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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Whitney Houston Elizabeth ήταν μία Αμερικανίδα καλλιτέχνης καταγραφής, 
ηθοποιός, παραγωγός και μοντέλο. Τα Rx φάρμακα- ναρκωτικά «αφαίρεσαν» τη 
ζωή της Houston ενώ αξιωματούχοι επιμένουν σχολαστικά πως ο θάνατος της 
οφείλεται στην έλλειψη νερού των πνευμόνων της. Παρόμοια περίπτωση 
αποτελεί η Amy Winehouse,μία επιτυχημένη τραγουδίστρια, μία ξεχωριστή 
φωνή η οποία πέφτει θύμα του ίδιου της εαυτού. Στις 23 Ιουλίου 2011 
επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της. Στις 26 Οκτωβρίου 2011, το αποτέλεσμα της 
ιατροδικαστικής έρευνας έδειξε, ότι η Winehouse πέθανε από υπερβολική δόση 
αλκοόλ. Ένα ακόμη γεγονός το οποίο αποτέλεσε τεράστιο πλήγμα στο χώρο της 
μουσικής είναι ο άδικος χαμός του John Lennon. Το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου 
του 1980, ο Μαρκ Τσάπμαν πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον Lennon, 
έξω από την οικία του. Θάνατος που συγκλόνισε όχι μόνο καλλιτέχνες στο χώρο 
της μουσικής αλλά και εκατομμύρια θαυμαστές του είναι αναμφισβήτητα εκείνος 
του βασιλιά της ποπ μουσικής Michael Jackson. Ο θάνατος του προκλήθηκε 
από οξεία δηλητηρίαση μετά τη λήψη ισχυρού αναισθητικού, ηρεμιστικού καθώς 
και άλλων φαρμάκων..Τη μειονότητα σε τέτοια περιστατικά αποτελούν ζευγάρια 
όπως η Rihanna και ο Chris Brown. Tη βραδιά πριν τα βραβεία Grammy, για 
λόγους και αίτια που μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ, ο Brown ξυλοκοπεί την 
διάσημη φίλη του βίαια ,φτάνοντας σε σημείο να τη στείλει στο νοσοκομείο σε 
τραγική κατάσταση. Τα προαναφερθέντα παραδείγματα αποτελούν τα θύματα τα 
οποία ‘έπεσαν’ στην παγίδα του χώρου της μουσικής.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέσω της εργασίας των μεγάλων Guru σας δίνεται η δυνατότητα να ταξιδέψετε 
έστω και για ελάχιστο χρονικό διάστημα στην αρνητική πλευρά που εμφανίζεται 
στο χώρο της μουσικής. Η αξία της μουσικής σβήνει ανυποψίαστα όλο και πιο 
πολύ με το πέρασμα των χρόνων. Δυστυχώς οι καλλιτέχνες και γενικότερα οι 
άνθρωποι που εμπλέκονται στον συγκεκριμένο χώρο έχουν υποβαθμίσει την 
παιδεία της μουσικής στο επίπεδο της συναλλαγής. Με ένα τεράστιο ποσοστό 
προσωπικής ευθύνης επηρεασμένοι ταυτοχρόνως από τις κοινωνικές συνθήκες 
της σύγχρονης εποχής επιδιώκουν την επιτυχία τους μέσα στο χώρο της 
μουσικής χρησιμοποιώντας αθέμιτα μέσα φτάνοντας ακόμα σε σημείο ανάπτυξης 
ανήθικων σχέσεων, χρήσης ουσιών κ.λπ. τα λεγόμενα ΣΚΑΝΔΑΛΑ. Αβίαστα 
βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα πως κυριαρχεί περισσότερο ένας τρόπος 
ανθυγιεινής εκμετάλλευσης του χρόνου τους. Εκείνος ο χρόνος τον οποίο θα 
έπρεπε να διαχειρίζονται με προτεραιότητα τη ΜΟΥΣΙΚΗ.Η ομάδα μας λοιπόν 
επέλεξε να ασχοληθεί και να ερευνήσει σε βάθος τα παραπάνω. Με τη 
συγκεκριμένη ερευνά προσφέρουμε στους συμμαθητές μας τη δυνατότητα να 
συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της κατάστασης συμφώνα με την οποία οι 
καλλιτέχνες για να πετύχουν στην μουσική καταφεύγουν σε εύκολους και 
ανήθικους τρόπους. Με βάση τα προαναφερόμενα έχουν διαμορφωθεί και τα 
ερωτήματα που μας προβλημάτισαν και προσπαθήσαμε να σας δώσουμε τις 
καλύτερες δυνατές απαντήσεις.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Λίγοι είναι οι καλλιτέχνες που τολμούν να πάνε κόντρα στο ρεύμα της εποχής, 
που ‘επιβάλει’ εύκολο χρήμα . Ίσως να ήθελαν πολλοί περισσότεροι καλλιτέχνες 
να πάνε ‘κόντρα στο ρεύμα’, αλλά τελικά λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να το 
επιβάλουν ακόμα λιγότεροι αυτοί που δεν υποκύπτουν στο εύκολο χρήμα και την 
εφήμερη δόξα και ελάχιστοι αυτοί που δεν επηρεάζονται από τρόπους νόθας και 
ανθυγιεινής διασκέδασης  που πολλές φορές οδηγούν σε αρνητικές συνέπειες, 
μετατρέποντας οι ίδιοι τον εαυτό τους σε θύματα εκμετάλλευσης και 
κατ'επέκταση σε θάνατο. Φαινόμενο συνηθισμένο, ιδιαίτερα στο χώρο της 
μουσικής όπως πληροφορούμαστε από τα παρακάτω δημοσιεύματα.

