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Σε κάθε εποχή υπάρχουν άνθρωποι που ξεχωρίζουν για τα επιτεύγματά τους. 

Εμπνέουν και ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να δώσουν τον καλύτερό τους 

εαυτό για να πετύχουν τους στόχους τους και να αφήσουν το δικό τους στίγμα 

στην κοινωνία.Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να προέρχονται από οποιονδήποτε 

χώρο και ο καθένας γράφει τη μοναδική δική του ιστορία. Τραγουδιστές όπως 

ο Έλβις ΠρίσλεΪ που άλλαξαν τελείως τα δεδομένα της μουσικής χαράζοντας 

καινούριους δρόμους ή αθλητές όπως ο Τζέσε Όουενς και ο Σπύρος Λούις 

που άλλαξαν τα κατεστημένα στον χώρο του αθλητισμού έγιναν πρότυπα για 

εκατομμύρια ανθρώπους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Έλβις Πρισλεϊ ήταν ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες των 

τελευταίων 50 χρόνων έχοντας κάνει τεράστιες επιτυχίες ως τραγουδιστής 

αλλά και ως ηθοποιός. Τα 75 άλμπουμ του έχουν πουλήσει πάνω από 1 

δισεκατομμύριο αντίτυπα, περισσότερα από κάθε άλλο καλλιτέχνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ο Έλβις Άαρον Πρίσλεϊ  (Elvis Aaron Presley, 8 Ιανουαρίου 1935 - 16 Αυγούστου 1977) 

γεννήθηκε στο Τουπέλο του Μισισίπι. Γνωστός και με το προσωνύμιο "Βασιλιάς της Ροκ εν 

Ρολ" και "Βασιλιάς,ήταν τραγουδιστής, μουσικός και ηθοποιός ενώ θεωρείται από πολλούς 

ως ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες των τελευταίων 50 ετών. 

Ξεκίνησε τραγουδώντας μουσική rockabilly για την εταιρεία Sun Studios, με πολλά 

κομμάτια μπλουζ, γκόσπελ και κάντρι, ενώ ο συνδυασμός όλων αυτών των οδήγησε προς 

την καθαρή μουσική Ροκ εν ρολ. Επιτυχία γνώρισε όμως και με μπαλάντες αλλά και με 

κομμάτια κάντρι, μπλουζ, ποπ, φολκ, αγγίζοντας κάποιες στιγμές ακόμη και τη τζαζ. 

Μπορούσε να ερμηνεύσει πολλά είδη μουσικής, πάντα με την ίδια επιτυχία, χάρη στην 

ευέλικτη φωνή του. 

Ο Έλβις Πρίσλεϊ κυκλοφόρησε 75 άλμπουμ από το 1956 ως το 1977. Υπολογίζεται πως 

μέχρι σήμερα έχουν πουληθεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο αντίτυπα, περισσότερα από 

κάθε άλλο καλλιτέχνη. Πολλά από αυτά έγιναν χρυσά ή πλατινένια, ακόμη και 

περισσότερες από μια φορές. Εκτός αυτών, τιμήθηκε με 14 υποψηφιότητες για 

βραβείο Γκράμι, εκ των οποίων τρεις φορές ήταν νικητής. Στην ηλικία των 36 ετών 

τιμήθηκε με το Grammy Lifetime Achievement Award για το σύνολο της καριέρας του. 

Εκτός από την καριέρα του στη μουσική, 

ο Πρίσλεϊ εμφανίστηκε και σε 33 

κινηματογραφικές ταινίες. Αν και δεν 

είχαν καλή υποδοχή από τους κριτικούς, 

ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρες. Ακόμη, 

ιστορικές έχουν μείνει οι τηλεοπτικές 

εμφανίσεις του και τα ειδικά αφιερώματα. 

Πέθανε πρόωρα το 1977 σε ηλικία 42 

ετών από καρδιακή αρρυθμία, κυρίως 

λόγω της κακής διατροφής, των 

εξαντλητικών ωραρίων αλλά και των 

φαρμάκων που χρησιμοποιούσε σε 

μεγάλες ποσότητες. Παρόλα αυτά, μετά 

το θάνατο του, υπήρξε σύγχυση, ακόμη και φημολογία πως ο Πρίσλεϊ ζει έως και σήμερα. 
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ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Ο Έλβις γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1935 στις 4:35 π.μ. στο Iστ Τουπέλο του Μισισίπι, σε 

ένα σπίτι που αριθμούσε δύο δωμάτια. Γονείς του ήταν οι Βέρνον Πρίσλεϊ και Γκλάντυς 

Λαβ Σμιθ, οι οποίοι, όπως πολλοί περιγράφουν, ήταν πολύ προστατευτικοί προς αυτόν, 

ενώ ο ίδιος είχε μια ασυνήθιστα στενή σχέση με τη μητέρα του. Ο δίδυμος αδερφός του, 

Τζέσυ Γκάρον, πέθανε κατά τη γέννα, αφήνοντας έτσι τον Έλβις να ζήσει ως μοναχοπαίδι. 

Ο Έλβις, στη μνήμη του πρόωρα χαμένου αδελφού του, χρησιμοποιούσε ως μεσαίο όνομα 

το Άρον αντί του Ααρόν που ήταν και το κανονικό. 

Το 1941, ο Έλβις ξεκίνησε το σχολείο. Οι συμμαθητές του τον πείραζαν συνεχώς καθώς 

έδειχνε ξένος σε σχέση με αυτούς. Σύμφωνα με τους καθηγητές του, ήταν καλό παιδί και 

μέτριος μαθητής. Το 1945 ο Έλβις αποκτά την πρώτη του κιθάρα η οποία ήταν 

μεταχειρισμένη. Εν έτει 1946, ο Πρίσλεϊ αλλάζει σχολείο, αλλά το 1948 η οικογένεια 

μετακομίζει στο Μέμφις του Τενεσί, όπου και πάλι έμειναν σε φτωχικές γειτονιές. Ο νεαρός 

Έλβις πήγαινε στις Συνάξεις του Θεού και εκεί επηρεάζεται ιδιαίτερα από 

τη μπλουζ μουσική αλλά και από την γκόσπελ[1]. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του 

το 1953, ο Πρίσλεϊ έκανε διάφορες δουλειές όπως οδηγός φορτηγού, ενώ δούλεψε και σε 

συνεργείο. 
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ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
 

 

Στις 18 Ιουλίου 1953, ο Πρίσλεϊ πληρώνει $3,25 για να ηχογραφήσει ένα δίσκο στη Sun 

Studios με τα τραγούδια My Happiness και That's When Your Heartaches Begin. Ο Πρίσλεϊ 

έδωσε αυτό το δίσκο στη μητέρα του, ως δώρο για τα γενέθλια της. Επέστρεψε στη Sun 

Studios στις 4 Ιανουαρίου 1954 και πλήρωσε $8,25 για να ηχογραφήσει ένα δεύτερο δίσκο 

με τα τραγούδια I'll Never Stand in Your Way και It Wouldn't Be the Same Without You. Ο 

ιδρυτής του μικρού στούντιο ηχογραφήσεων, Σαμ Φίλιπς, ο οποίος είχε ήδη ηχογραφήσει 

καλλιτέχνες όπως οι Howlin' Wolf, Τζέιμς Κότον, B. B. King και Little Milton, έψαχνε για 

έναν λευκό με νέγρικο ήχο και συναίσθημα. Ο Πρίσλεϊ εμφανίστηκε στην κατάλληλη 

χρονική στιγμή, οπότε στις 26 Ιουνίου 1954 αυτός και η συνεργάτης του, Μάριον Κέιστερ, 

τον καλούν στο στούντιο για ένα δοκιμαστικό. 

 

Ο Έλβις έπαιξε με 

τους Σκοτ Μουρ και 

Μπιλ Μπλακ αλλά 

αρχικά το δοκιμαστικό 

κρίθηκε αποτυχημένο. 

