
To «Nerve» είλαη κία από ηηο πνιιέο κέηξηεο ηαηλίεο κπζηεξίνπ πνπ θπθινθόξεζαλ 

ην 2016. Ζ πξσηαγσλίζηξηα ηεο ηαηλίαο, ε «Vee» είλαη κία αλαζθαιήο έθεβε πνπ 

κεγαιώλεη ζε έλα έμαιιν, λεαληθό πεξηβάιινλ. Ζ δσή ησλ θίισλ ηεο θαη νιόθιεξνπ 

ηνπ θόζκνπ ηεο ηαηλίαο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από έλα παξάμελν παηρλίδη. ε απηό, ν 

ελδηαθεξόκελνο πξέπεη πξώηα λα επηιέμεη αλ επηζπκεί λα γίλεη «ζεαηήο» ή «παίθηεο». 

Οη ζαξξαιένη θπζηθά επηιέγνπλ ην δεύηεξν. 

ηελ ζπλέρεηα ην παηρλίδη – εθαξκνγή βάδεη δηάθνξεο δνθηκαζίεο ζηνπο «παίθηεο». 

Αξρηθά νη δνθηκαζίεο έρνπλ ηελ κνξθή αζώσλ θαζεκεξηλώλ δηιεκκάησλ: έλα θηιί ζε 

έλαλ άγλσζην ή κηα δνθηκή ελόο αθξηβνύ ξνύρνπ. Πνιύ γξήγνξα όκσο, νη «παίθηεο» 

βξίζθνληαη θξεκαζκέλνη από ηελ ηαξάηζα ελόο ζπηηηνύ ή παίδνπλ θνξώλα γξάκκαηα 

ηε δσή ηνπο παηώληαο ην γθάδη ζηε κεραλή αθνύ πξώηα έρνπλ δέζεη ηα κάηηα ηνπο. 

ε όιν απηό ην αξξσζηεκέλν παηρλίδη, νη «ζεαηέο» παξαθνινπζνύλ όζνπο 

δνθηκάδνληαη ζην «Nerve». 

Ζ ηδέα ηεο ηαηλίαο αλήθεη ζηνλ ζπγγξαθέα Εηλ Ράηαλ πνπ έγξαςε ην αληίζηνηρν 

βηβιίν ην 2012. Ζ ηζηνξία ιέεη όηη όηαλ ν Ράηαλ ηειείσλε ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ, έλαο λεαξόο ζηε Ρσζία, ν Φηιίπ Μπνπληέηθηλ, δεκηνπξγνύζε έλα 

αληίζηνηρν ζθνηεηλό παηρλίδη. Γελ είρε ζθνπό λα θάλεη best seller, απιώο ήζειε λα 

«θαζαξίζεη ηνλ θόζκν από ηα βηνινγηθά απόβιεηα». Σν δηαδηθηπαθό παηρλίδη ιέγεηαη 

όηη θπθινθόξεζε γξήγνξα κέζσ ηεο ξσζηθήο πιαηθόξκαο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

«Βθνληάθηε» θαη πήξε ηελ νλνκαζία «Μπιε Φάιαηλα» (ζύκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Corriere della Sera ην όλνκα «Blue Whale» πξνέξρεηαη από ηε δξακαηηθή 

ζπλήζεηα ησλ γαιάδησλ θαιαηλώλ λα απηνθηνλνύλ πεγαίλνληαο ζε ξερά λεξά). 