Any     Winehouse  

Η Amy winehouse μία επιτυχημένη τραγουδίστρια, μία ξεχωριστή φωνή πέφτει 
θύμα του ίδιου της εαυτού. Στις 3:54 μμ. ώρα Βρετανίας  της 23ης Ιουλίου 
2011, δύο ασθενοφόρα κλήθηκαν στην οικία της τραγουδίστριας, στο Κάμντεν του 
Λονδίνου. Λίγο αργότερα, επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της από την Σκότλαντ 
Γιαρντ. Η αστυνομία ανέφερε ότι τα αίτια του θανάτου της Γουάινχαουζ ήταν 
ανεξήγητα .Η νεκροψία έγινε στις 25 Ιουλίου 2011 με τα αποτελέσματά της να 
είναι ατελή και να μην μπορούν να στοιχειοθετήσουν την αιτία του θανάτου της. 
Στις 26 Οκτωβρίου 2011, το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έρευνας έδειξε, 
ότι η Γουάινχαουζ πέθανε από υπερβολική δόση αλκοόλ. Ήταν πλέον γνωστός ο 
εθισμός της Αmy σε βλαβερές ουσίες οι οποίες τελικά αποδείχθηκαν αιτία 
θανάτου της νεαρής κοπέλας.



John Lennon

Ένα ακόμη γεγονός το οποίο αποτέλεσαι τεράστιο πλήγμα στο χώρο της 
μουσικής είναι ο άδικος χαμός του John Lennon.Το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου 
του 1980, ο Μαρκ Τσάπμαν πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον Λένον, 
έξω από την οικία του (στο ιστορικό κτίριο Dakota της Νέας Υόρκης) και ενώ ο 
τελευταίος επέστρεφε μετά από την ηχογράφηση των τραγουδιών Walking on 
Thin Ice και It Happened, που προορίζονταν για τον επόμενο δίσκο του. Ο 
Τσάπμαν είχε προσεγγίσει τον Λένον νωρίτερα την ίδια ημέρα, κατά την 
αναχώρησή του από το σπίτι του, αποσπώντας μάλιστα ένα αυτόγραφο του. Μετά 
την επιστροφή του Λένον από το στούντιο ηχογράφησης, ο Τσάπμαν τον 
πυροβόλησε πισώπλατα, συνολικά τέσσερις φορές. Σύμφωνα με την αυτοψία, οι 
μισές σφαίρες διαπέρασαν το αριστερό μέρος του σώματός του στο ύψος του 
στήθους, ενώ οι υπόλοιπες τον τραυμάτισαν κοντά στον αριστερό ώμο. Όλες 
προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία, ενώ η θανάσιμη σφαίρα διαπέρασε την αορτή 
του.
Σύμφωνα με τις αναφορές των μαρτύρων και των αστυνομικών αρχών, μετά τη 
δολοφονία, ο Τσάπμαν παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος μέχρι την άφιξη της 
αστυνομίας. Εκτός από το όπλο του εγκλήματος, στην κατοχή του υπήρχαν ένα 
αντίτυπο του δίσκου Double Fantasy, στο εξώφυλλο του οποίου είχε υπογράψει 