Κατά τη διάρκεια μιας 

πρόβας όμως πάνω 

στο τραγούδι That's All 

Right, ο Φίλιπς έκρινε 

το αποτέλεσμα 

ικανοποιητικό και 

στις 19 Ιουλίου 1954 

το έδωσε στην κυκλοφορία. Ο δίσκος έγινε επιτυχία και η φήμη του Πρίσλεϊ άρχισε να 

εξαπλώνεται, παρά τις όποιες διαμαρτυρίες υπήρξαν γύρω από τη μουσική του. Το 

δεύτερο σινγκλ του με τα Good Rockin' Tonight και I Don't Care if the Sun Don't 

Shine κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου 1954. Η καριέρα του αρχίζει να παίρνει εθνικές 

διαστάσεις, όταν στις 28 Ιανουαρίου 1956μαζί με τους Μουρ, Μπλακ και D.J. Fontana 

έκαναν την πρώτη τους τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή Stage Show, σε μια σειρά 

οκτώ παραστάσεων. 
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Ο ΠΡΙΣΛΕΪ ΚΑΙ Ο ΤΟΜ ΠΑΡΚΕΡ 
 

 

Ιστορική στιγμή για την καριέρα και την πορεία του 

Έλβις στάθηκε η γνωριμία του με τον Τομ 

Πάρκερ (γνωστό και ως "συνταγματάρχη" - 

"Colonel"), ο οποίος πήρε και τον πλήρη έλεγχο της 

καριέρας του. Ο Πάρκερ μετέφερε τον Πρίσλεϊ από 

την Sun Studios στην RCA Records στις 25 

Νοεμβρίου 1955, εξαγοράζοντας το συμβόλαιο του 

με τη Sun για $35,000. Το πρώτο σινγκλ του Έλβις 

για την RCA, Heartbreak Hotel πούλησε πολύ 

γρήγορα ένα εκατομμύριο αντίτυπα. 

 

Ο Πάρκερ ήταν ένας από τους καλύτερους στη 

δουλειά του και έκανε τα πάντα για να προωθήσει 

ακόμη περισσότερο τον Πρίσλεϊ, κλείνοντας μια 

σειρά από τηλεοπτικές εμφανίσεις. Ακόμη, έκλεισε 

στον Έλβις επταετές συμβόλαιο με κινηματογραφικό 

στούντιο, κάτι που οδήγησε στην παραμέληση της 

μουσικής καριέρας του για συμμετοχή σε ταινίες. 

Αυτές συνήθως ήταν μιούζικαλ και σημάδεψαν τη 

μεταμόρφωση του Πρίσλεϊ από ένα επαναστάτη Ρόκερ σε διασκεδαστή για όλη την 

οικογένεια. Ο Πρίσλεϊ ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα με την ταινία Love Me 

Tender ενώ κάποιες από τις καλύτερες ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε θεωρούνται 

τα Jailhouse Rock και King Creole. 

 

Η επιτυχία του Πρίσλεϊ οδήγησε τον ίδιο και τον Πάρκερ να μοιράζονται τα κέρδη ισόποσα. 

Με τα χρόνια, πολλά γράφτηκαν και ακούστηκαν για τον Τομ Πάρκερ, τα περισσότερα από 

αυτά επικριτικά. 
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 

 
 

Στις 20 Δεκεμβρίου 1957 ο Πρίσλεϊ 

λαμβάνει το φύλλο πορείας του για την 

υποχρεωτική θητεία του στον 

αμερικανικό στρατό. Στις 24 

Μαρτίου του 1958 παρουσιάστηκε 

κανονικά στη μονάδα του στο 

Φρίεντμπεργκ της Γερμανίας. Κατά την 

παραμονή του στα γερμανικά εδάφη 

γνώρισε την 14χρονη Πρισίλα Μπολιέ, 

την κοπέλα που αργότερα θα 

παντρευόταν. Ο Έλβις Πρίσλεϊ 

επέστρεψε στις Η.Π.Α. για να 

αποστρατευθεί αναχωρών από 

τη Φραγκφούρτη. Προσγειώθηκε στις 2 

Μαρτίου του 1960 στο Νιου Τζέρσεϊ και 

μερικές μέρες αργότερα του 

απονεμήθηκε τιμητικά ο βαθμός του 

λοχία. Ο μάνατζέρ του δήλωσε ότι ο 

τραγουδιστής υπολογίζεται να εισπράξει, 

στο τρέχον έτος, 850.000 δολάρια για 

εμφανίσεις του στον κινηματογράφο και 

την τηλεόραση. 
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1968: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

 
Το άστρο του Πρίσλεϊ είχε αρχίσει να τρεμοσβήνει την εποχή που ο ίδιος αφιερωνόταν εξ 

ολοκλήρου στην κινηματογραφική του καριέρα και η βρετανική "επιδρομή" στις Η.Π.Α. ήταν 

πλέον γεγονός, με τους Beatles να ηγούνται αυτής. Έως και τα τέλη της δεκαετίας του '60, 

ο Πρίσλεϊ συμμετείχε σε μια σειρά ταινιών οι οποίες, αν και κερδοφόρες, δεν είχαν κάτι 

ιδιαίτερο να επιδείξουν όσον αφορά τη μουσική τους. Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα 

απογοητευμένος από την πορεία που είχε πάρει η καριέρα του. Αυτό οδήγησε σε ένα 

μαγνητοσκοπημένο κονσέρτο που αργότερα ονομάστηκε "'68 Comeback Special", 

μεταδόθηκε από το NBC στις 3 Δεκεμβρίου 1968 και αργότερα κυκλοφόρησε σε άλμπουμ 

από την RCA. Ο Πρίσλεϊ είχε να δώσει ζωντανή παράσταση από το 1961 στο Περλ 

Χάρμπορ. 

Αν και δεν είχε τον τεράστιο προϋπολογισμό των κινηματογραφικών του ταινιών, ο Πρίσλεϊ 

κατάφερε να βγάλει μέσα από αυτό μια παράσταση συναισθηματικού μεγαλείου, με 

ερμηνείες που τον έφερναν και πάλι πίσω στις ρίζες του ροκ εν ρολ. Απέφυγε να κάνει ένα 

απλό Χριστουγεννιάτικο σόου, όπως αρχικά αποσκοπούσε ο Τομ Πάρκερ. Η επιστροφή 

του 1968 ακολουθήθηκε από ζωντανές συναυλίες το 1969, αρχικά στο Λας Βέγκας και 

έπειτα σε ολόκληρη την έκταση των ΗΠΑ, με αριθμό-ρεκόρ θεατών στις περισσότερες από 

αυτές. Παρ όλη την επιτυχία αυτών , ήταν η αρχή μιας νέας εποχής για τον Έλβις, κατά την 

οποία απομακρύνθηκε από τα "ρεύματα" που εκείνη την εποχή είχαν παγιωθεί από τους 

Beatles και Rolling Stones. Πολλοί ήταν αυτοί που άσκησαν κριτική σε αυτήν την 

απομάκρυνση από τις ρίζες του. 
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ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 
 

Μετά από εφτά χρόνια μακρυά από τα τσαρτς, το τραγούδι του Πρίσλεϊ "Suspicious Minds" 

έφτασε στο νούμερο 1 του Αμερικανικού Billboard στις 1 Νοεμβρίου 1969. Από το 1969 

έως το 1971 θα κυριαρχήσει στις πωλήσεις δίσκων σε πολλές χώρες, με 20 συνεχόμενες 

επιτυχίες. Μετά από μια δεκαετία κινηματογραφικών ταινιών, η δεκαετία του '70 

σηματοδότησε την επιστροφή του καλλιτέχνη σε μια καθαρά μουσική καριέρα. Η αρχή 

έγινε με το σινγκλ "Kentucky Rain" το οποίο μόνο στις ΗΠΑ πούλησε πάνω από 500.000 

αντίτυπα. Ακολούθησε μια σειρά επιτυχημένων δίσκων και παραστάσεων, όπως τα "Elvis 

Country", "Love Letters", "That’s The Way It Is" κ.α. Το 1973, η χρονιά ξεκίνησε με δύο 

παραστάσεις στη Χαβάη, μια από τις οποίες μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω 

δορυφόρου και την παρακολούθησαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές. 

Κυκλοφόρησε και σε άλμπουμ με την ονομασία "Aloha from Hawaii via Satellite". 

