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Μότοκο Κουσανάγκι (Το φάντασμα στο 
κέλυφος) 

Υακίνθη Γκεσούλη, Β1 

 

 Πρόκειται για το δημοφιλές  ιαπωνικό anime “Ghost in the Shell” το οποίο 

μεταφέρθηκε από τον σκηνοθέτη Ρούπερτ Σάντερς στον κινηματογράφο: 

ηρωίδα είναι η Ταγματάρχις Μότοκο Κουσανάγκι, ένα ιδιότυπο, υβριδικό 
πλάσμα, μία cyborg αστυνομικός (ρομπότ με ανθρώπινη μορφή, που της 

έχουν γνωστοποιήσει ότι την έσωσαν από βέβαιο θάνατο σε ατύχημα 

προκειμένου να σώζει άλλους ανθρώπους). Ηγείται μιας επίλεκτης δύναμης, 
του Τομέα 9, με αποστολή να σταματήσει έναν πανίσχυρο εχθρό, μια 

τρομοκρατική οργάνωση που χακάρει το μυαλό των ανθρώπων κι έτσι τους 

ελέγχει. 
 

 Ηρωίδα: Μότοκο Κουσανάγκι 

 

 Όπως όλοι οι ήρωες, έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Είναι γενναία  
 Προστατεύει τους ανθρώπους  

 Έχει έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης  

 Στρέφεται κατά της αδικίας και του εγκλήματος  
 Είναι κατά της εξουσίας  

 Είναι πολύ δυνατή  

 Είναι έξυπνη και πολυμήχανη  (όπως ο Οδυσσέας) 

 Έχει υψηλή θέση στο στρατό  (όπως ο Αχιλλέας) 
 Μπορούσε να καταστρέψει έναν ολόκληρο στρατό μόνη της  (όπως ο Αχιλλέας, 

ο Πάτροκλος) 

 Είχε γίνει παντοδύναμη με τη δύναμη της τεχνολογίας (όπως ο Αχιλλέας με τη  
βοήθεια των θεών ) 

 Είχε τεχνητά μέλη, σαν πανοπλία, πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά  (όπως ο 

Αχιλλέας είχε την πανοπλία που του είχε φτιάξει ο θεός Ήφαιστος ) 
 Είναι οξύθυμη ( όπως ο Αχιλλέας, ο Αγαμέμνονας και όλοι οι ήρωες της 

Ιλιάδας) 

 Είναι πολύ πεισματάρα (όπως ο Αχιλλέας) 
 Κάνει πάντα αυτό που θέλει εκείνη  (όπως ο Αχιλλέας) 

 Έχει έναν ανταγωνιστή στο δικό της στρατόπεδο (όπως ο Αχιλλέας και ο 

Αγαμέμνονας) 

 Ήταν θνητή και με τη βοήθεια της τεχνολογίας έγινε αθάνατη  (όπως ο 
Αχιλλέας, που τον βούτηξαν στη Στύγα όταν ήταν μωρό ) 

 Διέπραξε ύβριν αφού εναντιώθηκε στον θεό εκείνης της εποχής, την 

τεχνολογία (όπως και ο Αχιλλέας, ο Έκτορας και ο Οδυσσέας ) 
 Εκδικήθηκε για τον καλύτερό της φίλο (όπως ο Αχιλλέας για τον Πάτροκλο)  

 Σκοτώθηκε ένα αγαπημένο της πρόσωπο (όπως συνέβη στον Αχιλλέα ) 

 Είναι πολύ όμορφη (όπως ο Αχιλλέας και η ωραία Ελένη)  
 Έχει έναν βοηθό-φύλακα που την προστατεύει  (όπως ο Αχιλλέας είχε την 

Αθηνά και τη Θέτιδα ή ο Έκτορας τον Άρη)  

 Θέλει να μαθαίνει συνέχεια καινούρια πράγματα  
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 Αδιαφορεί για τις συνέπειες των πράξεών της  (όπως ο Αχιλλέας και ο 

Αγαμέμνονας ) 

 Θέτει συνεχώς τον εαυτό της σε κίνδυνο (όπως ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος ) 
 Τα βάζει με δυνατότερους από αυτή, μέχρι και με τον θάνατο (όπως ο 

Αχιλλέας, ο Πάτροκλος και ο Έκτορας). 

 
  

 


