοι να ακούν μουσική την οποία 

περιέγραψαν ως «αφόρητα δυνατή», «άπιστη», «βρώμικη» και «Δυτική» 

(Bayoumi, 2005).  

 Στις ίδιες συνεντεύξεις συμπεριλαμβανόταν και η κατάθεση του Benyan 

Mohammed, πρώην κρατούμενου στο Guantanamo. O Benyan υποβλήθηκε σε 

μουσική δυνατής έντασης που περιλάμβανε τραγούδια του Eminem και του 

Dr.Dre για είκοσι μέρες, ενώ στη συνέχεια η μουσική αντικαταστάθηκε από ήχους 

και sound effects για το Halloween και ταινίες τρόμου. Άλλοι καλλιτέχνες των 

οποίων μουσικοί παιζόταν στο Guantanamo είναι η Britney Spears, οι Limp Bizkit, 

ο Eminem, οι Rage Against the Machine, οι Metallica, ο Bruce Springsteen 

(συγκεκριμένα το Born in the USA), oι Deicide (το “Fuck your God”) 

(Cusic2006·Bayoumi, 2005). 

Είναι προφανές ότι τα περισσότερα είδη μουσικής που επιλέγονται ως 

βασανιστήριο στα αμερικάνικα κέντρα κράτησης αντανακλούν την αμερικάνικης 

κουλτούρα και αισθητική. Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει την πεποίθηση ότι η επιλογή 

της μουσικής στοχεύει στο να επιτεθεί στην πολιτιστική και θρησκευτική ταυτότητα 

του θύματος (Bayoumi,2005·Caba, 2006·Lin, 2012·Worthington, 2009). 

1.3.4.2. Κριτήρια για τις μουσικές επιλογές 

Aπό τις προηγούμενες περιγραφές μπορεί να παρατηρηθεί ότι τα είδη μουσικής 

που επιλέγονται κυμαίνονται από Heavy Metal, Rap, Pop, Rock με πατριωτικούς 

στίχους, έως και μουσικά θέματα από τηλεοπτικές εκπομπές. Μπορεί βάσιμα να 

υποτεθεί ότι η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Η χρήση της μουσικής στις εν λόγω 

περιστάσεις, κατ’ επέκταση, δεν χρησιμοποιείται μόνο για να προσβάλει την αίσθηση 
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της ακοής, με τις ανάλογες σωματικές και ψυχοακουστικές παρενέργειες που ενέχει η 

έκθεση σε συνεχή θόρυβο. Το νοηματικό φορτίο των στίχων και η αισθητική που 

χαρακτηρίζει την ίδια τη μουσική παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην άσκηση 

ψυχικής πίεσης. Ο μουσικός βασανισμός χρησιμοποιεί τη μουσική ως πολιτισμικό και 

θρησκευτικά προσβλητικό όπλο. Κατ’  αυτόν τον τρόπο «oι πολιτιστικές διαφορές 

αξιοποιούνται με τρόπο ώστε η πολυπολιτισμικότητα να αποτελεί το κομμάτι μιας 

κυριαρχικής στρατηγικής για τις ανακρίσεις» (Bayumi, 2005). Αποτελεί μία από τις 

χειρότερες επιδείξεις πολιτιστικού ιμπεριαλισμού, μια απάνθρωπη μέθοδο που 

βασίζεται στο να προσβληθούν οι θρησκευτικές ευαισθησίες και η πολιτισμική 

ταυτότητα των κρατουμένων (Lin, 2012).  

Η στοχευμένη εθνοκεντρικότητα των μουσικών επιλογών δεν είναι καθόλου 

συμπτωματική. Ο λοχίας Mark Hadsell, ανακριτής του αμερικανικού στρατού, 

αναφέρει:  

“Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ξανακούσει ποτέ τους Heavy Metal. Δεν μπορούν να 

την αντέξουν. Αν τους παίξεις αυτή τη μουσική για ένα εικοσιτετράωρο, οι λειτουργίες 

του σώματος και του εγκεφάλου τους αρχίσουν να ολισθαίνουν, η ροή της σκέψης τους 

αρχίζει να επιβραδύνεται και το ηθικό τους αρχίζει να σπάει. Τότε είναι που μπαίνουμε 

μέσα και τους μιλάμε.”(Borger, 2003) 

1.3.4.3.  H μουσική ως πολιτιστικό και θρησκευτικό μέσο πίεσης 

Αυτή η μέθοδος βασανισμού είναι μοναδική, καθώς στοχεύει στον θρησκευτικό 

και πολιτιστικό εξευτελισμό του υποκειμένου. Συνηθέστατο φαινόμενο είναι ο 

συνδυασμός των μουσικών βασανισμών με άλλες μεθόδους βασανισμού, επίσης με 

σημεία πίεσης το θρησκευτικό αίσθημα  και την πολιτιστική ταυτότητα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απειλή  κρατουμένων από στρατιωτικούς 

σκύλους, εκπαιδευμένους στην επίθεση και την βία, που επιτρέπει στους βασανιστές 

να εκμεταλλευτούν την φοβία των Αράβων για τα σκυλιά, ή την χρήση προϊόντων 

βασισμένων στο κρέας του χοίρου, το  οποίο το ισλαμικό τυπικό απαγορεύει 

αυστηρότατα. 