Παρά τις επιτυχίες και ιδιαίτερα μετά το διαζύγιο του το 1973, ο Πρίσλεϊ άρχισε να γίνεται 

ιδιαίτερα απόμακρος και να παίρνει συνεχώς βάρος, ενώ μάχονταν και μια εξάρτηση στα 

φάρμακα με συνταγή, τα οποία είχαν μεγάλο αντίκτυπο στην εμφάνιση του αλλά και στην 

απόδοση του πάνω στη μουσική. Παρά τα όποια προβλήματα, ο Πρίσλεϊ συνέχισε τις 

συναυλίες και τα νέα άλμπουμ για τα επόμενα χρόνια. Το 1977 βρήκε τον Πρίσλεϊ να 

μάχεται με τον εαυτό του, καθώς είχε μετατραπεί σε μια καρικατούρα αυτού που ήταν πριν 

μερικά χρόνια. Πολλές συναυλίες δεν δόθηκαν καθόλου ενώ δεν ήταν λίγες αυτές στις 

οποίες το ηχητικό αποτέλεσμα ήταν κάτω του μετρίου. Αντιμέτωπος με την πολύ κακή του 

υγεία, έκανε την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση στην Ιντιανάπολις, στις 26 Ιουνίου 1977. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82


 

 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗ 

 

 
Στις 16 Αυγούστου 1977 στο Μέμφις του Τενεσί, ο Πρίσλεϊ βρέθηκε ξαπλωμένος στο πάτωμα από 

τη μνηστή του Τζίντζερ Όλντεν, στο σπίτι του, τη βίλα Γκρέις λαντ, στο Μέμφις του Τενεσί. 

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Baptist Memorial όπου και στις 3:30 μ.μ. ανακοινώθηκε ο θάνατος 

του. Ο Πρίσλεϊ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών. Σε μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε 

αργότερα, οι γιατροί ανακοίνωσαν πως ο θάνατος επήλθε από καρδιακή αρρυθμία η οποία 

προκλήθηκε από μεγάλη δόση ναρκωτικών. 

 

Η κηδεία του Πρίσλεϊ ήταν εθνικό γεγονός, ενώ την παρακολούθησαν εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι 

του, θαυμαστές και δημοσιογράφοι. Η ταφή του Πρίσλεϊ αρχικά έγινε στο νεκροταφείο του Φόρεστ 

Χιλ στο Μέμφις, δίπλα από τη μητέρα του, αλλά για λόγους ασφαλείας οι σωροί μεταφέρθηκαν στη 

Γκρέις λαντ. Μετά το θάνατο του άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες φημολογίες, από τον τρόπο 

με τον οποίο πέθανε μέχρι και το αν βρίσκεται ακόμη στη ζωή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Ο Πρίσλεϊ ήταν βαρύτονος με φωνή με πολυποίκιλα ηχοχρώματα. Κάλυπτε 2,3 οκτάβες, με 

πιο ιδανική για τον Πρίσλεϊ τη μεσαία οκτάβα. Η φωνή του θύμιζε σε πολλά αυτή των 

τραγουδιστών ρυθμικής μπλουζ και γκόσπελ, τα μουσικά βήματα των οποίων άλλωστε 

ακολούθησε και ο ίδιος. 

 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ 
 

Ακόμη και στη δεκαετία του '60, σε μια εποχή που ο ρατσισμός βρίσκονταν στο 

αποκορύφωμα του, ο Πρίσλεϊ πάντα έδειχνε την αγάπη του για την Αφρο-Αμερικανική 

μουσική και εξέφραζε αβίαστα το πόσα οφείλει σε καλλιτέχνες όπως οι B. B. King, Arthur 

Crudup, Τζάκι Γουίλσον, Ρόμπερτ Τζόνσον, Ivory Joe Hunter και Fats Domino. 

Έως και τα μέσα του 20ού αιώνα, οι μαύροι 

καλλιτέχνες είχαν ελάχιστες πωλήσεις δίσκων, 

βγάζοντας μόνο τα προς το ζην. Άλλα από τη 

στιγμή που ο Έλβις αγόρασε τη μουσική του Otis 

Blackwell και συνεργάστηκε με τον στιχουργό Κλοντ 

Ντιμίτριους, η μουσική βιομηχανία πέρασε σε μια 

νέα διάσταση. 

Δεν ήταν λίγοι όμως αυτοί που κατηγόρησαν τον 

Πρίσλεϊ πως απλώς κλέβει την Αφρο-Αμερικανική 

μουσική. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μάικλ 

Μπέρτλαντ του πανεπιστημίου του Τενεσί, ο 

Πρίσλεϊ δανείστηκε από τους μαύρους ακριβώς όσα 

δανείστηκε από τους λευκούς και πως όσοι 

υποστηρίζουν κάτι τέτοιο απλώς δεν γνωρίζουν τις 

πολλαπλές επιρροές που είχε. Ουσιαστικά, η 

εκκλησιαστική μουσική γκόσπελ ήταν μια από τις 

κύριες επιρροές για τη μετέπειτα πορεία του Πρίσλεϊ 

και το κύριο θεμέλιο όλης της μουσικής του 

παιδείας. 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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ΠΡΙΣΛΕΪ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
 

Τα ελκυστικά φυσικά χαρακτηριστικά του Έλβις ήταν κάτι κοινώς και ευρέως αποδεκτό και 

θεωρούνταν εξαιρετικά όμορφος, τόσο από γυναίκες όσο και από άνδρες ανεξαρτήτως 

σεξουαλικών προτιμήσεων. Ο τρόπος εκτέλεσης των παραστάσεων του, η φυσική του 

όψη, και η χαρακτηριστική κίνηση του με τα πόδια και γοφούς ήταν τα χαρακτηριστικά που 

συνέβαλαν στην έντονα ερωτική εικόνα που εξέπεμπε στο ευρύ κοινό.  

Την εικόνα του αυτή ενίσχυσαν οι διάφορες φήμες που κυκλοφορούσαν για τις εφήμερες 

σχέσεις που είχε με διάφορες ανερχόμενες και καταξιωμένες σταρ του Χόλυγουντ, από 

την Νάταλι Γουντ κατά την δεκαετία του 1950 έως την Κόνι Στήβενς και την Ανν 

Μάργκρετ τη δεκαετία του 1960, και τις Κάντις Μπέργκεν και Σίμπιλ Σέπαρντ τη δεκαετία 

του 1970. Ο Έλβις φαίνεται πως δεν ήταν άνετος με την επακόλουθη δημοσιότητα που 

λάμβαναν αυτές οι σχέσεις έτσι οι περισσότερες διήρκεσαν για πολύ λίγο χρονικό 

διάστημα. 

Ο Έλβις, πέρα από τις σχέσεις που κατά καιρούς διατηρούσε, παντρεύτηκε την Πρισίλα 

Μπολιέ την 1 Μαΐου 1967. Ο Πρίσλεϊ γνωρίστηκε με την Πρισίλα κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής θητείας του στη Γερμανία. Εννιά μήνες μετά το γάμο τους, ο οποίος έγινε στις 

1 Μαΐου 1967, ήρθε στον κόσμο η μοναχοκόρη τους, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ (1 Φεβρουαρίου 

1968) η οποία σήμερα είναι τραγουδίστρια. Χώρισαν στις 23 Φεβρουαρίου 1972 και 

συμφώνησαν σε από κοινού επιμέλεια της κόρης τους. 

Έξι μήνες μετά το χωρισμό με την Πρισίλα, ο Έλβις γνώρισε τη βασίλισσα της ομορφιάς 

Λίντα Τόμσον αλλά η σχέση τους θα χαρακτηρίζονταν περισσότερο σαρκική παρά 

οτιδήποτε άλλο. Τελευταία σύντροφος του Πρίσλεϊ ήταν η Τζίντζερ Όλτεν η οποία έμελλε 

να είναι και αυτή που θα τον έβρισκε να έχει αφήσει την τελευταία του πνοή το 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CE%B9_%CE%A3%CF%84%CE%AE%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%BD_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B5%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%BD_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B5%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BB_%CE%A3%CE%AD%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BB%CE%B5%CF%8B
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BB%CE%B5%CF%8B
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1967
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AF%CE%B6%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF_%CE%A0%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BB%CE%B5%CF%8A&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1972


 

ΓΚΡΕΙΣΛΑΝΤ 
 

Η Γκρέϊσλαντ βρίσκεται στον αριθμό 3764 της λεωφόρου Έλβις Πρίσλεϊ, πάνω σε ένα 

λόφο του προαστίου Γουάιτχεβεν του Μέμφις, 8 μίλια μακρυά από το κέντρο της πόλης. Η 

κατοικία χτίστηκε αρχικά κατά τον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο (1861-1865) από τον 

εκδότη S.E. Toof, ενώ τη μορφή που έχει σήμερα την πήρε το 1938 από τους τότε 

ιδιοκτήτες της Δόκτορ Τόμας και Ρουθ Μουρ. Από την κόρη του ζεύγους, Ρουθ Μαρί, 

πωλήθηκε αργότερα στον Έλβις Πρίσλεϊ το 1957 προς $102.500, ενώ σήμερα κατοικεί σε 

αυτήν η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ. Ο Έλβις και οι γονείς του έμειναν στη Γκρέϊσλαντ από το 1957 

έως και το τέλος της ζωής τους, μαζί και με τη γιαγιά του Έλβις, Μίνι Μέι, η οποία 

ξεπέρασε τους απογόνους της και έφυγε από τη ζωή στις 8 Μαΐου 1980. Στην Γκρέϊσλαντ 

βρίσκονται θαμμένοι οι σοροί του Έλβις, της μητέρας του Γκλάντυς καθώς και της Μίνι Μέι. 

