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Περίληψη  
 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης περίπτωσης αποτέλεσε η σημειωτική ανάλυση 

της κινηματογραφικής ταινίας In a better world (Jorgensen & Bier, 2010), με σκοπό 

την αναζήτηση του τρόπου με τον οποίον παρουσιάζεται στη φιλμική αφήγηση το 

φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (bullying). Πιο συγκεκριμένα, το 

ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώθηκε στην ανάδειξη εκείνων των μηχανισμών 

δόμησης του νοήματος από την πλευρά των δημιουργών του φιλμ (σκηνοθέτη, 

σεναριογράφου και παραγωγού) ώστε να διαπιστωθεί τελικά ότι το φαινόμενο του 

σχολικού εκφοβισμού αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα και όχι ένα πρόβλημα 

καθαρά εκπαιδευτικό. Επιπλέον, η έρευνα κατέδειξε ότι η επίλυση του προβλήματος 

της παιδικής και εφηβικής βίας επέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον και όχι 

από το εκπαιδευτικό σύστημα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο ερευνητικός σκοπός της 

μελέτης, παρουσιάσθηκε το ιστορικό και εννοιολογικό πλαίσιο της σημειωτικής η 

οποία αποτέλεσε τον κεντρικό δομικό άξονα για την ερευνητική προσέγγιση του 

φιλμ. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε το θεωρητικό πλαίσιο της βίας και της 

επιθετικότητας καθώς και ειδικότερα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Καθώς 

το φιλμ αναλύθηκε ως κείμενο, απαραίτητη κρίθηκε η αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο 

της φιλμικής αφήγησης και στις σημειωτικές θεωρίες του Christian Metz και του 

David Bordwell. Για την ανάλυση του φιλμ χρησιμοποιήθηκε το μεθοδολογικό 

εργαλείο που στηρίζεται στη θεωρία της δομικής σημαντικής του Algirdas Julien 

Greimas. Το φιλμ, διαιρέθηκε σε νοηματικές ενότητες από όπου προέκυψαν οι 

ισοτοπίες των νοηματικών δομών του φιλμ, οι αρθρώσεις των οποίων οδήγησαν στα 

συμπεράσματα της έρευνάς μας. Αντί επιλόγου, ακολούθησε συζήτηση, με προτάσεις 

για την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου.     

 

 

Λέξεις - Κλειδιά: Σχολική βία και εκφοβισμός, σημειωτική, Greimas, φιλμική 

αφήγηση 
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Abstract  

 

The thesis deploys the motion picture In a better world (Jorgensen & Bier, 2010) as a 

case study and offers a semiotic analysis of it, aiming to investigate the ways in which 

the phenomenon of school violence (bullying) is portrayed in the diegesis. The thesis 

focuses on the mechanisms whereby meaning is constructed on the part of the 

filmmakers (director, screenwriter, and producer), in order to illustrate that the 

phenomenon of school violence is a social issue and not one pertaining purely to the 

educational community. In addition, my exploration aims to demonstrate that the 

solution of the problem of school and teenage violence should be sought in the 

familial nucleus and not in the educational system. In order to achieve my goals, I 

first present the conceptual framework within which the semiotic analysis of the film 

is conducted. I, then, move on to discuss violence and aggressiveness, and specifically 

bullying, in a theoretical context. Since my examination treats the picture as a visual 

text, I place special emphasis on the concept of film narrative and on the semiotic 

theories of Christian Metz and David Bordwell. The theories of structural semiotics of 

Algirdas Julien Greimas were also used as a methodological tool towards the analysis 

of the film. The picture is divided into thematic units, a process aiming to illustrate 

the isotopies of the thematic structures of the film, the examination of which 

constitute the backbone of my study. Instead of a conclusion, I offer a discussion with 

some suggestions as to how we can best address the phenomenon. 

 

Key words: bullying, semiotic, Greimas, film narrative 
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Εισαγωγή  

 

Το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (bullying) αποτελεί ένα 

παγκόσμιο φαινόμενο που αποκτά ολοένα και περισσότερο ανησυχητικές διαστάσεις. 

Συνήθως το φαινόμενο ορίζεται ως η επιθετική συμπεριφορά, η οποία διακρίνεται 

από ανισορροπία σωματικής δύναμης ή ισχύος μεταξύ των δύο πλευρών (Nansel et 

al, 2001˙ Olweus, 1993). Η σχολική βία και ο εκφοβισμός απαντώνται σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες, ξεκινώντας - όπως έχει παρατηρηθεί - από την ηλικία των 

τριών ετών (Perdew, 2015). Το φαινόμενο του bullying εμφανίζεται με πολλές 

μορφές: από απλά λεκτικά «πειράγματα» και απειλές μέχρι σοβαρές σωματικές 

επιθέσεις, χρήση όπλων και τραγικά δυστυχήματα (Olweus, 1993˙ Flannery, Wester 

& Singer, 2004).  