Πολλοί μελετητές έχουν διατυπώσει την άποψη ότι αυτή η χρήση της μουσικής 

την καθιστά ένα «πολιτιστικά επιθετικό μέσο».  Μια εξ αυτών, η μουσικολόγος 

Susanne Cusick, πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες σχετικά με την χρήση της 
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μουσικής ως μέσω βασανισμού. Τα συμπεράσματα της έχουν εγείρει συγκρούσεις και 

συζητήσεις στους κύκλους των Αμερικανών ακαδημαϊκών μουσικολόγων. Ένας από 

τους κεντρικούς άξονες των ερευνών τις είναι ο ισχυρισμός ότι η χρήση της μουσικής 

ως βασανιστήριο είναι ένα παράδειγμα πολιτιστικού πολέμου που διαιωνίζει το 

καθεστώς των βασανιστηρίων  Τονίζει επίσης ότι η χρήση της Δυτικής μουσικής που 

αποσκοπεί στο να εξευτελίσει και να προσβάλλει κρατούμενους από ένα διαφορετικό 

πολιτιστικό υπόβαθρο όχι μόνον υποβαθμίζει την πολιτιστική αξία της δυτικής 

μουσικής, αλλά υπογραμμίζει ένα  σύνολο επεκτατικών, ιμπεριαλιστικών και 

ολοκληρωτικών τάσεων απέναντι σε διαφορετικούς πολιτισμούς (Cusic &Joseph,  

2011, σελ.13).  

Η πολιτισμική υποβάθμιση των θεσμών και των ατόμων που απεικονίζει η χρήση 

της μουσικής είναι  χαρακτηριστική. Μια παράμετρος που χρήζει ιδιαίτερης 

αναφοράς είναι η θέση  των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης απέναντι σε αυτού του 

είδους πρακτικές. Μπορεί να ειπωθεί ότι ο Τύπος, σε γενικές γραμμές, αντιμετωπίζει 

την πρακτική των μουσικών βασανιστηρίων με τρόπο ειρωνικό, υιοθετώντας έως και 

υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τους κρατούμενους. Η χρήση της Pop και Rock 

μουσικής ως εργαλείο στην διαδικασία της ανάκρισης μετατράπηκε σε αντικείμενο 

χλεύης από ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες και τηλεοπτικές εκπομπές. Οι 

σαρκαστικές απαντήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο θέμα της χρήσης της 

μουσικής ως βασανιστήριο παραπληροφορούν το κοινό σχετικά με τη σοβαρότητα 

αυτής της μεθόδου βασανισμού (Lin, 2012).  

Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα ακολουθούν: 

 ο τίτλος ενός ρεπορτάζ «Μουσική που Φτιάχνει την Διάθεση, ενώ Αναρωτιέστε για 

τον Θρησκευτικό σας Πόλεμο» (Steyn, 2005).  

 Διαδικτυακοί ιστότοποι προορίζονταν για προτάσεις πολιτών περί μουσικών 

επιλογών για χρήση ψυχολογικών βασανιστηρίων.  

 H εφημερίδα St. Petersburg Times στο Τampa Bay της Florida, ρώτησε τους 

αναγνώστες της ποια τραγούδια θα χρησιμοποιούσαν για να διώξουν του αντάρτες 

από την Fallujah, για να σπάσουν το ηθικό των Ιρακινών κρατουμένων ή απλά για 

να τρελάνουν τους γείτονές τους. (Lin, 2012, σελ. 31). 
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 Η βρετανική φιλελεύθερη εφημερίδα The Guardian , στη κυκλοφορία της είδησης 

ότι το τραγούδι έναρξης της παιδικής τηλεοπτικής εκπομπής “Barney the 

Dinosaur” δημοσίευσε άρθρο με τίτλο “Not the Barney Song!” το οποίο μεταξύ 

άλλων καταλήγει ως εξής:  

«Τι κρίμα για τους καημένους τους κρατούμενους, αλλά εμείς οι γονείς είμαστε 

φτιαγμένοι από πιο ανθεκτικό υλικό. Όμως υποψιάζομαι ότι οι ενωμένες δυνάμεις δεν 

έχουν κάνει πλήρη χρήση του οπλοστασίου τους. Να είστε σίγουροι ότι τα μυστικά του 