Η οικία του στην Γκρέισλαντ ήταν παράδειγμα της πολυτέλειας και της υπερβολής με την 

οποία ζούσε τη ζωή του. Διέθετε επίσης έναν αριθμό από ακριβά αυτοκίνητα, ανάμεσα στα 

οποία υπήρχαν και 3 ροζ Κάντιλακ, κάτι που αναφέρεται και στο τραγούδι του με τίτλο 

"Baby, Let's Play House". 

Υπάρχουν πολλές ιστορίες, πραγματικές και υπερβολικές, σχετικά με τις διατροφικές 

συνήθειες του Έλβις και την ιδιαίτερη προτίμηση του για το πλούσιο και βαρύ φαγητό. Έτσι 

φαίνεται πως προτιμούσε την μαγειρική του νότου των ΗΠΑ όπου και είχε μεγαλώσει, κάτι 

που συμπεριελάμβανε αρκετά ψητά κοτόπουλα με ψωμάκια και σάλτσα, ενώ δεν φαίνεται 

να έλλειπαν και τα μεγάλα σάντουιτς με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και μπέικον.  
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ΕΠΙΡΡΟΗ 

Το 1957 ο Έλβις ήταν ο πιο διάσημος καλλιτέχνης σε όλο τον κόσμο. Αυτό ενέπνευσε 

τραγουδιστές από πολλά μέρη του κόσμου να φτιάξουν τα δικά τους τραγούδια βασισμένα στη 

μουσική του Πρίσλεϊ. Εν έτει 1959 εμφανίζεται στο προσκήνιο ο Κλιφ Ρίτσαρντς, ο 

αποκαλούμενος και σαν "Βρετανός Έλβις" ενώ στη Γαλλία ο Τζόνι Χαλιντέι είχε τον τίτλο του 

"Έλβις της Γαλλίας". Παρόμοια συνέβη στην Ιταλία με τον Κλωντ Φρανσουά και τον Μπόμπι 

Σόλο. Όλοι τους ήταν φανερά επηρεασμένοι από τον νεαρό Πρίσλεϊ. 

Την εποχή που άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση τους και οι πρώτες ταινίες του, πολλοί ήταν 

αυτοί που μιμήθηκαν τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν στη σκηνή ενώ όλο και περισσότεροι 

έφηβοι άρχισαν να υιοθετούν τον τρόπο με τον οποίο χτενιζόταν. Ένα μεγάλο κεφάλαιο έκανε 

την εμφάνιση του μετά το θάνατο του το 1977 και αυτό δεν ήταν άλλο από τους μίμους, τους 

ανθρώπους που προσπαθούσαν να τον μιμηθούν στα πάντα, από τη φωνή μέχρι την 

εμφάνιση του.  

Η διαρκής άνοδος της φήμης του Έλβις άλλαξε την 

βιομηχανία της δημοφιλούς μουσικής επεκτείνοντας την 

ευρέως προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο καταλύτης της 

κοινωνικής αυτής επανάστασης ήταν η μουσική της ροκ 

εν ρολ, στην οποία ο Έλβις ήταν ο κεντρικός άξονας την 

εποχή εκείνη και η κυρίαρχη δύναμη ως προς την 

μετατροπή της μουσικής αυτής σε ένα από τα κύρια 

μέσα έκφρασης της νεανικής κουλτούρας και 

επαναστατικότητας, ενώ παράλληλα βοήθησε και στο 

ξεκίνημα της ευρύτερης αποδοχής της κουλτούρας των μαύρων Αμερικανών, στις μουσικές 

εκφράσεις των οποίων η μουσική του ροκ εν ρολλ έχει τις ρίζες της, αλλάζοντας έτσι για πάντα 

την Αμερικανική κουλτούρα.  

Το όνομα, δημόσια εικόνα, και η φωνή του εξακολουθούν να είναι διεθνώς αναγνωρίσμα, ενώ 

έχει εμπνεύσει μυριάδες μιμητές οι οποίοι ντύνονται, χορεύουν και τραγουδούν όπως ο 

Έλβις. Εξακολουθεί επίσης να αναφέρεται στις διάφορες δημοσκοπήσεις και ερωτηματολόγια 

ως ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες όλων των εποχών. Πέρα από τα υπόλοιπα 

επιτεύγματα του Πρίσλεϊ, είναι και ένας από τους τέσσερις καλλιτέχνες που κατάφερε να έχει 

ανάμεσα στα πέντε καλύτερα δύο άλμπουμ του στο ίδιο τσαρτ. Έχει μπει στα Rock and Roll 

Hall of Fame, Country Music Hall of Fame καιGospel Music Hall of Fame. Το 1993 η μορφή 

του Έλβις έκανε την εμφάνιση της σε γραμματόσημο των Αμερικανικών ταχυδρομείων ενώ το 

σπίτι του στο Μέμφις έχει χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο από τις αρχές. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elvis_Presley_Hollywood_Walk_of_Fame_Star.jpg
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CF%86_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CE%B9_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CF%89%CE%BD%CF%84_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9_%CE%A3%CF%8C%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9_%CE%A3%CF%8C%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA_%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CF%81%CE%BF%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA_%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CF%81%CE%BF%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/Rock_and_Roll_Hall_of_Fame
https://el.wikipedia.org/wiki/Rock_and_Roll_Hall_of_Fame
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Country_Music_Hall_of_Fame&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Gospel_Music_Hall_of_Fame&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BC%CF%86%CE%B9%CF%82_(%CE%A4%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AF)


 

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ: Ο ΈΛΒΙΣ ΖΕΙ ΣΤΗ ΒΙΛΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ 

 

Μία από τις διασημότερες θεωρίες για διασημότητες που πέθαναν στην ακμή τους, είναι 

εκείνη που αφορά τον Έλβις Πρίσλεϊ. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, ο θρύλος της 

ροκ εν ρολ δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή αλλά σκηνοθέτησε τον θάνατο του αποφασίζοντας 

να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας για να ζήσει το υπόλοιπο των χρόνων του 

σαν ένας ήρεμος, καθημερινός και άσημος πολίτης. 

Ο Έλβις, όπως όλοι ξέρουμε, πέθανε το 1977 σε ηλικία 42 ετών, με άλλα λόγια αν ζούσε 

σήμερα θα ήταν 79 ετών. Επίσημη γνωμάτευση για τον θάνατο του δεν είχαμε ποτέ, αλλά 

ο ροκ σταρ φέρεται να πέθανε από υπερβολική δόση χαπιών που προκάλεσαν ανακοπή 

καρδιάς.Τα τελευταία 40 χρόνια δεν είναι λίγοι εκείνοι που κατά καιρούς υποστηρίζουν ότι 

είδαν τον Βασιλιά ζωντανό. Ανάμεσα τους και ο χρήστης του YouTube υπό το 

nickname The Shadow. Ο ίδιος διατείνεται πως ο γεράκος που βοηθάει εθελοντικά στην 

Graceland του Memphis και είναι συνταξιούχος επιστάτης, είναι ο ίδιος ο Έλβις Πρίσλεϊ. 

Στη βίλα του στην Graceland βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του ο "κανονικός" Έλβις, στις 16 

Αυγούστου 1977. Η ταφή του Πρίσλεϊ αρχικά έγινε στο νεκροταφείο του Φόρεστ Χιλ στο 

Μέμφις, δίπλα από τη μητέρα του, αλλά για λόγους ασφαλείας οι σωροί μεταφέρθηκαν 

στην Graceland.Ο χρήστης του YouTube ισχυρίζεται πως ο Έλβις έκανε νόημα στην 

κάμερα σηκώνοντας τα δύο του δάχτυλα. Το καρέ είναι στο 0:27 του βίντεο. Σύμφωνα με 

τον The Shadow, ο γερασμένος Έλβις σχηματίζει με τα δάχτυλα του το σύμβολο "V" που 

σημαίνει, είναι ζωντανός, "I'm Alive". 