Τι είναι ηο «παιτνίδι» ηης ασηοκηονίας; 

Ζ «Μπιε Φάιαηλα» απνηειείηαη από δηάθνξεο δνθηκαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε 

πεξίνδν 50 εκεξώλ. Ξεθηλά κε απιά βήκαηα δεηώληαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

δσγξαθίζνπλ έλα δών, λα μππλήζνπλ αξγά ηε λύρηα ή λα παξαθνινπζνύλ ηαηλίεο 

ηξόκνπ γηα κηα νιόθιεξε κέξα. ηε ζπλέρεηα μεθηλνύλ πην ζθνηεηλέο δνθηκαζίεο. Ο 

αόξαηνο δηαρεηξηζηήο δηαηάδεη ηνλ παίρηε λα ππνβιεζεί ζηελ δνθηκαζία ηνπ πληγκνύ 

ή ζε απηήλ ηεο κπιε θάιαηλαο. ηελ πξώηε, ην ζύκα θαιείηαη λα δέζεη κηα ζειηά ζην 

ιαηκό ηνπ θαη λα θηλεκαηνγξαθήζεη ηνλ εαπηό ηνπ, ελώ είλαη ζην όξην ηνπ πληγκνύ 

θαη ζηελ δεύηεξε ζα πξέπεη κε έλα κεγάιν καραίξη λα ραξάμεη κία θάιαηλα πάλσ ζην 

ρέξη ηνπ. 
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Δλα από ηα logo πνπ δηαθεκίδνπλ ην αξξσζηεκέλν παηρλίδη  

Ο παίθηεο ιακβάλεη ηηο πξνζηαγέο από έλαλ άγλσζην δηαρεηξηζηή πνπ απεηιεί ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα κελ ζηακαηήζνπλ ην παηρλίδη. «Ξέξνπκε ηα πάληα γηα ζέλα. Θα ζε 

βξνύκε» είλαη κία από ηηο απεηιέο πνπ αθνύλ όζνη επηζπκνύλ λα ζηακαηήζνπλ ην 

παηρλίδη. Σελ 50ε εκέξα, ζύκθσλα πάληα κε κέρξη ηώξα αλαθνξέο, ε ηειεπηαία 

δνθηκαζία απαηηεί από ηνπο παίθηεο λα βάινπλ ηέινο ζηε δσή ηνπο. 

Τα θύμαηα 

«Μακά, ππάξρνπλ κπιε θάιαηλεο;» ξώηεζε κηα κέξα ηελ κεηέξα ηεο ε 13ρξνλε 

Μετιέλ Ληδέη από ηελ Κνινκβία. Ζ 37ρξνλε γπλαίθα ηεο απάληεζε αζώα πσο 

ππάξρνπλ, αιιά είλαη είδνο ππό εμαθάληζε. Γύν κήλεο αξγόηεξα, ζηηο 28 Απξηιίνπ 

2017, ην ζώκα ηεο 13ρξνλεο βξέζεθε θξεκαζκέλν από έλα ζρνηλί. Ζ κηθξή είρε 

απνδερηεί ηελ ηειεπηαία πξόθιεζε ηνπ παηρληδηνύ «Μπιε Φάιαηλα».Σέζζεξα 

θνξίηζηα πνπ θαίλεηαη λα απηνθηόλεζαλ εμαηηίαο ηνπ «παηρληδηνύ». Οιεο ηνπο ήηαλ 

αλήιηθεο  

ηε Ρσζία, ηε γελέηεηξα ηνπ παηρληδηνύ, 16 απηνθηνλίεο θνξηηζηώλ έρνπλ ζπλδεζεί 

επζέσο κε ηε «Μπιε Φάιαηλα». πλνιηθά δεδνκέλα αλαθέξνπλ πσο κέζα ζε δύν 

ρξόληα ππάξρνπλ πάλσ από 130 απηνθηνλίεο αηόκσλ πνπ απνδέρηεθαλ ηελ ηειηθή 

πξόθιεζε. Θύκαηα είλαη θπξίσο θνξίηζηα ηεο εθεβηθήο θαη πξνεθεβηθήο ειηθίαο. 

ηελ ρώξα καο, κία 15ρξνλε από ηελ Καηεξίλε ιίγν έιεηςε λα απνηειέζεη ηα πξώην 

ζύκα ηνπ παηρληδηνύ. Ζ λεαξή λνζειεύεηαη ζην λνζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ αθνύ 

ζύκθσλα κε ηελ αζηπλνκία κεηαθέξζεθε εθεί από ηνπο γνλείο ηνπ. Ζ ίδηα απνθάιπςε 

πσο κέζσ ηνπ παηρληδηνύ θάπνηνο ηεο δήηεζε λα πάξεη κεγάιε πνζόηεηα ραπηώλ. 