Παρόλο που ο εκφοβισμός μεταξύ παιδιών και εφήβων δεν αποτελεί 

πρόσφατο φαινόμενο, έχει λάβει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας εδώ και λίγες 

μόλις δεκαετίες. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός έχουν ερευνηθεί και καταγραφεί σε 

περισσότερες από 20 χώρες στον κόσμο μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα1. Σε 

αρκετές χώρες, τραγικά περιστατικά έστρεψαν την προσοχή της κοινής γνώμης και 

των ερευνητών σε θέματα σχετιζόμενα με το bullying. Στην Νορβηγία, οι 

αυτοκτονίες τριών αγοριών ηλικίας 10-12 ετών το 1982, στην Ιαπωνία η αυτοκτονία 

ενός δεκατριάχρονου κοριτσιού το 1986, ενώ στις Η.Π.Α. αρκετά συχνά είναι τα 

φαινόμενα μαζικών δολοφονιών σε σχολεία. Χαρακτηριστικότερο, το περιστατικό 

που συνέβη το 1999 στο Πανεπιστήμιο Columbine, όταν δύο δευτεροετείς φοιτητές 

δολοφόνησαν 12 φοιτητές, έναν καθηγητή και τραυμάτισαν άλλα 20 άτομα, πριν 

προβούν σε αυτοκτονία (Hymel et al, 2010).  

Στην Ελλάδα, η εξαφάνιση του εντεκάχρονου Άλεξ Μεσχισβίλι το 2006 στη 

Βέροια Ημαθίας, οι καταγγελίες την ίδια χρονιά για βιασμό μαθήτριας σε σχολείο της 

Αμαρύνθου Ευβοίας2 και, πρόσφατα, η τραγική ιστορία του θανάτου του φοιτητή 

Βαγγέλη Γιακουμάκη3 στα Ιωάννινα το 2015, υπήρξαν οι αιτίες για να 

ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και να αναλάβει πρωτοβουλίες η πολιτειακή ηγεσία. 

                                                 
1 Χώρες όπου έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες για το bullying: Αγγλία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, 

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, 

Λετονία, Λιθουανία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ολλανδία, Πορτογαλία, 

Σκωτία, Σουηδία, Τουρκία και Φινλανδία (Jimerson et al, 2010).  
2Βλ. σχετικά  http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=452910  
3Βλ. σχετικά http://www.cnn.gr/news/ellada/story/20299/ypothesi-vaggeli-giakoymaki-h-dikografia-

apokalyptei-ta-vasanistiria  

http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=452910
http://www.cnn.gr/news/ellada/story/20299/ypothesi-vaggeli-giakoymaki-h-dikografia-apokalyptei-ta-vasanistiria
http://www.cnn.gr/news/ellada/story/20299/ypothesi-vaggeli-giakoymaki-h-dikografia-apokalyptei-ta-vasanistiria
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Τον Ιούνιο του 2006, συστάθηκε η Ειδική Επιτροπή Μελέτης Ομαδικής 

Ενδοσχολικής Βίας, τον Δεκέμβριο του 2013 το Υπουργείο Παιδείας ίδρυσε το 

Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (με την 

αριθμ. 159704/Γ7/17-12-2013 Υπουργική Απόφαση), ενώ το Μάρτιο του 2015, 

έπειτα από τις εξελίξεις στην υπόθεση Γιακουμάκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος 

Παρασκευόπουλος, εισήγαγε ειδική νομοθετική διάταξη για την τιμωρία με ποινή 

τουλάχιστον έξι μηνών φυλάκισης σε όποιον διαπράττει περιστατικά εκφοβισμού 

(Ψάιλα, 2012˙ Μουστάκα, 2015).  

Ωστόσο, παρά τις ενέργειες αυτές, τα περιστατικά σχολικής βίας και 

εκφοβισμού στην ελληνική  μέση εκπαίδευση αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος του 1976 (Π.Δ. 104/1979), ενώ 

σαφώς πιο σύγχρονες αντιλήψεις διέπουν το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο που 

αφορά τα δημοτικά σχολεία, καθώς εκδόθηκε το 1998 (Π.Δ. 201/1998) και δίνει 

έμφαση στη συνεργασία των εμπλεκομένων (μαθητών, δασκάλων και γονέων) για 

την επίλυση των προβλημάτων τα οποία συμβαίνουν εντός του σχολικού 

περιβάλλοντος (Σπυρόπουλος, 2011:126).  

Ηγετική φυσιογνωμία στο πεδίο της έρευνας του φαινομένου αποτελεί ο 

Νορβηγός Dan Olweus, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Bergen της Νορβηγίας, όπου 

το 1973 δημοσίευσε την πρώτη επιστημονική μελέτη πάνω στο θέμα, μία μελέτη για 

τα παιδιά που εκφοβίζουν και τα θύματά τους. Στη συνέχεια, εμπνευσμένος από τα 

αποτελέσματα των ερευνών του, σχεδίασε ένα πρόγραμμα πρόληψης, το Olweus 

Bullying Prevention Program, το οποίο εφαρμόστηκε το 1983 σε σχολεία της 

Νορβηγίας και κατέδειξε ότι τα περιστατικά bullying, μειώθηκαν στα σχολεία αυτά 

σε ένα ποσοστό περίπου 30 - 50 % (Perdew, 2015).  

Μολονότι η έρευνα και η συζήτηση του φαινομένου ξεκίνησε τις τελευταίες 

δεκαετίες, στη λογοτεχνία το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού 

απαντάται σε μυθιστορήματα από τις αρχές του 19ου αιώνα, όπως στα έργα του 

Charles Dickens (The Life and Adventures of Nicholas Nickleby, 1838 και Oliver 

Twist, 1839), ενώ συνέχισε να απασχολεί συγγραφείς και τον περασμένο αιώνα, όπως 

τον William G. Golding με το κλασικό The Lord of the Flies του 1959 και 

εξακολουθεί μέχρι τις μέρες να προσφέρει ανάλογο υλικό. Για παράδειγμα, η σειρά 

των βιβλίων Harry Potter (1997-2007) της J.K. Rowling ή το μυθιστόρημα About a 
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Boy του Nick Hornby, το οποίο κυκλοφόρησε το 2002 και αποτέλεσε αργότερα και 

μια επιτυχημένη κινηματογραφική ταινία (Hymel et al, 2010).  