Σαντάμ Χουσείν δε θα μπορούν πια να μείνουν κρυφά όταν οι Βρετανοί ανακριτές θα 

φέρουν στην επιφάνεια το μυστικό τους όπλο: μια ενισχυμένη κασέτα με το μουσικό 

θέμα από το “Merlin the Magical Puppy”. (Hann, 2003). 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Όπλα και Μέθοδοι πρόκλησης Φυσικής Δυσφορίας με Χρήση Ήχου 

 
 

 

2.1. Συνοπτική εξήγηση του φαινομένου του ήχου 

 

Εικόνα 14. Ανατομία του ανθρώπινου αυτιού. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2017 

από https://s-media-cache-ak0.pinimg.com 

 

Το ανθρώπινο αυτί, είναι ικανό να αντιληφθεί ήχους που κυμαίνονται από τα 20 

Hz έως τα 20kHz. Το  μέγεθος που μετράει η μονάδα του 1 Herz είναι ένας 

ολόκληρος κύκλος ενός ημιτονοειδούς κύματος ανά δευτερόλεπτο.  Έρευνες έχουν 

δείξει πως η ακοή δε σταματά να λειτουργεί κάτω από τα 20Ηz, αλλά πως το 

ανθρώπινο αυτί μπορεί να αντιληφθεί ήχους έως και 1Hz όταν υπάρχει η ηχητική 

πίεση που είναι επαρκής. Ήχοι με μεγαλύτερη συχνότητα των 20Κhz ονομάζονται 

υπέρηχοι, ενώ με μικρότερη των 20Hz λέγονται υπόηχοι (Luce, 1993). 
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Η ένταση ενός ήχου είναι μέγεθος που αποδίδει την ισχύ ενός ηχητικού κύματος 

ανά μονάδα επιφάνειας και μετριέται σε deciBel (dB). Ως τιμή 0 ορίζεται το κατώφλι 

ακουστότητας, τιμή την οποία μπορούν να ακούσουν εξαιρετικά ικανά αυτιά που δεν 

έχουν υποστεί φθορά. Η τιμή εκείνη από την οποία μπορεί το ανθρώπινο αυτί να 

αρχίσει να νιώθει πόνο είναι τα 125dB. O ακουστικός μηχανισμός λειτουργεί 

λογαριθμικά, επομένως ο διπλασιασμός της ενέργειας του ήχου ισούται με μια 

αύξηση των 3dB. Το ανθρώπινο αυτί αντιλαμβάνεται τον διπλασιασμό της ηχητικής 

ενέργειας στην αύξηση των 10dB (Luce, 1993). 
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Πίνακας 1. Στάθμης έντασης χαρακτηριστικών ήχων σε dB. Ανακτήθηκε στις 20 

Αυγούστου 2017 από http://survivallife.com. 

 

2.2. Η εμφάνιση και εξάπλωση των ακουστικών όπλων 

Τα ακουστικά όπλα χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου. Την εποχή εκείνη, επρόκειτο απλώς για ευαίσθητες συσκευές 

που μετρούσαν τις εκπομπές υπόηχων και βοηθούσαν στο να ανιχνευθεί η τοποθεσία 

ιλών πυροβολικού ή εχθρικών αεροσκαφών (Davies, 2015). 

Στις επόμενες δεκαετίες σημειώθηκαν περιπτώσεις χρήσης μη θανατηφόρων 

ηχητικών όπλων. Ο ρόλος τους ήταν κατασταλτικός και τα ενέτασσαν στην 

κατηγορία όπλων «κρότου-λάμψης». Χρησιμοποιήθηκαν σε αντιτρομοκρατικές 
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επιχειρήσεις, ιδίως όπου εμπλεκόταν η κράτηση ομήρων. Τα όπλα «κρότου-λάμψης» 

δεν είναι κατευθυντικά, επομένως πλήττουν με τον ίδιο τρόπο εχθρικές και φίλιες 

δυνάμεις. Η χρήση τους απαιτεί ιδιαίτερο συντονισμό, ώστε να αποφευχθούν 

τραυματισμοί και παράπλευρες απώλειες (Davies, 2015)  

Από το 1997 ξεκίνησε επίσημα η ανάθεση έρευνας και ανάπτυξης ακουστικών 

όπλων από το Υπουργείου Αμύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιo παλιό 

συμβόλαιο αγοράς ακουστικών όπλων χρονολογείται στις 18 Νοεμβρίου του 1998. 

Επρόκειτο για όπλα που εκπέμπουν υπόηχους και τα αποτελέσματα τους είναι από 

αποτρεπτικά έως θανατηφόρα (Cusic, 2006).  