Δπηπρώο όκσο θνβήζεθε θαη πήξε κόλν δύν ράπηα. Νσξίηεξα είρε ραξάμεη ην πόδη 

ηεο θαη πάιη ππό ηελ ππόδεημε ηνπ άλδξα ζην παηρλίδη. 



ην Γηαδίθηπν έρεη θπθινθνξήζεη από ην βξάδπ ηεο Πέκπηεο 19 Μαΐνπ, ε είδεζε γηα 

έλα δεύηεξν πεξηζηαηηθό απηνηξαπκαηηζκνύ 14ρξνλεο καζήηξηαο από ηε 

Θεζζαινλίθε. Από ηελ ΔΛ.Α. πάλησο δελ επηβεβαηώλνληαη νη πιεξνθνξίεο πεξί 

δεύηεξνπ ζύκαηνο ηεο «Μπιε θάιαηλαο». 

Θεωρία ζσνωμοζίας; 

Ζ ηζηνξία ηνπ παηρληδηνύ «Μπιε Φάιαηλα» έρεη πνιιά «ζθνηεηλά» ζεκεία. ε 

αξθεηέο πεξηπηώζεηο, θαίλεηαη όηη νη ηζηνξίεο απηνθηνληώλ έρνπλ ηξνθνδνηεζεί από 

ηα ζθνηεηλά δσκάηηα ηνπ Γηαδηθηύνπ πνπ ζπλήζσο απνθαινύληαη «creepypasta», κία 

παξάθξαζε ηνπ «copy and paste» θαη ηεο ιέμεο «creepy» (αλαηξηρηαζηηθό). Οη 

ρξήζηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνζειίδσλ «αληηγξάθνπλ θαη επηθνιινύλ» κία ηζηνξία 

ηξόκνπ ζηα δηάθνξα ζρεηηθά θόξνπκ θαη έηζη αλαπαξάγνληαη κύζνη πνπ δελ έρνπλ 

θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

Αξθεηά επηζηεκνληθά άξζξα έρνπλ απνπεηξαζεί λα εμαθξηβώζνπλ ηα ζηνηρεία γύξσ 

από ην «παηρλίδη ησλ απηνθηνληώλ». ε άξζξν ηεο, ε ηζηνζειίδα ηνπ έγθπξνπ 

πεξηνδηθνύ Wired αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ όηη αλ θαη ππήξραλ αξθεηέο 

θαηαγεγξακκέλεο απηνθηνλίεο λεαξώλ ζηε Ρσζία ηα ηειεπηαία ρξόληα, δελ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί αξθεηά ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη απηέο ζρεηίδνληαη όλησο κε 

ηελ «Μπιε Φάιαηλα». 

Ο Φηιίπ Μπνπληέηθηλ θέξεηαη λα δεκηνύξγεζε απηό ην παηρλίδη ην 2012 ζέινληαο λα 

«θαζαξίζεη ηελ θνηλσλία». Πιένλ ιακβάλεη εξσηηθέο επηζηνιέο από ζαπκάζηξηεο ηνπ 

παηρληδηνύ ζηελ θπιαθή όπνπ θξαηείηαη  

Σε ζηηγκή ινηπόλ πνπ ν Φηιίπ Μπνπληέηθηλ βξίζθεηαη ζηελ θπιαθή έρνληαο 

παξαδερηεί όηη έρεη νδεγήζεη αξθεηά θνξίηζηα ζηελ απηνθηνλία γηα λα «θαζαξίζεη 

ηελ θνηλσλία» θαη ελώ νη Αξρέο ζε όιε ηελ Δπξώπε πξνεηδνπνηνύλ ηνπο γνλείο γηα ην 