Στον κινηματογράφο το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού έχει 

αναφερθεί σε αρκετές ταινίες, όταν μάλιστα δεν είχε χρησιμοποιηθεί ακόμη ο όρος 

bullying4. Οι περισσότερες ταινίες αναφέρονται σε περιπτώσεις παιδιών που 

θυματοποιούνται από έναν βάναυσο νταή, τα οποία τελικά καταφέρνουν να 

αντιμετωπίσουν την κατάσταση αναπτύσσοντας τις δικές τους δυνάμεις. Τόσο οι 

νταήδες όσο και τα θύματα των περισσοτέρων ταινιών, είναι αγόρια. Αναφορικά με 

τα είδη των ταινιών, αυτά ποικίλουν από τη νεανική κωμωδία (Back to the Future, 

1985) μέχρι το υπερφυσικό θρίλερ (Carrie, 1976). (Oppliger, 2013).  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης και το ερευνητικό υλικό 

αποτέλεσε η κινηματογραφική ταινία In a better world, της Δανής σκηνοθέτριας 

Susanne Bier. Η ταινία είναι μία συμπαραγωγή Δανίας-Σουηδίας και έκανε πρεμιέρα 

στις αίθουσες το 2010. Η επιλογή της συγκεκριμένης ταινίας έγινε με κριτήριο την 

βράβευσή της από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, η οποία απονέμει 

κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ στις καλύτερες κινηματογραφικές 

παραγωγές της χρονιάς. Η ταινία βραβεύθηκε το 2011 με το βραβείο Όσκαρ 

καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για λογαριασμό της Δανίας. Η ταινία αποτελεί το 

μοναδικό φιλμ αυτού είδους (genre), με θεματολογία που αφορά στη σχολική βία και 

τον εκφοβισμό και που έχει τιμηθεί με το βραβείο Όσκαρ5. 

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση: α)  του τρόπου δόμησης του 

σχολικού εκφοβισμού μέσα από τη βραβευμένη ταινία και εάν καταδεικνύεται ότι 

αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα και β) των προτάσεων επίλυσης που προτείνονται 

από την πλευρά των δημιουργών της ταινίας (σκηνοθέτη, σεναριογράφου και 

παραγωγού).  

Η ανάλυση του ερευνητικού υλικού βασίστηκε στην σημειωτική θεωρία του 

Algirdas J. Greimas και στην μέθοδό του, αυτή της δομικής σημαντικής, η οποία 

αποτελεί μια μέθοδο για την ανάλυση όχι μόνο των φυσικών γλωσσών, αλλά και 

κάθε σημειωτικού συστήματος, όπως είναι και ο κινηματογράφος (Χριστοδούλου, 

                                                 
4 Για παράδειγμα, στην ταινία The Children’s Hour του 1964 (Πηγή: IMDB).  
5 Πρόσφατα, με βραβείο Όσκαρ καλύτερου σεναρίου βραβεύθηκε το φιλμ The Imitation Game (2014), 

όμως η θεματολογία του είναι άλλης κατεύθυνσης καθώς ανήκει στο είδος της ιστορικής - βιογραφικής 

ταινίας. Αναφέρεται στη ζωή του μαθηματικού Alan Turing και στο πως κατάφερε να 

αποκρυπτογραφήσει τους κώδικες των Ναζί κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο 

Turing, είχε βιώσει περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, όμως η αναφορά τους στην ταινία είναι 

ολιγόλεπτης διάρκειας (Πηγή: IMDB).  
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2012:74). Ο Greimas, ορίζει τρία βασικά και ξεχωριστά επίπεδα σε κάθε κείμενο: την 

βαθιά δομή του νοήματος, το ανθρωπομορφικό επίπεδο (όπου παράγονται οι δράσεις 

που εκτελούνται από χαρακτήρες) και τέλος, το επίπεδο της επιγραφής στο οποίο 

παρουσιάζεται η αφήγηση με όποια μορφή έχει επιλεγεί να γίνει αυτό (στην παρούσα 

περίπτωση, το κινηματογραφικό κείμενο ως ανάγνωσμα) (Williams, 2000:161). 

Μεθοδολογικό μας εργαλείο θα αποτελέσει το σημειωτικό μοντέλο ανάλυσης του 

Greimas, έτσι όπως εφαρμόστηκε από τους A. Lagopoulos & K. Boklund - 

Lagopoulou (1992) και Α. Χριστοδούλου (2003, 2007, 2012). Η σημειωτική ανάλυση 

με το συγκεκριμένο μεθοδολογικό εργαλείο, έχει ως σκοπό να εντοπίσει τις 

σημασιολογικές δομές του φιλμ μέσα από τις ισοτοπίες (κώδικες) που θα προκύψουν, 

καθώς η κινηματογραφική ταινία θα αναλυθεί ως κείμενο. Η συγκεκριμένη 

διαδικασία εντοπίζει και αποκαλύπτει τους μηχανισμούς παραγωγής του νοήματος 

του κειμένου του φιλμ (Χριστοδούλου, 2012:74).  