Το 1999 η εταιρία Primex Physics Intenational ξεκίνησε την ανάπτυξη της 

συσκευής “Sound  Blaster”. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο παράγει 

επαναλαμβανόμενα ηχητικά  κύματα έντασης 165dB με δραστικό βελινεκές τα 15 

μέτρα. Επανδρώνεται από ένα  άτομο. Σκοπός λειτουργίας του είναι η εκκένωση 

χώρων και η διάλυση του όχλου. Παράλληλα, η συσκευή “Sequencial Arc Discharge 

Acoustic Generator” βρίσκεται υπό ανάπτυξη στα εργαστήρια της Αμερικάνικης 

Πολεμικής Αεροπορίας. Η λειτουργία της “Sequencial Arc Discharge Acoustic 

Generator” έγκειται στην παραγωγή μεγάλης έντασης ηχητικά κύματα από αμιγώς 

ηλεκτρικά μέσα. Απ' όσο είναι γνωστό, κανένα από τα παραπάνω όπλα δεν 

χρησιμοποιήθηκε σε επιχειρήσεις (Davies, 2015·Rich, 2011).  
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Εικόνα 15 α. Τρέιλερ με το όπλα “Acoustic Βlaster”. Ανακτήθηκε στις 10 

Αυγούστου 2017 από https://www.wired.com. 

 

Εικόνα 15β. Το σύστημα “Sequential Arc Discharge  Senerator” (S.A.D.G) 

(Boesch, 1998, σελ. 5). 

Ένα διαφορετικό ακουστικό όπλο συνίσταται από την τοποθέτηση 36 ηχείων 

μεγάλης ισχύος σε σειρά με ίδια φάση (phased-array). Αυτή η τοποθέτηση είναι 

ιδιαίτερα κατευθυντική. Ο υψηλής έντασης θόρυβος που μπορεί να παραχθεί από 

τέτοια συστήματα μπορεί να  καταστείλει μικρές ομάδες ατόμων εντός του δραστικού 

του βεληνεκούς. Έχει την δυνατότητα οριζόντιας και κάθετης εκπομπής θορύβου, 

ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια στην στόχευση. Αυτού του είδους οι 

συσκευές ονομάζονται «όπλα θορύβου» (Davies, 2015·Rich, 2011).. 

Άλλες εφαρμογές της χρήσης του ήχου δεν βασίζονται στην αισθητηριακή 

επίδραση που έχει ο ήχος στον στόχο, αλλά στην χρήση του ηχητικού κύματος ως 

κύμα ενέργειας. Τα όπλα που βασίζονται στην αρχή αυτή ονομάζονται «όπλα 

ωστικού κύματος» (“shockwave weapons”). Η λειτουργία τέτοιων όπλων έγκειται 

στην δημιουργία ενός ισχυρού κύματος ηχητικής ενέργειας, που εκπέμπεται σε 

υπερηχητική ταχύτητα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα όπλα “Vortex 

Ring Guns” («όπλα  δημιουργίας ενεργειακής δίνης») (Rich, 2011). 
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Εικόνα 15 γ. Αφίσα που περιγράφει την λειτουργία ενός ατομικού όπλου 

δημιουργίας ενεργειακής δίνης. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2017 από   

http://www.ferretpress.com.   

 

Την ραγδαία τεχνική πρόοδο στην κατασκευή των ηλεκτρονικών οδήγησε μεταξύ 

άλλων στην κατασκευή ηχητικών όπλων με βελτιωμένες επιδόσεις. Μετά το 2000 η 

Εταιρεία Αμερικανικής Τεχνολογίας (American Technology Corporation) εργάστηκε 

σε ένα ηχητικό όπλο νέας γενιάς, την συσκευή “Long Range Acoustic Device” 

(LRAD). Ανήκει στην κατηγορία των μη-θανατηφόρων όπλων. Μπορεί να 

εκτοξεύσει ήχους σε ένταση 50 φορές μεγαλύτερη από το κατώφλι πόνου και το 

μέγιστο βεληνεκές της φτάνει τα 1000 μέτρα (Rich, 2011).  

Συσκευή που μπορεί να συνδεθεί με ένα ΜΡ3 player,το LRAD μπορεί να εκπέμψει 

μουσική, ή απλώς έναν εκκωφαντικό ήχο υψηλής συχνότητας που μοιάζει με σειρήνα 

με πολύ υψηλή κατευθυντικότητα. Προσφέρει επίσης την δυνατότητα εκπομπής 

προφορικών μηνυμάτων, καθώς είναι συγχρόνως και μεγάφωνο. Χρησιμοποιείται 

από το φθινόπωρο του 2003 σε μάχιμες μονάδες του Πεζικού  και του Ναυτικού, 

αλλά και της Αστυνομίας για τη καταστολή και διάσπαση του πλήθος σε 

διαδηλώσεις. Η χρήση του εντοπίζεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει όμως 

χρησιμοποιηθεί και σε διαδηλώσεις ευρωπαϊκών χωρών, όπως στην Ισπανία και την 

Τσεχία (Davies, 2015·Rich, 2011).  
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Συσκευές “LRAD” χρησιμοποιούνται από το 2004 στο Ιράκ, λειτουργώντας 

αποτελεσματικά ως εξοπλισμός στις επιχειρήσεις του Αμερικάνικου Στρατού 

“PsyOps” (Psychological Operation-Ψυχολογικές Επιχειρήσεις). Μια από τις 

χαρακτηριστικότερες επιχειρήσεις “PsyOps” ήταν η συμμετοχή στην  πολιορκία της 

πόλης Fallujah στο Ιράκ. Το τμήμα των επιχειρήσεων “PsyOps” ήταν υπεύθυνο για 

τον «ηχητικό βομβαρδισμό» της πόλης με ομιλίες και μουσική (μεταξύ άλλων, 

συμπεριελήφθησαν και τραγούδια των AC/DC όπως το “Hells Bells” και το “Shoot to 

thrill”) (Davies, 2015·Rich, 2011)..  

