


ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:  
Serial killers και ανθρωποφαγία - Η περίπτωση του  Jeffrey Dahmer 

 

Προβολή  Ντοκιμαντέρ :   

 

      Κατά συρροή δολοφόνοι: ΤΖΕΦΡΙ ΝΤΑΜΕΡ -  Ο κανίβαλος του Μιλγουόκι    

                      (Serial killer,  Jeffrey Dahmer) 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  

Χρ. Τσουραμάνης, Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Πατρών  

 

 



 

 



Θέματα 

 
• Προσδιορισμός της έννοιας & Τυπολογίες SK 
 
• Aνθρωποφαγία/Κανιβαλισμός 

 
• Oι καταγεγραμμένοι ανθρωποφάγοι SK –  
(Πιθανό  Profil) 

 
• Η περίπτωση του JEFFREY DAHMER 



Ποιος θεωρείται SK 



Τύποι   SK 

Α.- ΚΙΝΗΤΡΟ 
• Visionary – Οραματικός 

• Missionary – Aποστολικός 

• Hedonistic - Ηδονιστής 

• Power Control – Επικυρίαρχος 

 

Β.- “ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ” ΣΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΘΥΜΑΤΩΝ 
• Ανθρωποφάγοι 

• Μη     



Ανθρωποφαγία/ Κανιβαλισμός 

- Ένας θρησκόληπτος κανίβαλος την 
Παρασκευή τρώει μόνο ψαράδες.- 

Emily Lotney 

 

Α.- Πολεμικός 

Β.- Επιβίωσης 

Γ.- Σαδιστικός 

Δ.- Συναινετικός  



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΙΑ ΤΑΙΛΑΝΔΩΝ 

 https://flashstar.skaipatras.gr/site/?p=30719 

https://flashstar.skaipatras.gr/site/?p=30719
https://flashstar.skaipatras.gr/site/?p=30719


Καταγεγραμμένοι Ανθρωποφάγοι  SK 
10 Ravenous Cannibal Serial Killers 

(listverse.com/2017/12/04/10-ravenous-cannibal-serial-killers/) 

• Ottis Toole  

• Joachim Kroll 

• Andrei Chikatilo  

• Tamara Samsonova 

• Arthur Shawcross 

• Robert Maudsley 

• Jeffrey Dahmer 

• Albert Fish 

• Ed Gein 

•  Peter Bryan 
 



Χαρακτηριστικά 

Αριθμός δραστών: 10  
 
 Φύλο => άνδρες: 9     γυναίκες: 1  
 Ηλικία πρώτης ανθρωποκτονίας => 18-28: 6  29-39: 0  40-50: 3  51+: 1 
 Σεξουαλική παραφιλία => Ναι: 7  Όχι: 3 
  Έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια => Ναι: 6  Όχι: 4  
  
Αριθμός θυμάτων: 233 
 
 Φύλο  => άνδρες: 111  γυναίκες: 122   
 Ηλικία  => 1-15: 25 16-30: 110  31-45: 38  46+: 60   
 
Πράξη:  
 
 Χρόνος δράσης => μήνες: 1  1-10 έτη: 3  11-25: 6 26-40: 0  41+: 0 
 Τόπος => εσωτερικός: 170  εξωτερικός: 63 
 Τρόπος => στραγγαλισμός: 120  πυροβολισμός: 3  μαχαιριές: 55  ακρωτηριασμός: 55  

 
 Αιτιολογία ανθρωποκτονίας  
=> απολάμβανε τη γεύση της σάρκας: 119 για  οικονομικούς λόγους 61 άγνωστο: 53 
 

 
  



Πιθανό   προφιλ  

•  Άνδρας  
• Ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 18-28 ετών 
• Με σεξουαλική παραφιλία 
• Δεν είναι συνήθως, σχιζοφρενής 
• O αριθμός των θυμάτων του είναι 3 - 15 
• Θύματα κυρίως άνδρες 
• Τα θύματα ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 16-30 

αλλά και 46+ ετών 
• Ο χρόνος δράσης είναι μεταξύ 11-25 έτη  
• Κύριος τόπος τέλεσης: εσωτερικός χώρος 
• Βασικός τρόπος :  ο στραγγαλισμός 



JEFFREY L.  DAHMER 



Ο Jeffrey Lionel Dahmer 

I.           Γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1960 και είναι γνωστός 
ως "O Κανίβαλος του Μιλγουόκι". 