Για τις ανάγκες της σημειωτικής ανάλυσης εφόσον το κινηματογραφικό φιλμ 

αναγνωρίσθηκε ως κείμενο, διαιρέθηκε σε νοηματικές ενότητες. Σύμφωνα με τη 

θεωρία του Christian Metz για την Μεγάλη Συνταγματική του κινηματογράφου, κάθε 

νοηματική ενότητα παραπέμπει στην κινηματογραφική έννοια της σεκάνς6. Αποτελεί 

δηλαδή ένα διηγηματικό κύκλο, ένα μικρότερο σύνταγμα, σε σχέση με ολόκληρο το 

φιλμ, το οποίο αποτελεί το μεγάλο σύνταγμα. Σε κάθε νοηματική ενότητα 

αναζητήθηκαν οι ισοτοπίες (κώδικες), οι οποίες αποτελούν βασική έννοια στη θεωρία 

της δομικής σημαντικής του Greimas. Η κάθε ισοτοπία προκύπτει από την 

ομαδοποίηση σε κατηγορίες των μονάδων ανάλυσης του λόγου με βάση ένα κοινό 

σημασιολογικό πυρήνα (Χριστοδούλου, 2012: 74). Οι ισοτοπίες του φιλμ 

ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με το περιεχόμενό τους και παρουσιάζονται σε πίνακες με  

σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τον αριθμό αναφορών τους στην κινηματογραφική 

ταινία. Στη συνέχεια της εργασίας, παρουσιάζονται και αναλύονται τα αφηγηματικά 

προγράμματα των πρωταγωνιστών (δρώντων προσώπων) του φιλμ σύμφωνα με το 

μυθικό μοντέλο δράσης του Greimas (Greimas, 2005:319-320). Από την ανάλυση 

των αφηγηματικών προγραμμάτων της κινηματογραφικής ταινίας, και σε συνδυασμό 

με τους πίνακες ισοτοπιών των νοηματικών ενοτήτων του φιλμ, προκύπτει ο πίνακας 

                                                 
6 Η σεκάνς ή διηγηματικοί κύκλοι, είναι τα μεγάλα αφηγηματικά κομμάτια που προσδιορίζουν τη δομή 

ενός έργου. Κάθε διηγηματικός κύκλος αποτελεί μια ολοκληρία, δηλαδή ένα αφηγηματικό σύνολο με 

αρχή, μέση και τέλος. Η θέση του διηγηματικού κύκλου μέσα στο όλο το έργο προσδιορίζεται και 

εξαρτάται από τη σχέση του με τους άλλους διηγηματικούς κύκλους (Διζικιρίκης, 1988: 114).   
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με τα πεδία των ισοτοπιών του φιλμ και των αντιθέσεών τους, σύμφωνα με τον οποίο 

επιχειρείται η σημασιολογική ανάλυση του φιλμ.  

Στα πλαίσια αυτής της οριοθέτησης η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δέκα 

κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σημειωτική μέσα από το ιστορικό και 

εννοιολογικό της πλαίσιο, καθώς αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ερευνητικής  

προσέγγισης του φιλμ. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται από μια γενικότερη θεώρηση 

το φαινόμενο της βίας και της επιθετικότητας και ορισμένες από τις σημαντικότερες 

θεωρίες ερμηνείας του. Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται εκτενέστερη αναφορά στο φαινόμενο 

της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (bullying), παραθέτοντας τις διάφορες 

ερμηνείες (ορισμούς) που έχουν αποδοθεί στο φαινόμενο, τις μορφές με τις οποίες 

εκδηλώνεται στο σχολικό περιβάλλον, τη σχέση bullying και φύλου, το προφίλ των 

παιδιών που συμμετέχουν στα περιστατικά αυτά, το ρόλο της οικογένειας και το ρόλο 

της εκπαιδευτικής κοινότητας και ειδικότερα των εκπαιδευτικών. Στο 4ο κεφάλαιο  

γίνεται αναφορά στην φιλμική αφήγηση και πιο συγκεκριμένα στη σχέση λογοτεχνίας 

και κινηματογράφου, ενώ παρουσιάζονται και δύο από τις πιο αναγνωρισμένες 

κινηματογραφικές αναλυτικές προσεγγίσεις, αυτές της σημειωτικής και της 

νεοφορμαλιστικής σχολής.  

Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της μεθόδου που 

επιλέχθηκε για να εκπονηθεί η παρούσα μελέτη, δηλαδή αυτό της μελέτης 

περίπτωσης. Στο 6ο κεφάλαιο τεκμηριώνεται τεχνικά το ερευνητικό υλικό, με 

αναφορές στους δημιουργούς του φιλμ και σε στοιχεία της παραγωγής του ενώ 

ακολουθεί και μια περίληψη της πλοκής του φιλμ. Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά 

στο μεθοδολογικό εργαλείο που επιλέχθηκε και η θεωρία του θεμελιωτή του A.J. 

Greimas. Το 8ο κεφάλαιο περιέχει τις νοηματικές ενότητες στις οποίες χωρίσθηκε το 

φιλμ, θεωρώντας το ως κείμενο, καθώς και τις ισοτοπίες που προκύπτουν από την 

ανάλυσή τους.  

Η ανάλυση του φιλμ παρουσιάζεται στο 9ο κεφάλαιο, και περιλαμβάνει την 

παρουσίαση των ισοτοπιών σε πίνακες και διάγραμμα, τα σχήματα βίας και 

εκφοβισμού που προκύπτουν από την πλοκή της ταινίας, τα αφηγηματικά 

προγράμματα των δρώντων προσώπων του φιλμ και τη σημασιολογική ανάλυση του 

φιλμ, βάση των ισοτοπιών και των αρθρώσεών τους. Τέλος, στο 10ο κεφάλαιο 

παρατίθενται παρατηρήσεις, με βάση τα  αποτελέσματα της ανάλυσης και ακολουθεί 

συζήτηση με προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και 

του εκφοβισμού. 
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1. Η Σημειωτική  

 

Πολλοί ορισμοί έχουν αποδοθεί στην σημειωτική. Την έχουν χαρακτηρίσει επιστήμη 

των σημείων, της συμβολικής συμπεριφοράς ή των επικοινωνιακών συστημάτων 

(Lyons, 1995:36). Με άλλα λόγια, το πεδίο μελέτης της σημειωτικής είναι τα διάφορα 

(κοινωνικά, λογοτεχνικά, πολιτισμικά) συστήματα ως σημεία (Eagleton, 1996:157).  