νωρίτερα ο Λένον, ένα αντίτυπο του μυθιστορήματος The Catcher in the Rye 
του Τ. Ν. Σάλιντζερ, καθώς και κασέτες με τραγούδια των Beatles. O Λένον 
οδηγήθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Ρούζβελτ, όπου με την άφιξή του 
επισημοποιήθηκε ο θάνατός του από υπογλυκαιμικό σοκ, που προκλήθηκε λόγω 
της μεγάλης απώλειας αίματος. Δύο ημέρες αργότερα, η σορός του 
αποτεφρώθηκε στο κοιμητήριο του Φέρνκλιφ, στη Νέα Υόρκη. Ο Μαρκ Τσάπμαν 
καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Σε ψυχιάτρους του δικαστηρίου διηγήθηκε 
πως «κακά πνεύματα» τον παρότρυναν να δολοφονήσει τον Λένον ενωολόγησε 
επίσης πως ένας από τους λόγους που τον ώθησαν στην εγκληματική του 
ενέργεια ήταν η επιθυμία του να προβληθεί, αισθανόμενος πως μέχρι τότε ήταν 
ασήμαντος.

Michael Jackson

Θάνατος που συγκλόνισε όχι μόνο καλλιτέχνες στο χώρο της μουσικής αλλά και 
εκατομμύρια θαυμαστές του είναι αναμφισβήτητα εκείνος του βασιλιά της ποπ 
μουσικής Michael Jackson. Κηρύχθηκε νεκρός στις 2.26 πμ. (τοπική ώρα).
Η είδηση του θανάτου του έκανε το γύρο του κόσμου μέσα σε λίγα λεπτά. Η υγεία 
του Τζάκσον τον τελευταίο καιρό ήταν επιβαρυμένη και επίσης ήταν εθισμένος 
σε παυσίπονα φάρμακα. Ο θάνατος του προκλήθηκε από οξεία δηλητηρίαση μετά 
τη λήψη ισχυρού αναισθητικού, ηρεμιστικού καθώς και άλλων φαρμάκων. Αρκετοί 
ήταν βέβαια εκείνοι που απόδωσαν την αιτία θανάτου του στις αμέτρητες 
πλαστικές επεμβάσεις που είχε υποστεί ο τραγουδιστής εξαιτίας της γνωστής 
εμμονής του να αλλάξει το έγχρωμο δέρμα του σε λευκό.



Παρ'όλα αυτά βασικός ύποπτος για τον ξαφνικό χαμό του Jackson θεωρήθηκε ο 
δρ.Κόνραντ Μάρεϊ. Στις 7 Νοεμβρίου 2011 ο προσωπικός του γιατρός 
,κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για 
ανθρωποκτονία εξ αμέλειας  προσωρινά
μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2011, ημερομηνία που θα ανακοινωθεί και η ποινή του. 
Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση του δικαστηρίου, ο γιατρός Μάρεϊ, 
καταδικάζεται στο μέγιστο δυνατό, δηλαδή σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης χωρίς 
αναστολή.