 

Εικόνα 15δ. Το οπλικό σύστημα LRAD 500RX. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 

από https://www.lradx.com. 
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Εικόνα 15  ε. To οπλικό σύστημα LRAD 950RX . Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 

από https://www.lradx.com. 

 

Εικόνα 15 στ. Οπλικό σύστημα LRAD σε ναυτική άσκηση πεδίου. Ανακτήθηκε 

στις 10 Αυγούστου 2017 από http://static2.businessinsider.com. 
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Εικόνα 15 ζ. Εικόνα που αποδίδει συνοπτικά τον τρόπο λειτουργίας του 

μεγαφώνου του LRAD, και την ένταση των αποτελεσμάτων του σε σχέση με την 

απόσταση. Ανακτήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2016 από 

https://thetruthsyndicate.files.wordpress.com. 

Ένα από τα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων “PsyOps” 

ανέφερε σε συνέντευξή του: 

“Αυτές οι επιχειρήσεις παρενόχλησης λειτουργούν εξαιρετικά καλά σε αστικά 

περιβάλλοντα όπως η Fallujah. Oι ήχοι απλά αντηχούν μέσα από τους τοίχους. Δεν 

είναι τόσο η μουσική, όσο ο ήχος. Είναι σα να ρίχνεις μια βόμβα καπνού. Ο στόχος 

είναι να αποπροσανατολίσεις και να μπερδέψεις τον εχθρό για να έχεις προβάδισμα 

στην τακτική” (DeGregory, 2004).  

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε, επίσης, ότι, παρόλο που η εντολή για τον 

ηχητικό βομβαρδισμό του εχθρού έγινε σε επίπεδο διοίκησης, για την επιλογή του 

είδους της μουσικής ήταν υπεύθυνοι οι στρατιώτες (DeGregory, 2004). 

“Οι άνδρες μας έχουν αποδειχθεί πολύ δημιουργικοί στο να βρίσκουν ήχους που 

πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να αναστατώσουν τον εχθρό. Έχουν τα προσωπικά τους 

mini-disk players, με την προσωπική τους μουσική, συν εκατοντάδες κατεβασμένους 

ήχους. Είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης το πώς θα επιλέξουν τα τραγούδια. ” 

(DeGregory, 2004).  

2.3. Επιδράσεις της ακουστικής επίθεσης 
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Μία ακουστική επίθεση λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα. Το πρώτο είναι οι 

αλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα στο σώμα. Αυτές ποικίλουν, και είναι άμεσα 

σχετιζόμενες με τη συχνότητα, την χρονική διάρκεια και την ένταση του ήχου στην 

οποία το υποκείμενο εκτίθεται  (Davies, 2015).  

2.3.1. Σωματικές αντιδράσεις 

Η μακροχρόνια έκθεση σε ήχους υψηλής συχνότητας είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για 

τα αισθητήρια όργανα της ακοής. Τα συνηθέστερα προβλήματα ακοής αφορούν αυτές 

τις συχνοτικές περιοχές. Από την έκθεση σε ήχους υψηλών συχνοτήτων μπορούν 

επίσης να προκληθούν απώλεια ισορροπίας, πανικός, ίλιγγος και ναυτία. Η επίδραση 

των υπερήχων είναι υπό έρευνα, και δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να 

στοιχειοθετηθούν με ακρίβεια οι πιθανές φυσικές και ψυχολογικές τους συνέπειες 

(Davies, 2015). 

Η έκθεση σε ήχους χαμηλής συχνότητας και υπόηχους έχει ιδιαίτερα 

αποτελέσματα, καθώς σε μεγάλο βαθμό δεν γίνονται αντιληπτοί μέσω της ακοής. 

Αντίθετα, οι υπόηχοι επηρεάζουν ολόκληρο το σώμα. Η μακροχρόνια έκθεση του 

υποκειμένου σε χαμηλές συχνότητες μπορεί να προκαλέσει υψηλά επίπεδα άγχους 

και βλάβες σε ζωτικά όργανα (Davies, 2015). 