Υπάρχει μια πληθώρα σημειωτικών συστημάτων: τα κατασκευασμένα – 

επικοινωνιακά συστήματα όπως η φυσική γλώσσα, η γραπτή γλώσσα, τα σήματα 

κυκλοφορίας, ή η τεχνητή γλώσσα των μαθηματικών, αλλά και τα σημειωτικά 

συστήματα τα οποία στηρίζονται στην φυσική γλώσσα για να κατασκευάσουν ένα πιο 

πολύπλοκο σύστημα, όπως η μυθολογία, η λογοτεχνία και γενικότερα οι αφηγήσεις. 

Παράλληλα υπάρχουν και συστήματα που χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε συνδυασμό 

με άλλους κώδικες (θέατρο, κινηματογράφος) και σημειωτικά συστήματα που 

αναφέρονται συγχρόνως σε έναν πρακτικό σκοπό (ντύσιμο, αρχιτεκτονική, 

διαφημίσεις, έθιμα και τελετές) (Boklund - Λαγοπούλου, 1980:15). Συνεπώς, η 

σημειωτική συναντάται με όλες τις τέχνες και με ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και 

εφαρμοσμένων επιστημών μέσω της φιλοσοφίας, της γλωσσολογίας και της κριτικής 

της λογοτεχνίας. Από την κοινωνιολογία και την ανθρωπολογία μέχρι την λαογραφία 

και την πολεοδομία (Καμαρούδης & Χοντολίδου, 1996:7).  

Ως επιστήμη η οποία μελετά όλα τα διαφορετικά είδη των συμβολικών 

μορφών και μέσων που χρησιμοποιούνται στην ανθρώπινη επικοινωνία (Πασχαλίδης, 

1996:16-17), η σημειωτική δανείστηκε από τη θεωρία επικοινωνίας το βασικό 

μοντέλο επικοινωνίας: πομπός (ομιλητής) -  κώδικας - δέκτης – μήνυμα – κανάλι 

(Segre, 1979:46-47).  Για να θεωρηθεί πετυχημένη η επικοινωνία θα πρέπει ο πομπός 

και ο δέκτης να αναφερθούν στον ίδιο κώδικα και κατά συνέπεια οι διαδικασίες της 

κωδικοποίησης και της αποκωδικοποίησης να πραγματοποιηθούν χωρίς λάθη. 

Συνεπώς ως κώδικας (βασική έννοια της σημειωτικής ανάλυσης), θεωρείται στα 

πλαίσια της επικοινωνιακής διαδικασίας το σύστημα μετατροπής της μορφής του 

μηνύματος σε μία άλλη μορφή, που επιτρέπει τη μεταβίβαση και την κατανόηση του 

από τον αποδέκτη (Καψωμένος, 1990:10). Συμπερασματικά, η σημειωτική ανάλυση 

μας προσφέρει βοήθεια ώστε και να κατανοήσουμε και να απογυμνώσουμε τις 

ιδεολογικές αξίες και το μήνυμα που αυτές μεταφέρουν (Χριστοδούλου, 1996:7).  
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1.1  Το ιστορικό πλαίσιο της Σημειωτικής 

 

Η εμφάνιση της σημειωτικής ανάγεται στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, στον 

Ελβετό γλωσσολόγο Ferdinand de Saussure και σχεδόν συγχρόνως στον Αμερικανό 

φιλόσοφο Charles S. Peirce (Boklund - Λαγοπούλου, 1980:7-8). Η σημειωτική δεν 

προχωρά σε κάποιου είδους αξιολόγηση, αλλά σε ανάλυση κειμένων. Όμως και μόνο 

ο σκοπός της κατανόησης είναι αρκετός για τη σημειωτική ανάλυση (Boklund – 

Λαγοπούλου, 1983:22).  

Αντικείμενο της σημειωτικής είναι όλα τα σημεία (Barthes, 1979:32). Τα σημεία 

είναι μονάδες σημασίας που παίρνουν τη μορφή λέξεων, εικόνων, ήχων, ενεργειών, ή 

αντικειμένων (Chandler, 1994). Αυτή η σημασία είναι δύο ειδών: η δηλωτική 

σημασία (κυριολεκτική – denotation) και η συνδηλωτική (συνειρμική – connotation). 

Σύμφωνα με τον Saussure, κάθε σημείο αποτελείται από:  

 ένα «σημαίνον» (signifier) – η μορφή που παίρνει το σήμα, και  

 ένα «σημαινόμενο» (signified) – η έννοια που αναπαριστά (Chandler, 1994).  

Με άλλα λόγια, το σημείο είναι ένα σύνολο που αποτελείται από μία «ιδέα» 

και μία «ακουστική εικόνα». Η ιδέα αποτελεί το σημαινόμενο και η εικόνα το 

σημαίνον. Η ολότητα αυτή ονομάζεται σημείο. Η σχέση αυτή είναι αυθαίρετη, 

επομένως και το γλωσσικό σημείο είναι αυθαίρετο. (Boklund - Λαγοπούλου, 1980:9-

12). Σύμφωνα με τον Saussure, τα σημεία είναι συμβατικά ενώ για τον Peirce τα 

σημεία αποτελούν φυσικές μορφές, οι οποίες δηλώνουν κάτι διαφορετικό από αυτό 

που δηλώνει η φυσική ύπαρξη τους (Δημητρίου, 1996:29). 