II.           Ήταν Αμερικανός και διέπραξε το βιασμό, φόνο και 
διαμελισμό 17 ανδρών και αγοριών μεταξύ των ετών 1978 
και 1991. 

III.          Στους φόνους περιλαμβάνονται επίσης η νεκροφιλία, 
ο κανιβαλισμός, και η προσπάθεια διατήρησης του 
σώματος ή μελών των θυμάτων του ακόμη και σε σκελετική 
κατάσταση. 

 



Tα    θύματα 



……συνέχεια  στην οθόνη 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AoyeKDO8
UaE&fbclid=IwAR0y4SWhGEsCBgpb_Bc3oYXtap

1GjYtdgjYzvp9Z3g4Zaq5-1EM1P1PfFps 

https://www.youtube.com/watch?v=AoyeKDO8UaE&fbclid=IwAR0y4SWhGEsCBgpb_Bc3oYXtap1GjYtdgjYzvp9Z3g4Zaq5-1EM1P1PfFps
https://www.youtube.com/watch?v=AoyeKDO8UaE&fbclid=IwAR0y4SWhGEsCBgpb_Bc3oYXtap1GjYtdgjYzvp9Z3g4Zaq5-1EM1P1PfFps
https://www.youtube.com/watch?v=AoyeKDO8UaE&fbclid=IwAR0y4SWhGEsCBgpb_Bc3oYXtap1GjYtdgjYzvp9Z3g4Zaq5-1EM1P1PfFps
https://www.youtube.com/watch?v=AoyeKDO8UaE&fbclid=IwAR0y4SWhGEsCBgpb_Bc3oYXtap1GjYtdgjYzvp9Z3g4Zaq5-1EM1P1PfFps
https://www.youtube.com/watch?v=AoyeKDO8UaE&fbclid=IwAR0y4SWhGEsCBgpb_Bc3oYXtap1GjYtdgjYzvp9Z3g4Zaq5-1EM1P1PfFps


 
ΘΕΜΑΤΑ   ΓΙΑ   ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
• 1. -  Πρόσφατες μελέτες fMRI δείχνουν ότι οι ψυχοπαθείς έχουν διαφορές στον 

εγκέφαλό τους σε σύγκριση με τα φυσιολογικά άτομα. Τι σημασία μπορεί να έχει 
αυτό για τη "διάγνωση" ενός SK; Πιστεύετε πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
ισχύει για τον JD; 

• 2. - Αναφέρατε  τους παράγοντες  που πιστεύετε πως συνετέλεσαν στο να γίνει SK 
o JD. 

• 3.-  Γιατί ένας  SK  διατηρεί ένα είδος  γοητείας  για τη λαϊκή κουλτούρα; Ίσχυσε  
κάτι τέτοιο με  τον JD; 

• 4.-  Πώς απεικονίζονται οι  SK στον κινηματογράφο και στην TV σε σύγκριση με 
τους SK της πραγματικής ζωής; 

• 5.- Πολλοί  SK απολαμβάνουν τη φήμη που υπάρχει  για τα εγκλήματά τους, και γι 
αυτό συνεργάζονται με δημοσιογράφους για να δημοσιευθεί η βιογραφία τους. 
Πώς οι δημοσιογράφοι τροφοδοτούν τον ναρκισσισμό και την προσοχή που θέλει 
ο SK  για να συνεργασθεί  μαζί τους; Οι δημοσιογράφοι ουσιαστικά 
επωφελούνται από τα εγκλήματά τους;   Πως αντιμετωπίσθηκε από τα ΜΜΕ  της 
εποχής του η περίπτωσή του JD; 

• 6.-  Πώς οι εφαρμογές της  σύγχρονης  τεχνολογίας  στη δίωξη του εγκλήματος 
μπορούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη της δράσης σύγχρονων SK σαν τον JD; 