Η Scientific Applications and Research Associates (SARA) είναι ομάδα έρευνας 

που έχει μελετήσει τις επιδράσεις του παλμικού θορύβου στις ακουστικές συσκευές 

που έχουν κατασκευαστεί και κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια. Tα 

αποτελέσματα των πιο πρόσφατων ερευνών τους, κατέληξαν σε συμπεράσματα που 

πιθανολογούν ότι: 

“Υπόηχοι στα 110-130dB μπορούν να προκαλέσουν εντερικούς πόνους και σοβαρή 

ναυτία. Μεγάλα επίπεδα ενόχλησης και περισπασμού μπορούν να προκληθούν με 

κάποια λεπτά έκθεσης στα 90-120dB χαμηλών συχνοτήτων (5-200Hz), σοβαρά 

σωματικά τραύματα και φθορές στους ιστούς στα 140-150dB, ενώ στιγμιαίο τραύμα 

λόγω κυματικής έκρηξης στα 170dB. Στις χαμηλές συχνότητες, οι αντηχήσεις μέσα στο 

σώμα μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία και σπασμούς ενώ οι συχνότητες της 

τάξεως των 0.5-2.5Hz αντηχώντας στις κοιλότητες του αέρα του σώματος, μπορούν να 

προκαλέσουν ερεθισμό των νεύρων, τραύμα των ιστών. Υψηλής έντασης υπέρηχοι (5 με 

30kHz) μπορούν να προκαλέσουν υψηλές έως και θανατηφόρες θερμοκρασίες 

σώματος, κάψιμο των ιστών, και αφυδάτωση”(Davies, 2015). 
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Μια ακόμα βασική επίπτωση είναι η αισθητηριακή απομόνωση. Ένας ήχος 

υψηλής έντασης καλύπτει όλους τους θορύβους του περιβάλλοντος, καθιστώντας το 

υποκείμενο εντελώς κωφό, και διακόπτοντας κάθε ακουστική επικοινωνία. Η 

απώλεια της επικοινωνίας σε ατομικό επίπεδο δημιουργεί αίσθημα  σύγχυσης, 

απομόνωσης και αποπροσανατολισμού. Η ανθρώπινη αντίληψη βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην ενστικτώδη επεξεργασία του ηχητικού περιβάλλοντος, εξάγοντας 

συμπεράσματα από στοιχεία του ηχοτοπίου. Η διεργασία αυτή καθίστανται αδύνατη 

όταν το υποκείμενο περιβάλλεται από ήχους υψηλής έντασης. Στην περίπτωση 

εφαρμογής των ανωτέρω πρακτικών σε στρατιωτικές και αστυνομικές επιχειρήσεις 

δημιουργούν προβλήματα επικοινωνίας και συντονισμού των αντίπαλων ομάδων, 

υπονομεύοντας την ικανότητα τους να αποκρούσουν κάποια επίθεση (Davies, 2015). 

Ένα ηχητικό όπλο είναι ικανό να ελέγξει σωματικά και συμπεριφορικά σε ακραίο 

βαθμό ένα υποκείμενο. Σκοπός αυτών των συστημάτων είναι η επέμβαση στη 

νευρολογική δραστηριότητα, συνήθως με την απώλεια της ισορροπίας και της 

σύγχυσης. O ανθρώπινος οργανισμός αλληλεπιδρά με το ακουστικό του περιβάλλον 

με πολλούς και περίπλοκους τρόπους. Το ανθρώπινο σύστημα ακοής δεν περιορίζεται 

στα αυτιά και τους μηχανισμούς λειτουργίας τους. Περιλαμβάνει επίσης τνη 

μεταβίβαση πληροφοριών μέσω των οστών, του δέρματος και των κοιλοτήτων του 

σώματος στις αντίστοιχες εγκεφαλικές υποφύσεις. Κατ’ επέκταση, η ακουστική 

ενέργεια έχει την ικανότητα να παρέμβει στην εγκεφαλική δραστηριότητα, καθώς και 

σε άλλες βασικές σωματικές λειτουργίες, όπως ο αναπνευστικός κύκλος, το 

νευρολογικό σύστημα, η λειτουργία της καρδιάς και του πεπτικού συστήματος 

(Davies,2015). 

 

2.3.2. Ψυχοσωματικές αντιδράσεις-Στρες  

Στην φυσιολογία και την ιατρική, ο πιο σύγχρονος ορισμός για το στρες έχει 

εισαχθεί από τον ενδοκρινολόγο Hans Selye το 1956. Σύμφωνα με τον Selye, το 

στρες είναι η γενική αντίδραση του σώματος σε ένα ερέθισμα, το οποίο θα μπορούσε 

ταυτόχρονα να σημαίνει πρόκληση (με μια θετική χροιά) ή κίνδυνο. Η ενεργοποίηση 

αυτή πραγματοποιείται γιατί το σώμα χρειάζεται ενέργεια προκειμένου να 

διαχειριστεί την πρόκληση ή τον κίνδυνο αυτό. Ο Selye επίσης χώρισε τις 

αντιδράσεις του οργανισμού στο στρες σε τρεις φάσεις. H αρχική φάση (φάση της 

διέγερσης) είναι τέτοιας ταχύτητας που το υποκείμενο δεν έχει συνειδητότητα του τι 

65 
 



συμβαίνει – ξαφνικά το σώμα ενεργοποιείται χωρίς να πραγματοποιείται γνωστική 

ανάλυση. Στη δεύτερη φάση (φάση άμυνας) το σώμα προετοιμάζεται για “πάλη”. 