Οι πρώτες προσπάθειες εφαρμογής των αρχών του Saussure σε άλλα 

σημειωτικά συστήματα (λογοτεχνία, θέατρο, τέχνη, αισθητική) εμφανίζονται γύρω 

στα 1920-1930, με τη «Σχολή της Πράγας», όμως καταλυτική υπήρξε η εμφάνιση του 

νεοδομισμού στα τέλη της δεκαετίας του ’60 στο Παρίσι. Πραγματοποιήθηκαν 

δομικές μελέτες σε όλες τις κοινωνικές επιστήμες με πρωτοπόρα τα έργα των Claude 

Levi-Strauss, «Les structures élémentaires de la parenté» και Roland Barthes, 

«Eléments de sémiologie» (Boklund-Λαγοπούλου, 1980: 16). Άλλες σημαντικές 

φυσιογνωμίες της σύγχρονης σημειωτικής, οι οποίοι εφάρμοσαν την καινούρια 

επιστημονική περιοχή σε οτιδήποτε μπορούσε να θεωρηθεί ως σημασιακό φαινόμενο, 

είναι o Umberto Eco, ο Charles William Morris, ο Christian Mertz, η Julia Kristeva 

και ο Algirdas Greimas (Chandler, 1994). 
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Στην Ελλάδα η Σημειωτική έγινε ευρύτερα γνωστή στη δεκαετία του ’70 όταν 

γλωσσολόγοι, αρχιτέκτονες, φιλόλογοι και άλλοι επιστήμονες με μεταπτυχιακές 

σπουδές στο εξωτερικό και κυρίως στη Γαλλία, μετέφεραν το νέο θεωρητικό πεδίο 

στα πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Επίσης αρκετοί 

κινηματογραφικοί κριτικοί δημοσίευσαν άρθρα με σημειωτικό περιεχόμενο 

(Bloklund – Λαγοπούλου, 1983:21).   

 

1.2  Βασικές έννοιες της σημειωτικής  

 

Η οργάνωση των σημείων σε σημασιακά συστήματα γίνεται σύμφωνα με κάποιες 

συμβάσεις, τις οποίες οι σημειωτιστές ονομάζουν κώδικες. Ο κώδικας αποτελεί 

βασική έννοια για τη σημειωτική καθώς οι κώδικες είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

τα σημεία αποκτούν νόημα (Chandler, 1994).  

Σύμφωνα με την σωσσυριανή παράδοση τα σημεία οργανώνονται σε κώδικες με δύο 

τρόπους: με παραδείγματα και με συντάγματα. Η διάκριση μεταξύ παραδειγματικών 

και συνταγματικών δομών είναι θεμελιακή για την στρουκτουραλιστική σημειωτική 

ανάλυση (Chandler, 1994). Τα παραδείγματα είναι ένα είδος σχέσεων μεταξύ 

σημείων που στηρίζονται στην αρχή της ομοιότητας ή της διαφοράς. Πρόκειται για 

σχέσεις συσχετισμού των σημείων σε σειρές οι οποίες βασίζονται σε κάποιο κοινό 

στοιχείο. Παραδείγματα δημιουργούνται και στο επίπεδο του σημαίνοντος και στο 

επίπεδο του σημαινόμενου. Τα συντάγματα, είναι σχέσεις σημείων που βασίζονται σε 

κανόνες σύνταξης και γραμματικής (Bloklund – Λαγοπούλου, 1983:18). Η έννοια του 

συντάγματος εφαρμόζεται όχι μόνο στις λέξεις αλλά και στις ομάδες των λέξεων, στις 

σύνθετες μονάδες κάθε διάστασης και κάθε είδους (σύνθετες λέξεις, παράγωγες, μέλη 

φράσης, ολόκληρες φράσεις) (Saussure 1979:162-164).  

 

1.3.   Σημειωτική και Οπτική Επικοινωνία 

 

Η σημειωτική ανάλυση της εικόνας οφείλει πολλά στις εργασίες του Roland Barthes 

(Χριστοδούλου, 1996:52). Ο Barthes εισήγαγε το γλωσσολογικό μοντέλο ως το 

κυρίαρχο σε κάθε σημειωτική ανάλυση και πρότεινε δύο επίπεδα ανάλυσης, το 

κυριολεκτικό και το συνειρμικό (Χριστοδούλου, 1996:8).  Ειδικά για την σημειωτική 

ανάλυση της διαφημιστικής εικόνας, ο Barthes έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η 

διαφημιστική εικόνα αποτελεί για τον  ίδιο ένα ιδιαίτερο ενδεικτικό μέσο για να 
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μελετήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίον η ιδεολογία αντανακλάται σε οπτικές 

εικόνες (Barthes, 1993).  