Rihanna

Rihanna-Chris Brown: Εκτός από διάσημοι και εξαιρετικά αγαπητοί από το 
κοινό ήταν ένα από τα πιο όμορφα και φρέσκα ζευγάρια της μουσικής, μέχρι το 
Φλεβάρη του 2009. Tη βραδιά πριν τα βραβεία Grammy, για λόγους και αίτια 
που μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ, ο Brown ξυλοκοπεί την διάσημη φίλη του βίαια 
,φτάνοντας σε σημείο να τη στείλει στο νοσοκομείο σε τραγική κατάσταση. 
Έκτοτε, η RiRi έγινε σημαία για τις νεαρές κακοποιημένες γυναίκες, ενώ το 
προφίλ του Brown αμαυρώθηκε, αν και όχι όσο κανείς θα περίμενε. Οι φήμες 
που κυκλοφορούν τελευταία ότι οι δυο τους έχουν αρχίσει και πάλι να βγαίνουν, 
δεν είναι αποδεκτές από το πλήθος το οποίο ελπίζει να είναι αναληθείς.



Marilyn     Monroe  

Το πραγματικό της όνομα ήταν Νόρμα Τζην Μόρτενσεν. Ήταν το όνομα με το 
οποίο την δήλωσε η μητέρα της στο ληξιαρχείο από το όνομα ενός περιστασιακού 
συντρόφου της, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε δυστύχημα. Νόθο παιδί της Γκλάντυς 
Περλ Μπαίηκερ και άγνωστου πατέρα, πέρασε άσχημη παιδική ηλικία: η μητέρα 
της νοσηλεύτηκε αρκετές φορές σε ψυχιατρικά ιδρύματα, ενώ η ίδια 
φιλοξενήθηκε ως ψυχοπαίδι σε διάφορες οικογένειες. Εννέα ετών μπήκε σε 
ορφανοτροφείο, στα έντεκά της έμενε σε μια φίλη της μητέρας της και σε ηλικία 
δεκαέξι ετών εγκαταλείπει το σχολείο για να παντρευτεί έναν νεαρό εργάτη. Σε 
ηλικία είκοσι ετών ήταν ήδη παντρεμένη και διαζευγμένη. Ξεκίνησε ως μοντέλο 
και μετά ασχολήθηκε ως κομπάρσος σε ταινίες. Οι πρώτες επιτυχίες, ως 
ηθοποιός, ήρθαν το 1950 με τις ταινίες Η Ζούγκλα της Ασφάλτου του Τζον 
Χιούστον και Όλα για την Εύα με τη Μπέτι Ντέιβις.



Παράλληλα τότε προκλήθηκε σκάνδαλο όταν γνωστοποιήθηκε ότι παλιότερα είχε 
ποζάρει γυμνή στο περιοδικό «Playboy». Η Marilyn φιγουράρισε στο εξώφυλλο 
της πρώτης έκδοσης του Playboy το Δεκέμβριο του 1953. Για την ακρίβεια, η 
περίφημη αυτή γυμνή φωτογράφιση είχε γίνει έξι χρόνια πριν, το 1947, αλλά 
χρειάστηκε πρώτα να αποκτήσει ο Hugh Hefner τα δικαιώματα χρήσης των 
φωτογραφιών για $500 προκειμένου να γίνει η Monroe η πρώτη Sweetheart 
Of The Month (τίτλος που μετονομάστηκε αργότερα σε Playmate Of The 
Month). Μάλιστα, φαίνεται ότι ο Hef ήταν τόσο μεγάλος fan της Ξανθιάς 
Σεξοβόμβας, που αγόρασε τάφο δίπλα σ’ αυτόν της Marilyn στο Westwood 
Memorial Park in Los Angeles και σκοπεύει να ταφεί εκεί.