Στην τρίτη φάση (φάση εξάντλησης), εάν η στρεσογόνος συνθήκη είναι μεγάλης 

χρονικής διάρκειας, το σώμα είναι εξαντλημένο και αδυνατεί να διαχειριστεί την 

κατάσταση τόσο αποτελεσματικά όσο στις προηγούμενες φάσεις (Theorell, 2014, 

σελ. 36). 

Η μουσική μπορεί να δράσει ως διεγερτικός ή χαλαρωτικός παράγων στο σώμα. 

Αυτό εξαρτάται από διάφορες συνθήκες, όπως το περιβάλλον, η ένταση, η συχνότητα 

κ.α. Υπάρχει πληθώρα εκτεταμένων ερευνών που έχουν αποδείξει ότι το σώμα 

αντιδρά με αυτούς τους τρόπους όταν κάποιος εκτίθεται σε μουσική ή κάποιον ήχο. 

Τα μουσικά /ηχητικά ερεθίσματα  μπορούν να έχουν θετικές ψυχικές και σωματικές 

προεκτάσεις. Χαρακτηριστικά θετικά αποτελέσματα είναι η σταθεροποίηση των 

καρδιακών παλμών και η έκκριση αγχολυτικών ορμονών και ενδορφινών, ορμονών 

που συνδέονται με τα συναισθήματα ευφορίας και ευδαιμονίας. Θετικές επιδράσεις 

εντοπίζονται και στην αρτηριακή πίεση, την οξυγόνωση και το ιξώδες του αίματος, 

καθώς και τον ρυθμό της αναπνοής13 (Theorell, 2014, σελ. 36).  

H ψυχοσωματική αντίδραση σε ένα ερέθισμα όπως η μουσική εξαρτάται από τις 

προηγούμενες εμπειρίες ενός ατόμου, είναι δηλαδή εντελώς υποκειμενικό. Η συχνή 

και/ή παρατεταμένη έκθεση σε μη ευχάριστα ηχητικά μουσικά περιβάλλοντα 

δημιουργεί εντονότερες και συχνότερες ψυχοσωματικές αντιδράσεις απέναντι σε 

αυτά τα ερεθίσματα. Μια από τις αμεσότερες αντιδράσεις αποτελεί η ενεργοποίηση 

γονιδίων που σχετίζονται με το στρες. Αντίστοιχα, η λειτουργία των γονιδίων αυτών 

καταστέλλεται κατά την έκθεση σε μια ηχητική ή μουσική συνθήκη που είναι 

ευχάριστη για το άτομο (Theorell, 2014, σελ. 36).  

                                                      
13 Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η ρυθμική δομή στη μουσική προέκυψε από την συνειδητοποίηση 

ότι ο ανθρώπινος βιολογικός ρυθμός συνδέεται με τις καρδιαγγειακές και αναπνευστικές λειτουργίες. 
Για παράδειγμα, tempi γρηγορότερα από τον μέσο όρο των παλμών της καρδιάς (70-80 bpm και άνω) 
προκαλούν τη διέγερση και την αφύπνιση του σώματος. Αντίθετα, μουσική σε tempi χαμηλότερα από 
τις τιμές αυτές είναι συνδεδεμένη με τις αντίθετες αντιδράσεις, όπως η χαλάρωση και η ηρεμία 
(Theorell, 2014). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ακουστική ενέργεια είναι ένα μέσο το οποίο έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει 

σωματικά το άτομο.  Η βία που συνεπάγεται μια τέτοια χρήση του ήχου είναι 

αδιαμφισβήτητη. Ο χαρακτηρισμός του ακουστικού και μουσικού βασανιστηρίου ως 

μια ελαφρά μορφή βασανισμού, καθώς δεν ενέχει σωματική βία, αποδεικνύεται 

λανθασμένος. Η έκθεση σε ηχητική ενέργεια αποδεδειγμένα βλάπτει ένα σώμα. 