Το έργο του «Η Ρητορική της Εικόνας», αποτελεί σημείο αναφοράς στο πεδίο 

της σημειωτικής ανάλυσης της οπτικής επικοινωνίας. Σε αυτό, ο Γάλλος θεωρητικός 

τονίζει ότι η διαφημιστική εικόνα αποτελείται επίσης από σημεία.  Υποστηρίζει ότι 

στη διαφήμιση η σημασία της εικόνας είναι «σαφώς εσκεμμένη» με σκοπό την 

καθοδήγηση του δέκτη - μέσω της μετάδοσης συγκεκριμένων σημαινομένων - σε 

προκαθορισμένες ερμηνείες (Barthes, 1988:41-42). Στο ίδιο κείμενο, ο Barthes 

υποστηρίζει ότι η διαφήμιση ως σύνολο σημείων αποτελείται από γλωσσικά και μη 

γλωσσικά - εικονικά μηνύματα. Στο γλωσσικό μήνυμα εντοπίζει δύο επίπεδα, την 

καταδήλωση και την συνδήλωση. Η καταδήλωση αφορά την κυριολεκτική σημασία 

ενώ η συνδήλωση σχετίζεται με την μεταφορική σημασία. Τα μη γλωσσικά μηνύματα 

διακρίνονται σε μη κωδικοποιημένα εικονικά μηνύματα και σε κωδικοποιημένα 

εικονικά μηνύματα. Τα μη κωδικοποιημένα εικονικά μηνύματα είναι τα κυριολεκτικά 

μηνύματα της εικόνας, τα οποία παραμένουν σταθερά όταν αλλάζει ο δέκτης, ενώ τα 

κωδικοποιημένα εικονικά μηνύματα είναι συνειρμικά μηνύματα τα οποία έχουν 

πολλούς τρόπους ανάγνωσης, ανάλογα με το πολιτισμικό υπόβαθρο του κάθε δέκτη 

(Barthes, 1988:42-53). 

 Ένα ακόμη θεμελιώδες μοντέλο σημειωτικής ανάλυσης είναι αυτό που 

βασίζεται στην δομική σημαντική του  A.J. Greimas, ο οποίος ασχολήθηκε με την 

αφηγηματολογία και υπήρξε «ο δεύτερος ιδρυτής της γαλλικής επιστημονικής 

σημειωτικής μαζί με τον Barthes» (Λαγόπουλος, 2004:152) . Ο Greimas, βασισμένος 

σε έννοιες όπως αυτή του σημασιολογικού πεδίου και της ανάλυσης συνιστωσών, 

εισάγει ένα μοντέλο σημασιολογικής ανάλυσης κειμένων, το οποίο στις βασικές 

γραμμές του εφαρμόζεται εύκολα και έχει προσφέρει ενδιαφέρουσες αναλύσεις 

λογοτεχνικών κειμένων (Boklund - Λαγοπούλου, 1982:148-150). Με τη βοήθεια 

αυτής της ανάλυσης εντοπίζονται σημασιολογικές «ισοτοπίες», δηλαδή ομαδοποίηση 

των μονάδων του λόγου (λέξεις, φράσεις) σύμφωνα με το σημασιολογικό 

περιεχόμενο τους. Προσπαθώντας να ανακαλύψουμε την εσωτερική αρχή οργάνωσης 

αυτών των ομάδων, καταλήγουμε σε μια σειρά από δομημένα σημασιολογικά σύνολα 

που ο Greimas ονομάζει «κώδικες» (Χριστοδούλου, 1996:10).  

Στο σημείο αυτό, χρήσιμη είναι μία άλλη κατεύθυνση της λογικής 

Σημασιολογίας, η θεωρία των δυνατών συμπάντων. Σύμφωνα με αυτήν, μπορούμε να 

θεωρήσουμε το κάθε κείμενο σαν ένα σύμπαν, σαν ένα σύνολο, θεωρητικό και όχι 
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ρεαλιστικό, του οποίου τα στοιχεία είναι αυτά και μόνο που μας δίνει το κείμενο. 

Αυτός είναι ένας τρόπος για να αναλύσουμε με ακρίβεια τις σημασιολογικές δομές 

που δημιουργεί το ίδιο το κείμενο, χωρίς αρχικά να μας ενδιαφέρει τι σχέση έχουν με 

την πραγματικότητα ή με την καθημερινή χρήση της γλώσσας. Μια τέτοια,  οπτική 

είναι απαραίτητη επειδή ορισμένα κείμενα, όπως αυτά της Λογοτεχνίας έχουν την 

ιδιότητα να παράγουν ασυνήθιστες, καινούριες σημασιολογικές δομές, που δεν 

απαντώνται στο καθημερινό σημασιολογικό μας σύστημα (Boklund – Λαγοπούλου, 

1982:150).  
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2. Βία και επιθετικότητα  

 

2.1 Διασαφήνιση των όρων  

 

Η βία είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί τον άνθρωπο με την εμφάνισή του στη Γη. 

Το αρχέγονο του χαρακτήρα της βίας, μαρτυρούν κείμενα τόσο από την Βίβλο όσο 

και από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Στην Γένεσις της Βίβλου, αναφέρεται ότι ο 

Κάιν είπε στον αδελφό του τον Άβελ: «ας περάσουμε στην πεδιάδα». Όταν έφθασαν 

στην πεδιάδα, «ο Κάιν επιτέθηκε αιφνιδίως και με ορμή εναντίον του Άβελ, του 

αδελφού του, και τον φόνευσε (Γένεσις, Κεφάλαιο 4, εδάφιο 8)». Ο Ησίοδος στη 

«Θεογονία» του αναφέρει τη βία ως θεότητα, κόρη της θεάς Στύγας και του 

Πάλλαντα, η οποία συνόδευε μόνιμα τον Δία  μαζί με τα αδέλφια της (Κράτος, Ζήλος 

και Νίκη) εφόσον πολέμησαν δίπλα του στην Τιτανομαχία (Ησίοδος, Θεογονία, 

στίχοι 383-385). Στον «Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου, η θεά Βία εμφανίζεται 