 Το 1955 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Επτά χρόνια φαγούρα». Ο δεύτερος 
σύζυγός της ήταν ο παίκτης του μπέιζμπολ Τζο ντι Μάτζιο με τον οποίο και 
χώρισε μετά από εννιάμηνη συμβίωση. Από τις πρώτες τις ταινίες καθιερώθηκε 
ως σύμβολο της θηλυκότητας, εικόνα από την οποία προσπάθησε να 
απεγκλωβιστεί αργότερα ερμηνεύοντας σοβαρούς ρόλους γι' αυτό και φοίτησε 
στο Άκτορς Στούντιο της Νέας Υόρκης. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο 
Κινηματογράφου την έχει κατατάξει έκτη στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες σταρ 
όλων των εποχών. Το 1956 έπαιξε στην ταινία «Στάση του Λεωφορείου» για την 
οποία προτάθηκε για χρυσή σφαίρα. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τον συγγραφέα 
Άρθουρ Μίλλερ από τον οποίο πήρε διαζύγιο πριν από το θάνατο της. Είχε 
συνεργαστεί με τον Σερ Λόρενς Ολίβιε. Το 1959 συμπρωταγωνίστησε μαζί με 
τον Τζακ Λέμον και τον Τόνι Κέρτις στην ταινία «Μερικοί το προτιμούν καυτό», 
όπου και θριάμβευσε.Μετά το τρίτο της διαζύγιο εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική. 
Το 1962 απολύθηκε από την εταιρία Φοξ, εξαιτίας της ασυνέπειας που 
παρουσίαζε. Μετά από ένα μήνα βρέθηκε νεκρή από υπερβολική δόση 
υπνωτικών χαπιών. Όμως οι συνθήκες του θανάτου της παραμένουν 
ανεξήγητες. Η ιστορία της έχει  δώσει συχνά το ρόλο του τραγικού θύματος, της 
πλατινένιας ξανθιάς, αντικείμενο του πόθου, που ήταν στον οίκτο των αντρών 
του Χόλιγουντ. Όμως ενώ η Μέριλιν ήταν μία μπερδεμένη, συχνά «δύσκολη» 
φιγούρα, ήταν επίσης έξυπνη, ευφυής και με αυτογνωσία. Παρά το υψηλό IQ 
της, που έφτανε το 168 (αισθητά υψηλότερο από το 129 του John F. Kennedy), 
ήταν γνωστή για το γεγονός ότι ξεχνούσε τις ατάκες της. Για παράδειγμα, κατά 
τη διάρκεια των γυρισμάτων του επιτυχημένου «Μερικοί το προτιμούν καυτό 



(1959)», χρειάστηκε να πει 47 φορές την ατάκα «It's me, Sugar», προκειμένου 
να την πετύχει, καθώς χρησιμοποιούσε παραλλαγές όπως «Sugar, it's me» και 
«It's Sugar, me», μέχρι που ο σκηνοθέτης Billy Wilder αναγκάστηκε να γράψει 
την ατάκα σ΄ έναν πίνακα. Μετά τον τραγικό θάνατο της το 1962, σε ηλικία 36 
ετών, η Marilyn άφησε περιουσία ύψους $1,6. Στη διαθήκη της άφησε το 75% 
των περιουσιακών της στοιχείων στην καθηγήτρια υποκριτικής Paula Strasberg 
και το 25% στην ψυχαναλύτριά της Dr. Marianne Kris. Όταν το 1980 απεβίωσε 
η Dr. Kris, το κληροδότημα πέρασε στο Κέντρο Anna Freud, ένα ψυχιατρικό 
ινστιτούτο για παιδιά στο Λονδίνο. Φημολογείται επίσης ότι είχε ερωτικές 
σχέσεις με τους αδερφούς Kennedy και με τον Frank Sinatra ώστε να ανέλθει 
επαγγελματικά. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ήταν ένας θρυλικός μύθος και 
στους μύθους κρύβονται φήμες.