Οι οπαδοί της θεωρίας ότι αυτός είναι ο 

νεκρός Βασιλιάς της ροκ, αναφέρουν πως 

η σωματοδομή του πρωταγωνιστή του 

βίντεο ταιριάζει με την αντίστοιχη του 

Έλβις, και συγκεκριμένα εξετάζοντας το 

μήκος των χεριών και των ποδιών του. 

Αναφέρεται μάλιστα στο κείμενο που 

συνοδεύει το βίντεο πως ο εν λόγω 

ηλικιωμένος έχει όμοια μάτια με εκείνα 

του Έλβις Πρίσλεϊ. 

 Θυμίζουμε πως από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’60, ο Πρίσλεϊ έκανε 

συστηματική χρήση αμφεταμινών, οι οποίες του έδιναν ενέργεια για τις παραστάσεις, αλλά 

δεν του επέτρεπαν να κοιμηθεί. Κατέληξε να παίρνει αμφεταμίνες κάθε πρωί για να 

ξυπνήσει και υπνωτικά ή ηρεμιστικά χάπια κάθε βράδυ για να καταφέρει να κοιμηθεί. 

Το 1973, ο Πρίσλεϊ νοσηλεύτηκε δύο φορές, επειδή κόντεψε να πεθάνει από υπερβολική 

δόση. Πράγμα που τελικά συνέβη τέσσερα χρόνια αργότερα. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCaax6DI4jxA_kMmD_3lkOvA


 

 

Ο ΈΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΈΛΒΙΣ ΠΡΙΣΛΕΪ 
 

 

Στις 16 Αυγούστου του 1977, ο βασιλιάς του Ροκ εν Ρολ, 

Έλβις Πρίσλεϊ, κατέρρευσε στο πάτωμα του δωματίου 

του. Πέθανε στο νοσοκομείο, λίγες ώρες μετά. Αιτία 

θανάτου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική αναφορά, ήταν 

η καρδιακή αρρυθμία. Πουθενά δεν αναφέρονταν όμως, η 

τεράστια ποσότητα ναρκωτικών που βρέθηκε διαλυμένη 

στο αίμα του. Ναρκωτικά, με τα οποία τον είχε 

προμηθεύσει ο προσωπικός του γιατρός, Τζορτζ 

Νικολόπουλος. Μόνο τους τελευταίους οχτώ μήνες της 

ζωής του Πρίσλεϊ, ο Νικολόπουλος του είχε 

χορηγήσει περισσότερες από 10 χιλιάδες δόσεις 

αμφεταμίνης, ηρεμιστικών και πάσης φύσεως χαπιών.   

   Ο Νικολόπουλος ήταν ο προσωπικός γιατρός του 

τραγουδιστή για 12 χρόνια και από το 1970 και έπειτα, τον 

συνόδευε στις περισσότερες περιοδείες του. Αν και η 

ιατρική έρευνα, που ακολούθησε, απέδειξε ότι ο γιατρός δεν ευθυνόταν για το θάνατο, οι 

θαυμαστές του Πρίσλεϊ συνέχιζαν να τον κατηγορούν. Του τηλεφωνούσαν άγνωστοι μες 

στη νύχτα και απειλούσαν ότι θα τον σκοτώσουν. Ένας το προσπάθησε. Στις 17 

Σεπτεμβρίου του 1977, ο Νικολόπουλος βρισκόταν σε ένα γήπεδο του Μέμφις, για να 

παρακολουθήσει τον αγώνα. Ξαφνικά, μια σφαίρα καρφώθηκε στον ώμο του. Ο 

τραυματισμός δεν ήταν σοβαρός και ο δράστης δεν βρέθηκε ποτέ, αλλά ο Νικολόπουλος 

ήταν σίγουρος ότι ήταν ένας εξαγριωμένος θαυμαστής του Έλβις. Οι περιπέτειες του 

Νικολόπουλου δεν σταμάτησαν εκεί. Ο γιατρός κατηγορήθηκε για υπερβολική χορήγηση 

φαρμάκων και επί ένα μήνα, βρισκόταν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Υποστήριξε ότι 

προσπάθησε να σώσει τον Έλβις και έκανε ό,τι μπορούσε, για να τον βοηθήσει. Όπως 

είπε, η εξάρτηση του Πρίσλεϊ από τα ναρκωτικά ήταν τόσο μεγάλη, που κανείς δεν θα 

μπορούσε να τον θεραπεύσει.  

 

 

 

 



 

 

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, ο Πρίσλεϊ 

έκανε συστηματική χρήση αμφεταμινών, οι οποίες του 

έδιναν ενέργεια για τις παραστάσεις, αλλά δεν του 

επέτρεπαν να κοιμηθεί. Κατέληξε να παίρνει αμφεταμίνες 

κάθε πρωί για να ξυπνήσει και υπνωτικά ή ηρεμιστικά 

χάπια κάθε βράδυ για να καταφέρει να κοιμηθεί. Όσο 

εντεινόταν η εξάρτησή του από τα χάπια, τόσο 

αυξάνονταν κι η εξάρτηση του από τον Νικολόπουλο. Ο 

θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας 

Δεν ήταν λίγες οι φορές, που ζητούσε απ’ τον 

Νικολόπουλου να του κάνει παρέα τα βράδια, επειδή 

ένιωθε μοναξιά. Ο Πρίσλεϊ είχε ανάγκη την παρουσία του 

γιατρού, καθώς μόνο έτσι μπορούσε να δικαιολογήσει τη 

συμπεριφορά του. Πίστευε ότι αν έπαιρνε ναρκωτικά με 

συνταγή γιατρού, δεν ήταν πραγματικά ναρκομανής. Το 

1973, ο Πρίσλεϊ νοσηλεύτηκε δύο φορές, επειδή κόντεψε να πεθάνει από υπερβολική 

δόση. Έκτοτε, ο Νικολόπουλος άρχισε να ασκεί αυστηρό έλεγχο στον ασθενή του. 

Βρισκόταν δίπλα του μέρα και νύχτα για να εμποδίζει τον Πρίσλεϊ να προμηθεύεται από 

αλλού τα φάρμακα. Όποτε ο τραγουδιστής παραπονιόταν για αδιαθεσία, ο Νικολόπουλος 

του χορηγούσε εικονικά φάρμακα. Στο κόλπο ήταν και μέλη της συνοδείας του Πρίσλεϊ, οι 

οποίοι βοηθούσαν το γιατρό να κατασκευάσει τα ψεύτικα φάρμακα. «Καθόμασταν στο 

λεωφορείο της περιοδείας», είπε ο Νικολόπουλος, «Και αντί να παίζουμε χαρτιά, 

φτιάχναμε πλασίμπο». Γέμιζαν σύριγγες με νερό και έπεισαν την φαρμακευτική εταιρεία 

Knoll, που κατασκεύαζε το αγαπημένο παυσίπονο του Πρίσλεϊ, να φτιάξει μία παρτίδα 

χωρίς ενεργά συστατικά. Κάθε χάπι κόστιζε έξι δολάρια, αλλά ο τραγουδιστής δεν 

αντιλήφθηκε ποτέ τη διαφορά. Δυστυχώς, ο Νικολόπουλος δεν κατάφερε να σώσει τον 

Έλβις και αυτή η αποτυχία κατέστρεψε την καριέρα του. Το 1992 κατηγορήθηκε εκ νέου ότι 

χορηγούσε ναρκωτικές ουσίες στους ασθενείς και αυτή τη φορά, έχασε την ιατρική άδεια. 

Ξόδεψε όλα του τα χρήματα για να καλύψει τα έξοδα των δικαστικών μαχών και δεν ήταν 

καν σε θέση να εξασκήσει το επάγγελμά του 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΒΙΣ ΠΡΙΣΛΕΪ 

 

 

 

1. Elvis σημαίνει «Παν-σοφός» στην αρχαία σκανδιναβική γλώσσα 

2. Έρευνες έδειξαν ότι η λέξη Elvis είναι ένας από τους πιο διάσημους κωδικούς 

σε Η.Υ. 

3. Όταν ήταν 10 χρονών τραγούδησε το “Old Shep” σε παιδικό διαγωνισμό 

ταλέντων. Πήρε την 5η θέση. 

4. Όταν ήταν 11 είχε ζητήσει για δώρο ένα ποδήλατο. Οι γονείς του δεν 

μπορούσαν να του το αγοράσουν, έτσι του πήραν μια κιθάρα. 