Θύματα παρομοιάζουν τις εμπειρίες τους με “χτυπήματα από σφυρί” ενώ «το κάθε 

κόκκαλο του σώματος βομβαρδίζεται από ήχο» και το σώμα «δεν έχει άλλη επιλογή 

από το να δονείται μαζί με τον ήχο» (Cusick & Joseph, 2009) 

Οι μαρτυρίες των θυμάτων αποδεικνύουν ότι το μουσικό βασανιστήριο έχει 

σοβαρή και βαθιά ψυχολογική επίδραση στο θύμα. Πολλοί πρώην κρατούμενοι 

κάνουν λόγο για αισθήματα ματαιότητας, απελπισίας, κατάθλιψης, ακόμα και τάσεις 

αυτοκτονίας. Ο έντονος ψυχικός πόνος που προκαλούν τέτοιες πρακτικές βασανισμού 

αναδεικνύει τον απάνθρωπο χαρακτήρα τους, και καταρρίπτει  τον χαρακτηρισμό 

τους ως «ελαφρού βασανιστηρίου». 

Η συνολική λογική του βασανιστηρίου δεν βασίζεται μονάχα στην πρόκληση 

πόνου. Σκοπός του είναι η προσβολή του ατόμου, ο υποβιβασμός ή και εκμηδενισμός 

της προσωπικότητας του. Το βασανιστήριο όχι μόνον παραμορφώνει τη φυσική 

ύπαρξη του ατόμου και το καθιστά ψυχικά ευάλωτο στον εξωτερικό κόσμο, αλλά και 

το καθιστά ανίκανο να διατηρήσει τον εαυτό του (Scarry, 1985, σελ. 29). Στα 

μουσικά βασανιστήρια ο ήχος δρα με τρόπο που απενεργοποιεί το μυαλό του ατόμου, 

στερώντας του την αυτονομία της σκέψης. Έτσι, το όριο μεταξύ εσωτερικού και 

εξωτερικού κόσμου του βασανισμένου διαλύεται. Η προσωπικότητα του θύματος 

ξεριζώνεται. (Lin, 2012, σελ. 24).  

Στις ανωτέρω διαπιστώσεις μπορούν να στηριχτούν σοβαροί προβληματισμοί 

όσον αφορά την ηθική της χρήσης του ήχου ως μεθόδου βασανισμού. Αποδείχτηκε 

πως στην πράξη ένα ηχητικό βασανιστήριο απέχει πολύ από το να είναι «ελαφρύ» και 

ανώδυνο. Κατά τη γνώμη  της γράφουσας, ο εν λόγω χαρακτηρισμός επιστρατεύεται 

για να δικαιολογήσει την βιαιότητα των μεθόδων αυτών στα μάτια της κοινωνίας. 

Πως μπορεί, όμως, μια κοινωνία να αυτοαποκαλείται πολιτισμένη, όταν η  πρόκληση 

δυσφορίας και πόνου είναι κοινώς αποδεκτή, όταν οι ανθρώπινες ελευθερίες 
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καταστρατηγούνται βάναυσα, όταν χρηματοδοτούνται έρευνες για την 

αποτελεσματικότερη βλάβη και καταστροφή των συνανθρώπων μας;  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η μουσική αποτελεί αναντίρρητα ένα μέσο το οποίο έχει άμεσο και βαθύ 

αντίκτυπο στον ψυχισμό του ατόμου. Η υπευθυνότητα που απαιτείται στον χειρισμό 

ενός τέτοιου μέσου είναι τεράστια. Πιθανώς η παρούσα εργασία να προκάλεσε 

εντύπωση σε συνάδελφους μουσικούς και μουσικολόγους. Όπως προειπώθηκε,  

άλλωστε, η ευγενής Τέχνη της μουσικής εξετάζεται σε αυτή τη μελέτη όχι σαν μέσο 

προσωπικής έκφρασης και καλλιτεχνικής ελευθερίας, αλλά σαν εργαλείο 

ποδηγέτησης και βασανισμού. Αυτή χρήση της μουσικής δεν περιορίζεται στις 

περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στο εν λόγω έγγραφο. Πολλά παραδείγματα χρήσης 

της μουσικής για προπαγάνδα μπορούν να εντοπιστούν στην καθημερινότητα μας. 

Ύμνοι ομάδων, ραδιοφωνικά χιτ, υπόκρουση σε κοινωνικές και πολιτικές 

εκδηλώσεις, μουσική επένδυση σε διαφημίσεις προϊόντων είναι κάποιες περιπτώσεις 

όπου η μουσική αποτελεί στρατευμένο μέσο.  

Ίσως όμως οι προβληματισμοί που ανακύπτουν από αυτή τη θεώρηση να είναι 

παραγωγικοί. Σύσταση της γράφουσας αποτελεί ο προσωπικός προβληματισμός κάθε 

μουσικού, όσον αφορά τα κίνητρα της δημιουργίας και ερμηνείας του. Προσωπικά, η 

εν λόγω έρευνα με οδήγησε σε αρκετές τέτοιες σκέψεις, και επέδρασε καίρια στον 

τρόπο που αντιμετωπίζω την μουσική. Ελπίζω να προκάλεσε ανάλογους 

συλλογισμούς στους αναγνώστες της. Αυτός ήταν, κατά βάση, και ο στόχος της. Σας 

ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. 
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