Whitney     Houston     Elizabeth  

Η Whitney Houston Elizabeth ήταν μία Αμερικανίδα καλλιτέχνης καταγραφής, 
ηθοποιός, παραγωγός και μοντέλο. Το 2009 τα ρεκόρ Γκίνες την αναφέρουν ως 
τη πιο πολυβραβευμένη θηλυκή πράξη όλων των εποχών. Η Χιούστον ήταν μία 
από τις καλύτερες καλλιτέχνιδες της μουσικής στον κόσμο, έχοντας πουλήσει 

πάνω από 170 εκατομμύρια άλμπουμ, singles και βίντεο σε όλο τον κόσμο. Έχει 
κυκλοφορήσει έξι στούντιο άλμπουμ, ένα άλμπουμ των διακοπών και τρία 

άλμπουμ soundtrack ταινιών, τα οποία έχουν χρυσή και πλατινένια πιστοποίηση. 
Είχε έφεση στα crossover για τα δημοφιλή μουσικά charts, καθώς και την 
εξέχουσα θέση της στο MTV, επηρέασε αρκετές αφρικανικές αμερικανικές 
γυναίκες καλλιτέχνιδες να ακολουθήσουν στα βήματα της. Τα Rx φάρμακα- 
ναρκωτικά «αφαίρεσαν» τη ζωή της Houston ενώ αξιωματούχοι επιμένουν 



σχολαστικά πως ο θάνατος της οφείλεται στην έλλειψη νερού των πνευμόνων 
της, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στον πνιγμό.



Britney Spears

Η Britney Spears έχει ένα αρκετά βεβαρυμμένο παρελθόν που έχει να κάνει με 
ναρκωτικά, ομοφυλοφιλικές σχέσεις, όχι ιδιαίτερα σωστή υγιεινή και 
εκμεταλλεύεται με κάθε σεξουαλικό τρόπο τους υπαλλήλους της. Παρ’ όλα αυτά 
λέγεται πως έχει αφήσει πίσω τις κακές της στιγμές αλλά, φαίνεται πως της 
θυμίζουν τον εφιάλτη και αποκαλύπτονται πράγματα που θα την φέρουν σε πολύ 
δύσκολη θέση. Ο πρώην manager της ο Sam Lufti που φαίνεται πως είναι πολλά 
εκείνα που τον χωρίζουν με την pop star, ισχυρίζεται ότι στο σπίτι της βρέθηκε 
μια κρύπτη με ναρκωτικά. Ήταν το 2007 και τότε, οι δύο της γιοι, 1 και 3 ετών, 
επισκέπτονταν το σπίτι (έμεναν με τον πατέρα τους) και έπαιζαν ελεύθερα σε 
όλο το σπίτι. Ο κίνδυνος να ανακαλύψουν τη δηλητηριώδη κρυψώνα της ήταν 
ορατός. Εκτός απ’ αυτό προδίδει και αυτά που του είχε εμπιστευτεί η διάσημη 
τραγουδίστρια για τον πατέρα της James. Υποστηρίζει πως η Britney έλεγε ότι 
ο πατέρας της ήταν αλκοολικός και βίαιος ρατσιστής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
Sam έχει ήδη μηνύσει την Britney από το 2009 την παραβίαση των όρων του 
συμβολαίου της. Ο Fernando Flores έχει κακά προηγούμενα με τη διάσημη 
τραγουδίστρια. Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο τη μήνυσε ισχυριζόμενος πως τον 
παρενόχλησε σεξουαλικά. Φέτος, επανέρχεται ζητώντας 10 εκατομμύρια δολάρια 
για ψυχική οδύνη! Όπως αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ, εκτός από τις δύο αριές 
κατηγορίες χρήσης ναρκωτικών(κρυσταλλική μεθαδόνη) και σεξουαλικής 
παρενόχλησης, ο πρώην σωματοφύλακας της τραγουδίστριας δίνει και άλλα 



στοιχεία της κακής συμπεριφοράς της. Η Britney μιλούσε άσχημα στους 
συνεργάτες της, έβριζε μπροστά στο προσωπικό της και κυκλοφορούσε άλουστη 
και άπλυτη.