5. Πλήρωσε για την πρώτη του ηχογράφηση. Έδωσε 4 δολάρια στο ”Sun Studio” 

για να ηχογραφήσει δύο τραγούδια για την μητέρα του. 

6. Ο Elvis ηχογράφησε περίπου 600 με 1200 τραγούδια, ανάλογα με το εάν η 

λίστα περιλαμβάνει ατελείς ηχογραφήσεις, επανεκτελέσεις κλπ. 

7. Κάποιες φορές υπέγραφε αυτόγραφα 

στα στήθη των θαυμαστριών του… Elvis 

στο αριστερό Presley στο δεξί! 

8. Μισούσε το ψάρι και δεν άφηνε ούτε την 

κόρη του Lisa Marie να φάει 

9. Του άρεσε να καπνίζει λεπτά γερμανικά 

τσιγάρα 



 

10. Έβαφαν τα μαλλιά του για να φαίνονται πιο μαύρα στην τηλεόραση 

11. Συνήθιζε να βάφει και τις βλεφαρίδες του, πράγμα που του δημιούργησε 

προβλήματα στην υγεία του αργότερα 

12. Λέγεται ότι είχε έκταση τρεις οκτάβες 

13. Είχε ένα ελαφρό τραύλισμα 

14. Σε κάποια φάση της ζωής του είχε φτάσει τα 113 κιλά 

15. Πήρε περίπου 10,000 χάπια με συνταγές γιατρών τον τελευταίο χρόνο                

της ζωής του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Έλβις Πρίσλεϊ - Βικιπαίδεια 

          https://el.wikipedia.org/wiki/Έλβις_Πρίσλεϊ 

 

2. Θεωρία συνωμοσίας: Ο Έλβις ζει στη βίλα που πέθανε. 

http://news247.gr/eidiseis/paraksena/thewria-synwmosias-o-elvis-zei-sth-vila-

poy-pethane-idou-kai-to-vinteo.4140909.html 

 

3. Ο Έλληνας γιατρός του Έλβις Πρίσλεϊ που θεωρήθηκε υπεύθυνος για 

τον θάνατό του...  

http://www.mixanitouxronou.gr/o-ellinas-giatros-tou-elvis-prislei-pou-

theorithike-ipefthinos-gia-ton-thanato-tou/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1x_jsnIvTAhVDEpoKHcblD5QQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%2588%25CE%25BB%25CE%25B2%25CE%25B9%25CF%2582_%25CE%25A0%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2583%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%258A&usg=AFQjCNE9jX3bvb0B8hG2dzLTyNi1d-_6JA&bvm=bv.151426398,d.bGs
https://el.wikipedia.org/wiki/Έλβις_Πρίσλεϊ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1x_jsnIvTAhVDEpoKHcblD5QQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fnews247.gr%2Feidiseis%2Fparaksena%2Fthewria-synwmosias-o-elvis-zei-sth-vila-poy-pethane-idou-kai-to-vinteo.4140909.html&usg=AFQjCNGl7h1zgBl8Gt9GBXnThtWVgEj0qg&bvm=bv.151426398,d.bGs


 

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

 

 

 

Στο πρώτο μάθημα της φετινής σχολικής χρονιάς ,αφού χαιρετήσαμε τον κύριο 

Χρήστου και είπαμε πως περάσαμε το καλοκαίρι, μας παρουσίασε το γενικό θέμα 

για την εργασία μας, το οποίο ήταν «Προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της 

επιστήμης και του αθλητισμού». Μας υπενθύμισε την δομή και τον τρόπο που θα 

εργαστούμε πάνω στην ατομική αλλά και στην ομαδική εργασία. Στο επόμενο 

μάθημα φτιάξαμε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων και διαλέξαμε από δύο 

θέματα ο καθένας, ώστε να έχουμε ένα εναλλακτικό θέμα αν κάποιος έχει διαλέξει το 

ίδιο με εμάς. Τις επόμενες μέρες, παράλληλα με την αναζήτηση πληροφοριών για 

την ατομική εργασία μας, μας ανατέθηκε από τον καθηγητή να φτιάξουμε ενα 

ρεπορτάζ για ένα θέμα σχετικό με την πανίδα και την χλωρίδα, το οποίο θα 

αποτελούταν από τον τίτλο, κάποιες πληροφορίες και μια εικόνα. Αφού το 

παρουσιάσαμε, αρχίσαμε να αναζητούμε υλικό για την εργασία μας. Σύμφωνα με 

τον καθηγητή μας έπρεπε να μαζέψουμε γύρω στις είκοσι σελίδες. Τις επόμενες 

εβδομάδες μοιράσαμε τις δουλειές  στα μέλη της ομάδας και τελειώσαμε την 

ατομικής μας εργασία. Τελος τις ενώσαμε και τις παρουσιάσαμε στην τάξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesse Owens 
Προσωπικότητες της τέχνης, της επιστήμης και του αθλητισμού η ζωή 

και το έργο τους 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Τζέσε Όουενς (James Cleveland "Jesse" Owens, 12 

Σεπτεμβρίου 1913 - 31 Μαρτίου 1980) ήταν Αμερικανός 

αθλητής του στίβου. Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο, όπου και κέρδισε 4 χρυσά 

μετάλλια στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα, στο άλμα εις 

μήκος και αγωνιζόμενος στη Σκυταλοδρομία 4x100. 

Θεωρείται ένας από τους διασημότερους και 

σπουδαιότερους αθλητές όλων των εποχών. 

 

   

  



 

Παιδική ηλικία και εκπαίδευση 

 

 

Ο Owens ήταν ο μικρότερος από τα 10 αδέρφια του που γεννήθηκαν από τον 

Henry Cleveland Owens και την  Mary Emma Fitzgerald στην Oakville, Alabama 

στις 12 Σεπτεμβρίου 1913. O J.C  όπως αποκαλούταν, όταν ήταν 9 χρονών 

μετακόμισε μαζί με την οικογένεια του στο Cleveland, Ohio για μία καλύτερη 

ζωή. Όταν ήταν μικρός ασχολούνταν με πολλές μικροδουλειές. Αυτή την 

περίοδο κατάλαβε ότι είχε πάθος με το τρέξιμο . Ο Owens οφείλει την αθλητική 

του επιτυχία στον Charles Riley, τον προπονητή του στο Fairmount Junior High 

School. Αφού ο Οwens δούλευε μετά το σχολείο ο Riley του επέτρεπε να 

προπονείται πριν το μάθημα. 

Ο Owens γνώρισε την  Minnie Ruth Solomon εκείνη την περίοδο και με την 

οποία παντρεύτηκε το 1935 και έκαναν μαζί 3 παιδιά 

Αναγνωρίστηκε σε εθνικό επίπεδο το 1933 στους Εθνικούς Αγώνες Στίβου 

Λυκείων των ΗΠΑ που διεξαγόταν στο Σικάγο, όπου ισοφάρισε το παγκόσμιο 

ρεκόρ των 100 γιαρδών (91 μέτρα) και πήδηξε 24 πόδια και ½ της ίντσας (7,56 

μέτρα) στο άλμα εις μήκος. Αργότερα, ο Όουενς μπήκε στο Πανεπιστήμιο 

Οχάιο Στέιτ με αθλητική υποτροφία. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ανερχόμενο Αστέρι 

 

Στο Γυμνάσιο λοιπόν ο Όουενς θα κάνει ένα πρώτο όνομα πανεθνικής 

εμβέλειας και σύντομα θα εγκαθιδρυθεί ως αναγνωρισμένος σπρίντερ, 

θέτοντας νέα ρεκόρ τόσο στον δρόμο ταχύτητας μικρών αποστάσεων όσο και 

το άλμα! 

Μετά την αποφοίτηση, οι επιδόσεις του «J.C.» τον φέρνουν στο Πολιτειακό 

Πανεπιστήμιο του Οχάιο, όπου συνεχίζει να ανθίζει ως αθλητής. Τα 

αμερικανικά ρεκόρ που σημειώνει του φέρνουν το παρατσούκλι «Buckeye 

Bullet» και ο ίδιος ξεπληρώνει τους οπαδούς του με μια αστρονομική επίδοση 

στην αθλητική συνάντηση του 1935, όταν ανακάμπτοντας ακόμα από τον 

τραυματισμό του θέτει νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος, το οποίο θα 

παρέμενε για τα επόμενα 25 χρόνια! 