επηθίλδπλν παηρλίδη, κία ζεηξά από άξζξα έξρνληαη λα ζέζνπλ ηηο ακθηβνιίεο ηνπο 

γηα δηάθνξνπο κύζνπο γύξσ από ην ηξνκαθηηθό παηρλίδη. πγθεθξηκέλα ζε άξζξν ηεο, 

ε Corriere della Sera ακθηζβεηεί κία ζεηξά από εηδήζεηο πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη γηα 

ηελ «Μπιε Φάιαηλα» θάλνληαο ιόγν γηα «αζηηθνύο κύζνπο» πνπ 

κεηαηξέπνληαη ζε «διαθημιζηικό κόλπο ενώ καηαλήγοςν να αναπαπάγονηαι από ηα 

εςπωπαϊκά Μέζα ωρ μία δήθεν ηάζη και μόδα μεηαξύ ηων νέων». 

Σσμπέραζμα 

Σν ζίγνπξν είλαη όηη ε ηζηνξία ηεο «Μπιε Φάιαηλαο» έρεη ηξνθνδνηεζεί θαη ζα 

ζπλερίζεη λα ηξνθνδνηείηαη από ςεύηηθεο εηδήζεηο (fake news): δήζελ λέα ζύκαηα ηνπ 

παηρληδηνύ ή ςεύηηθεο θσηνγξαθίεο κε λένπο πνπ ραξάδνπλ ηα ζώκαηά ηνπο γηα λα 

πεξάζνπλ ηηο δνθηκαζίεο. Ο κίνδσνος όμως είναι πραγμαηικός θαη νη ςεπδείο 

εηδήζεηο πνπ γελλά ην «ζθνηεηλό Γηαδίθηπν» απιά γηγαληώλνπλ έλαλ κύζν πνπ 

γνεηεύεη λένπο θαη λέεο πνπ αλαδεηνύλ ηελ απνδνρή, ηελ δεζηαζηά θαη ηελ 

ζπληξνθηθόηεηα, έζησ θαη κε αγλώζηνπο. Κπξίσο όκσο ζα γνεηεύεη 

όζνπο αηζζάλνληαη δπλαηνί αλ εθπιεξώζνπλ ηνπο ζηόρνπο πνπ ηνπο ηίζεληαη θαη 

αδύλαηνη λα δώζνπλ ηέινο ζε έλα ηέηνην επηθίλδπλν παηρλίδη. 

Πξηλ από αξθεηά ρξόληα, όηαλ ππήξραλ αθόκα νη ηειεθάξηεο ζηα πνξηνθόιηα 

καο, θπθινθνξνύζε κεηαμύ ησλ πηηζηξηθάδσλ έλαο αζηείνο αζηηθόο κύζνο. Διεγε όηη 
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«αλ ηειεθσλνύζεο από έλαλ ηειεθσληθό ζάιακν ζηνλ αξηζκό 666 ζα ην ζήθσλε ν 

δηάβνινο». Γελ λνκίδσ λα ππήξρε πηηζηξηθάο πνπ λα ην έρεη αθνύζεη θαη λα κελ ην 

επηρείξεζε, έζησ κία θνξά, έζησ γηα πιάθα. Απηή ε αίζζεζε ηνπ απαγνξεπκέλνπ, 

ηνπ ξηςνθίλδπλνπ πάληα ζα γνεηεύεη ηνπο κηθξνύο πνπ αλεβαίλνπλ ηα ζθαινπάηηα 

ηεο εθεβείαο. ηελ επνρή καο όκσο δελ ππάξρνπλ ηειεθάξηεο θαη νη λεαξνί κπνξνύλ 

λα μελπρηήζνπλ ζεξθάξνληαο ζε έλαλ δηαδηθηπαθό θόζκν όπνπ κπνξείο λα βξεηο ηα 

πάληα. Αθόκα θαη κύζνπο γηα έλα επηθίλδπλν παηρλίδη απηνθηνλίαο πνπ ζε πξνζθαιεί 

λα ην γλσξίζεηο… 

 