Madonna

Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της 
σύγχρονης ποπ μουσικής σκηνής. Ήδη από το πρώτο της ‘άλμπουμ «Madonna» 
και με τις προκλητικές εμφανίσεις της εκτινάχτηκε στην κορυφή της διεθνούς 
ποπ μουσικής σκηνής. Ακολούθησαν επίσης επιτυχημένα άλμπουμ και 
κινηματογραφικές εμφανίσεις δεν έχει παραλείψει να εκδώσει παιδικά βιβλία.

Δικαίως είναι η πιο πετυχημένη τραγουδίστρια του σήμερα, αφού πρωταγωνιστεί 
στο διεθνές μουσικό στερέωμα πάνω από 20 χρόνια. Ο τίτλος «βασίλισσα της 
ποπ» της πάει... γάντι, όπως φυσικά και το «βασίλισσα των σκανδάλων», αφού 
όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να προκαλέσει με τις εμφανίσεις της και τις 
πράξεις της ουκ ολίγα σχόλια, αφήνοντας άπαντες με το στόμα ανοιχτό. Το 
ΛΟΙΠΟΝ με αφορμή την εμφάνισή της στη χώρα μας κάνει μια αναδρομή στη 
μεγάλη σκανδαλώδη διαδρομή της.

• «Το φιλί με την Μπρίτνεϊ»: Το φιλί στο στόμα που αντάλλαξε με την 
Μπρίτνεϊ Σπίαρς το 2003 στα MTV Video Music Awards έκανε το γύρο 
του κόσμου προκαλώντας νέο σάλο.

• «Πάπας vs Μadonna»: Το 1987 ο πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β παρότρυνε 
τους καθολικούς να μη δουν τη συναυλία της στο Τορίνο, όπου θα 
τραγουδούσε την επιτυχία.

• «Whos That Girl?». Η Εκκλησία αργότερα, το 1990, μποϊκοτάρισε την 
ευρωπαϊκή της τουρνέ.

• «Like a prayer»: Στο ομώνυμο βίντεο του 1989 η τραγουδίστρια φιλούσε 
ένα μαύρο άγιο και χόρευε μπροστά σε φλεγόμενους σταυρούς. Η Pepsi 
ακύρωσε το συμβόλαιο των 5 εκατ. δολαρίων που είχε υπογράψει μαζί της 
δύο μήνες νωρίτερα, όταν θρησκευτικές οργανώσεις έγιναν έξω φρενών 
με τη Μαντόνα. Βέβαια, αυτή κράτησε τα χρήματα της συμφωνίας.

• «Like a virgin»: Το 1984 στην πρώτη της εμφάνιση στα MTV Video Music 
Awards η Μαντόνα πετάχτηκε μέσα από γαμήλια τούρτα με σταυρωμένα 



χέρια και φορώντας άσπρη τουαλέτα για να τραγουδήσει την επιτυχία της 
«Like a virgin». Το άλμπουμ έγινε αμέσως No 1 στην Αμερική και πούλησε 
πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα.

• «Ρapa don’t preach»: Αφού τραγούδησε «Ι’ve made up my mind / I’m 
keeping my baby» (Το αποφάσισα / θα κρατήσω το μωρό μου) το 1986, οι 
ομάδες υποστήριξης των εκτρώσεων την εκθείασαν (σ.σ.: ενώ οι κατά των 
εκτρώσεων ήταν επί ποδός πολέμου). Η εξήγηση της Μαντόνα ήρθε με 
την απάντηση: «Οι πάντες πήραν στραβά το μήνυμα του τραγουδιού».

• «Justify my love»: Η «βασίλισσα της ποπ» παρίστανε ότι έκανε σεξ στο 
ομότιτλο βιντεοκλίπ, το οποίο έσκασε μύτη στην οθόνη του ΜΤV το 1990. 
«Νομίζω ότι αυτό το βίντεο είναι ρομαντικό, αγαπησιάρικο και έχει 
χιούμορ», δήλωσε αργότερα στη «Νew York Τimes» η ίδια.