Ο απολογισμός της ημέρας μετρά 3 παγκόσμια ρεκόρ και ισοφάριση ενός 

τέταρτου, σε μια επίδοση πρωτοφανή για την εποχή! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οι ολυμπιακοί αγώνες του 1936 

 

Για τον ναζιστικό μηχανισμό και τον ίδιο τον Αδόλφο Χίτλερ, οι Αγώνες του Βερολίνου ήταν 

μια σπουδαία ευκαιρία να φανεί στα πέρατα της οικουμένης τόσο η γερμανική υπεροχή 

όσο και η ανωτερότητα της αρίας φυλής. Ο δικτάτορας καταφέρεται μάλιστα κατά της 

αμερικανικής ολυμπιακής επιτροπής γιατί στις τάξεις της περιλαμβάνονταν μαύροι και 

εβραίοι, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του. 
Κι όμως, ήταν οι μαύροι αθλητές που θα βοηθούσαν τα μέγιστα στον αμερικανικό θρίαμβο 

του Βερολίνου: οι ΗΠΑ κατέκτησαν συνολικά 11 χρυσά μετάλλια και τα 6 από αυτά ήρθαν 

από επιδόσεις έγχρωμων αθλητών. Και βέβαια ο Όουενς ήταν η αιχμή του δόρατος, ο 

αδιαφιλονίκητος πρωταθλητής των ΗΠΑ που ερχόταν στο Βερολίνο με τις μεγαλύτερες 

προσδοκίες. 
Δικαιώνοντας λοιπόν τη συμπερίληψή του στην ολυμπιακή αποστολή, ο Όουενς αποσπά 4 

χρυσά μετάλλια (στα 100 μέτρα, τα 200 μέτρα, το άλμα εις μήκος και τα 4x100 μέτρα), 

καταρρίπτοντας ταυτοχρόνως και δύο κορυφαίες ολυμπιακές επιδόσεις. Στο ραντεβού του 

με την Ιστορία ο Όουενς ήταν συνεπής! Το ολυμπιακό ρεκόρ του μάλιστα στο μήκος θα 

παρέμενε για ολόκληρα 24 χρόνια, μέχρι να το σπάσει δηλαδή ο Irvin Roberson το 

1960.Τα γεγονότα με την απογοήτευση του Χίτλερ και τις επευφημίες των γερμανών 

φιλάθλων, που ζητωκραύγαζαν ρυθμικά το όνομά του, είναι λίγο-πολύ γνωστά, έτσι 

ιστορικά καθώς είναι. Αυτό που είναι όμως άγνωστο είναι η άχαρη υποδοχή του 

ολυμπιονίκη και ρέκορντμαν στην πατρίδα του, που δεν έπαυε εξάλλου να είναι μαύρος 

στην Αμερική του ’30!Ο πρόεδρος Ρούσβελτ δεν συναντιέται λοιπόν με τον Όουενς για τα 

τυπικά συχαρίκια και έπρεπε να έρθει το 1955 για να τον συγχαρεί ο Αϊζενχάουερ για τις 

επιτυχίες του, αν και η πανηγυρική αναγνώρισή του θα ήταν ακόμη μακριά: μόλις το 1976 

τον συνεχάρη ο πρόεδρος Φορντ όπως άξιζε σε ολυμπιονίκη πρωταθλητή του βεληνεκούς 

του, απονέμοντάς του το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας,Ο Όουενς δεν περίμενε 

όμως κάτι καλύτερο, εξοικειωμένος καθώς ήταν με την υποκρισία και τη διπλή γλώσσα της 

Αμερικής: «Όταν επέστρεψα στη γενέτειρά μου, έπειτα από όλες τις ιστορίες με τον Χίτλερ, 

δεν μπορούσα καν να καθίσω στις πρώτες σειρές των λεωφορείων», είπε χρόνια 

αργότερα, «έπρεπε να συνεχίσω να ανεβαίνω από την πίσω πόρτα. Δεν μπορούσα να 

ζήσω εκεί που ήθελα. Δεν προσκλήθηκα να κάνω χειραψία με τον Χίτλερ, ούτε όμως και 

στον Λευκό Οίκο προσκλήθηκα να σφίξω το χέρι του προέδρου». 



  



 

Κατοπινά Χρόνια 

 

Μετά τους Ολυμπιακούς του 1936, ο Τζέσε Όουενς εγκατέλειψε τον ερασιτεχνικό 

αθλητισμό και αποφάσισε κάποια στιγμή να βγάλει λεφτά από τα φυσικά του ταλέντα, 

καθώς παρά τη φήμη που απολάμβανε στο εξωτερικό, στην πατρίδα του βρήκε δουλειά 

μόνο σε βενζινάδικο και αργότερα σε καθαριστήριο! Ναι, ο παγκόσμιος πρωταθλητής και 

ολυμπιονίκης… Χρόνια αργότερα λοιπόν ο Όουενς θα αρχίσει να δίνει αγώνες επιδείξεων, 

στους οποίους διαγωνιζόταν κατά αυτοκινήτων και αλόγων(!), ενώ για ένα διάστημα 

εμφανιζόταν στις τάξεις των Harlem Globetrotters! Ο Όουενς εγκατέλειψε χρόνια αργότερα 

τον αθλητισμό και αφιερώθηκε στις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ, μην 

παραλείποντας ποτέ να κηρύττει για ίσα δικαιώματα, ενταγμένος καθώς ήταν στο κίνημα 

των Αφρο-Αμερικανών για ισότητα. Αργότερα ίδρυσε τη δική του εταιρία στο Σικάγο και 

όργωνε πια την Αμερική από τη θέση του ομιλητή συνεδρίων, ενώ ταυτοχρόνως 

λειτουργούσε και ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Ο Όουενς ήταν παντρεμένος με τη Σάρα 

Σόλομον, τη γυναίκα της ζωής του που γνώρισε σε ηλικία 16 ετών, με την οποία απέκτησε 

τρεις κόρες. Οι κοινωνικοί του αγώνες θα έπαιρναν απρόοπτο τέλος στις 31 Μαρτίου 1980, 

όταν ο Τζέσε Όουενς, που κάπνιζε ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα στο μεγαλύτερο μέρος 

της ζωής του, έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από καρκίνο του πνεύμονα… 
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H διαδικασία που ακολούθησε ο ερευνητής 

  

 Αρχικά γνωριστήκαμε με τον καθηγητή μας και μας 

παρουσιάστηκε το θέμα της ερευνητικής εργασίας. 

 Μας ζητήθηκε να φτιάξουμε ένα ρεπορταζ για την 

χλωρίδα και την πανίδα που αποτελούταν από μια 

εικόνα και πληροφορίες. 

 Μετά από αυτό μας ζητήθηκε να βρούμε ένα θέμα και 

να ξεκινήσουμε να βρίσκουμε υλικό. 

 Αργότερα χωριστήκαμε σε ομάδες των 3-4 ατόμων και 

συζητήσαμε για την δομή της ατομικής και της 

ομαδικής εργασίας. 

 Αφού ολοκληρώσαμε την ατομική εργασία κανονίσαμε 

με τα μέλη της ομάδας μας πως θα ολοκληρωθεί η 

εργασία. 

 Αφού ολοκληρώσαμε την ομαδική εργασία την 

παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

Ο Σπύρος (ή Σπυρίδων) Λούης (12 Ιανουαρίου 1873 – 26 Μαρτίου 1940) 

ήταν Έλληνας μαραθωνοδρόμος στουςΟλυμπιακούς Αγώνες του 1896 και εθνικός ήρωας. 

Γεννήθηκε στο Μαρούσι από φτωχή αγροτική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν νερουλάς τότε που 

ακόμα δεν υπήρχε κεντρική ύδρευση και ο Σπύρος τον βοηθούσε κουβαλώντας το νερό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/12_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1873
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1940
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
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ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 

 

Όταν αποφασίστηκε να αναβιώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1894, άρχισαν οι 

προετοιμασίες για την διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. 

Ένα από τα αγωνίσματα ήταν ο μαραθώνιος, άθλημα που δεν είχε διοργανωθεί ποτέ μέχρι τότε. Η 

πρόταση είχε γίνει από τον Γάλλο Μισέλ Μπρεάλ, ο οποίος είχε εμπνευστεί από τον άθλο του 

αγγελιοφόρου Φειδιππίδη, που είχε διανύσει την απόσταση ξεκινώντας από την πόλη του 

Μαραθώνα μέχρι στην Αθήνα για να αναγγείλει την νίκη των Αθηναίων στη μάχη του Μαραθώνα. 

Οι Έλληνες ήταν κατενθουσιασμένοι για το νέο άθλημα και αποφάσισαν να οργανώσουν 

προκαταρκτικούς αγώνες για τους Έλληνες αθλητές που θα ήταν να δηλώσουν συμμετοχή. 

Διοργανωτής των προκαταρκτικών ήταν ο συνταγματάρχηςτου στρατού, Παπαδιαμαντόπουλος, ο 

οποίος ήταν διοικητής του Λούη κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας (1893-1895). Ο 

πρώτος προκαταρκτικός, που ήταν συγχρόνως και ο πρώτος Μαραθώνιος αγώνας, διοργανώθηκε 

στις 22 Μαρτίου. Νικητής ήταν ο Χαρίλαος Βασιλάκος με 3 ώρες, 18 λεπτά. Ο Λούης συμμετείχε 

στους δεύτερους προκαταρκτικούς, δύο εβδομάδες αργότερα. Ο Παπαδιαμαντόπουλος που 

θυμόταν τον Λούη για την αντοχή του στο τρέξιμο, τον είχε πείσει να δηλώσει συμμετοχή, και ο 

Λούης διέσχισε την τελική γραμμή στην πέμπτη θέση, πίσω από το νικητή Δημήτριο Δεληγιάννη. 

Ο Μαραθώνιος ήταν να πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου (ή στις 29 Μαρτίου σύμφωνα με το 

Ιουλιανό ημερολόγιο που ήταν τότε σε χρήση στην Ελλάδα). 
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Ο Μαραθώνιος δρόμος 

 

Ο Παπαδιαμαντόπουλος έδωσε το σήμα εκκίνησης στον Μαραθώνα. Δεκατρείς δρομείς από την 

Ελλάδα και τέσσερις αθλητές από άλλα έθνη έλαβαν μέρος. Ο Γάλλος Αλμπέν Λερμιζιό (Albin 

Lermusiaux) που είχε πάρει και χάλκινο στα 1500 μέτρα μπήκε νωρίς μπροστά και προηγείτο. 

Στο Πικέρμι ο Λούης σταμάτησε σε ένα καφενείο και ζήτησε να πιει ένα ποτήρι κρασί, λέγοντας 

ότι θα τους φτάσει και θα τους προσπεράσει όλους πριν από το τέλος. 

Μετά το 32ο χιλιόμετρο, ο Λερμιζιό κατέρρευσε από την εξάντληση. Το προβάδισμα ανέλαβε 

τώρα ο Αυστραλός Τέντι Φλακ που πρωτύτερα είχε πάρει μετάλλιο στα 800 και 1500 μέτρα. Ο 

Λούης άρχισε να ελαττώνει την απόσταση, μέχρι που και ο Αυστραλός, που δεν ήταν 

συνηθισμένος στις μεγάλες αποστάσεις, κατέρρευσε μερικά χιλιόμετρα αργότερα, αφήνοντας το 

τελικό προβάδισμα στον Λούη. 

Εν τω μεταξύ, στο στάδιο, η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη, ειδικά όταν ένας αγγελιοφόρος με το 

ποδήλατο είχε βιαστεί να φέρει την είδηση ότι ο Αυστραλός προηγείτο. Ξαφνικά έφτασε και ένας 

άλλος αγγελιοφόρος που τον είχε στείλει κάποιος αστυνόμος μόλις ο Λούης μπήκε μπροστά, και 

ανήγγειλε ότι ένας Έλληνας ήταν πρώτος στον αγώνα δρόμου. Οι χιλιάδες θεατές άρχισαν να 

πανηγυρίζουν και να τον παροτρύνουν φωνάζοντας « Έλλην, Έλλην ! » 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CE%B9%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%A6%CE%BB%CE%B1%CE%BA&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

Ο Λούης μπήκε στο στάδιο, όπου τον υποδέχτηκε ο λαός μαζί με δυο πρίγκιπες, τον κατοπινό 

διάδοχο του θρόνουΚωνσταντίνο και τον πρίγκιπα Γεώργιο και τον κέρναγαν κρασί, γάλα, μπύρα, 

αυγά πασχαλινά, πορτοκαλάδα και άλλα δώρα. Πολλοί του έταζαν από κοσμήματα ως τζάμπα 

ξύρισμα στο κουρείο για πάντα. Δεν ξέρουμε αν τελικά τα πήρε όλα αυτά τα δώρα. Ο βασιλιάς 

Γεώργιος ρώτησε τον Λούη τι δώρο θα ήθελε να του προσφέρει, και εκείνος του απάντησε : « Ένα 

γαϊδουράκι να με βοηθάει να κουβαλάω το νερό. » 

Ο Λούης έτρεξε τον μαραθώνιο σε χρόνο 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δεύτερα. Μετά τους 

Ολυμπιακούς γύρισε στο χωριό του και δεν πήρε μέρος σε κανέναν άλλο αγώνα δρόμου. Έζησε 

μια ζωή ήρεμη, εργαζόμενος ως αγρότης, και αργότερα ως τοπικός αστυνομικός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82


 

Μετά τους Ολυμπιακούς 

 

 

Το 1926, ο Λούης κατηγορήθηκε για πλαστογράφηση στρατιωτικών εγγράφων και μπήκε στη 

φυλακή. Μετά από ένα χρόνο και παραπάνω στη φυλακή, αθωώθηκε και βγήκε, ενώ η υπόθεσή 

του προκάλεσε σάλο στον Τύπο. 

Την τελευταία δημόσια εμφάνισή του έκανε το 1936, όταν προσκλήθηκε ως τιμητικός 

φιλοξενούμενος από τους διοργανωτές των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1936, που 

διοργανώθηκαν στο Βερολίνο. Στο ντοκιμαντέρ Ολυμπία - Η γιορτή των εθνών εμφανίζεται ο 

Λούης σε πρώτο πλάνο όταν πήρε μέρος στην εορταστική εναρκτήρια τελετή των αγώνων. 

Παρελαύνει κατά την είσοδο της ελληνικής ομάδας. Μπροστά πηγαίνει ένα αγοράκι που κρατάει 

την ταμπέλα με το όνομα της χώρας (γερμ. Griechenland), ακολουθούμενο από τον σημαιοφόρο 

που κρατάει την ελληνική σημαία. Αμέσως μετά έρχεται ο Λούης με άσπρη φουστανέλα και 

σκούρο γιλέκο κρατώντας ένα φουντωτό κλαδί ελιάς στο δεξί του χέρι. Η φορεσιά αυτή, έχει 

δωρηθεί και φυλάσσεται σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας. Ο Λούης πέθανε 

λίγους μήνες πριν από την Ιταλική εισβολή στην Ελλάδα. Πολλές αθλητικές λέσχες στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό φέρουν το όνομά του, όπως το κύριο στάδιο στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο 

Αθήνας, τον τόπο διεξαγωγής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς επίσης και η 

λεωφόρος που περνά απέξω. ΣτοΜόναχο, το όνομά του φέρει η λεωφόρος Spiridon-Louis-

Ring που περνάει από το εκεί Ολυμπιακό πάρκο 

https://el.wikipedia.org/wiki/1926
https://el.wikipedia.org/wiki/1936
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1936
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1_(%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BC_1938)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2004
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-G00178,_Berlin,_Olympiade,_Spyridon_Louis.jpg
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Σπύρος Λούης - Βικιπαίδεια 
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Ομαδικη βιβλιογραφια 

 

1η Εργασία:  

1. Έλβις Πρίσλεϊ - Βικιπαίδεια 

          https://el.wikipedia.org/wiki/Έλβις_Πρίσλεϊ 

2. Θεωρία συνωμοσίας: Ο Έλβις ζει στη βίλα που πέθανε. 

http://news247.gr/eidiseis/paraksena/thewria-synwmosias-o-elvis-zei-sth-vila-

poy-pethane-idou-kai-to-vinteo.4140909.html 

3. Ο Έλληνας γιατρός του Έλβις Πρίσλεϊ που θεωρήθηκε υπεύθυνος για 

τον θάνατό του...  

http://www.mixanitouxronou.gr/o-ellinas-giatros-tou-elvis-prislei-pou-

theorithike-ipefthinos-gia-ton-thanato-tou/ 

 

2η Εργασία:  

        1.Όνομα ιστοσελίδας : Wikipedia 

         Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Owens 

        2.Όνομα ιστοσελίδας :  newsbeast 

        Link: http://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/690265/o-a    

postomotikos-olubionikis-tzese-oouens 
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                  Σπύρος Λούης - Βικιπαίδεια 
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