• «Ραντεβού με τον Μάικλ Τζάκσον»: Ο «βασιλιάς της ποπ» και το 
«Μaterial Girl»... συνελήφθησαν από τους φακούς των παπαράτσι να 
κυκλοφορούν μαζί σε μερικά ραντεβού, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου 
των Όσκαρ του 1991.

• «SΕΧ, το βιβλίο»: Στο εξώφυλλο του βιβλίου που κυκλοφόρησε από τη 
Μαντόνα υπήρχε η φωτογραφία της με το όνομα «Μistress Dita», μία 
μέρα μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Εrotica» (1992). Το βιβλίο 
περιείχε πορνογραφικές εικόνες με πρωταγωνιστές τους Ναόμι Κάμπελ, 
Βανίλα Άις και Ισαμπέλα Ροσελίνι.

• «F..ck-F..ck-F..ck»: Το 1994 στο διάσημο late show του Ντέιβιντ 
Λέτερμαν η Μαντόνα είπε 13 φορές στον «αέρα» της εκπομπής «f..ck». 
Τι κατάφερε; Να γίνει το εν λόγω σόου το πιο λογοκριμένο στην ιστορία 
της τηλεόρασης μέχρι εκείνη την εποχή. 

• «Μαντόνα vs Μαράια Κάρεϊ»: Το 1995 έκανε την εξής δήλωση: «Αν ήμουν 
η Μαράια Κάρεϊ, θα αυτοκτονούσα». Το 1996 η Μαράια Κάρεϊ 
αντεπιτέθηκε λέγοντας: «Έχω να προσέξω τη Μαντόνα από τότε που 
ήμουν 7 ή 8 χρόνων, όταν ήταν διάσημη».



• «ΕVΙΤΑ»: Ο αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες διαμαρτυρήθηκε όταν η 
Μαντόνα υποδύθηκε την Εβίτα Περόν το 1995, αλλά ο ρόλος αυτός της 
χάρισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού 
με το «Υou Must Love Μe».

• “Η εσταυρωμένη»: Το 2006 «σταυρώθηκε» πάνω σε ένα γιγάντιο σταυρό 
στη διάρκεια παγκόσμιας τουρνέ της. «Το να τοποθετήσω τον εαυτό μου 
πάνω σε ένα σταυρό δεν έχει καμία διαφορά από το να φορέσω ένα 
σταυρό», δήλωσε.

• «Ερωτικό τετράγωνο»: Φήμες κάνουν λόγο για το ότι ο διάσημος παίκτης 
του μπέιζμπολ Άλεξ Ροντρίγκεζ έκανε πολλές νυχτερινές επισκέψεις στο 
σπίτι της Μαντόνα. Στο μεταξύ, η σύζυγός του Σίνθια βρίσκεται στο 
Παρίσι (σ.σ.: άφησε τα παιδιά τους στο Μαϊάμι) μαζί με τον πρώην της 
Μαντόνα, τον Λένι Κράβιτς. Ο τελευταίος αρνείται ότι «τρέχει» κάτι 
μεταξύ τους. 

• «Υιοθεσία από το Μαλάουι»: Το 2006 αποφάσισε να υιοθετήσει ένα παιδί 
από το Μαλάουι, κάτι που έγινε τελικά πέρυσι, ξεπερνώντας τους νόμους 
της χώρας (σ.σ.: έπρεπε να ζει σε αφρικανική χώρα για 18 έως 24 μήνες 
όσο διεκδικούσε την υιοθεσία). Ακόμη και η Αντζελίνα Τζολί είχε πει: 
«Προσωπικά προτιμώ να ακολουθώ το νόμο και να μην τον παραβαίνω. 
Ποτέ δεν θα έπαιρνα ένα παιδί από μια χώρα όπου η υιοθεσία είναι 
παράνομη». 

• «Sex toy»: Πέρυσι «πιάστηκε» με το σύζυγό της Γκάι Ρίτσι έξω από ένα 
sex shop του Λονδίνου την ημέρα των 39ων γενεθλίων του έχοντας 
πραγματοποιήσει την αγορά τους.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