να εκτελεί την εντολή του Δία και να δένει στον Καύκασο τον Προμηθέα (Αισχύλος, 

Προμηθέας Δεσμώτης, στίχος 12). Στην σύγχρονη ελληνική γλώσσα, η βία ορίζεται 

ως «η άσκηση σωματικής ή άλλης δύναμης ή η χρησιμοποίηση απειλών με σκοπό την 

επιβολή της θέλησης κάποιου»7. Μολονότι η διατύπωση ενός ορισμού για τη βία 

είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, πολλοί ορισμοί έχουν καταγραφεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία.  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), ορίζει τη βία ως «την εσκεμμένη 

χρήση σωματικής δύναμης ή ισχύος, που εκφέρεται είτε ως απειλή είτε συμβαίνει 

πραγματικά, εναντίον εαυτόν, άλλου προσώπου ή εναντίον μιας ομάδας ή κοινότητας, 

η οποία καταλήγει ή είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε τραυματισμό, θάνατο, 

ψυχολογική βλάβη, κακή εξέλιξη ή στέρηση» (World Health Organization, 2002:5). 

Ο Π.Ο.Υ. συνδέει τη βία με τη σκοπιμότητα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα 

προκύψει, αντανακλώντας έτσι την ανάγκη των ερευνητών να αναγνωρίσουν και να 

συμπεριλάβουν στον ορισμό, και μορφές βίας οι οποίες δεν καταλήγουν απαραίτητα 

σε θάνατο ή τραυματισμό, εντούτοις όμως επιβαρύνουν άτομα, οικογένειες, 

κοινότητες και συστήματα υγείας.  

Οι Reiss και Roth, αναγνωρίζουν τη βία ως τη συμπεριφορά από άτομα προς 

άτομα, τα οποία σκόπιμα απειλούν, επιχειρούν ή τελικώς προκαλούν σωματική 

                                                 
7 στο Γ. Μπαμπινιώτης (Επιμ.), «βία», Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σ. 361). Αθήνα: Κέντρο 

Λεξικολογίας, 2002. 
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βλάβη (Reiss & Roth, 1993:2). Παρομοίως, οι Riedel και Welsh, θεωρούν ότι η βία 

αναφέρεται σε πράξεις που κατευθύνονται απέναντι σε κάποιον ως διαπληκτισμός 

πρόσωπο με πρόσωπο ή και με σωματική επαφή (Riedel & Welsh, 2001). Ο 

Courtecuisse, αντιλήφθηκε την βίαιη πράξη ως μια διαδικασία επικοινωνίας, η οποία 

αναλαμβάνει να εκφράσει και να μεταδώσει κάποια δυσλειτουργία. Κατά έναν τρόπο, 

θεωρεί την βία των διαπροσωπικών σχέσεων ως μια μορφή αρχαϊκής γλώσσας 

«επικοινωνίας» και διακρίνει τρία πεδία αναφοράς: την εσωτερική βία, την 

προσωπική και την κοινωνική (Courtecuisse, 1998).    

Ωστόσο για τον Georges Labica, ένας ορισμός της βίας θα ήταν  

μονοδιάστατος ή αυθαίρετος διότι, όπως υποστηρίζει, η βία δε μπορεί να θεωρηθεί ως 

έννοια. Η βία μπορεί να έχει πολλές μορφές, αιματηρές ή ειρηνικές, από την έκρηξη 

μιας βόμβας έως την εργοστασιακή πειθαρχία. Συνεπώς, η βία υπάρχει μόνο μέσω 

καταστάσεων (Labica, 2014:49). Ο Labica, τονίζει ότι η βία δεν αποτελεί επιλογή, 

καθώς παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες και εκκλήσεις από οργανισμούς όπως 

αυτές των Ηνωμένων Εθνών και άλλων να μετατραπεί η κουλτούρα του πολέμου σε 

κουλτούρα ειρήνης και μη βίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι κυριαρχούμενοι και οι 

καταπιεσμένοι του πλανήτη δεν έχουν καμία επιλογή, εφόσον πάντα εκείνοι 

υφίστανται τις συνέπειες της επιβαλλόμενης δομικής βίας του συστήματος. (Labica, 

2014:52). Για τον Labica, η βία αποτελεί προϊόν συγκυρίας και υπάρχει μόνο εντός 

πλαισίου. Επιπλέον σχετίζεται με την οδύνη, καθώς σε όλες τις καταστάσεις που 

κρίνονται βίαιες, η βία συνοδεύεται με οδύνη (Labica, 2014:60).    

Σε ένα ευρύ θεωρητικό επίπεδο, η βία εκφράστηκε από τον George Sorel με 

όρους της πάλης των τάξεων (Sorel, 2004) ενώ από την Hannah Arendt θεωρήθηκε 

ως η δικαιολόγηση των πράξεων για την επίτευξη σκοπών (Arendt, 2000). Ο Sorel, 

διαπίστωνε στις αρχές του περασμένου αιώνα την ευνοϊκή αντίληψη που υπήρχε προς 

τις βιομηχανικές κοινωνίες απέναντι στις στρατιωτικές, λόγω του φόβου ότι 

οποιαδήποτε πράξη βίας θα οδηγούσε πίσω στην εποχή της βαρβαρότητας. Αυτές τις 

αντιλήψεις καλλιέργησε ένα αυστηρό εκπαιδευτικό και νομικό σύστημα που 

αποδυνάμωσε σημαντικά τις ευαισθησίες των ατόμων απέναντι στη βία (Sorel, 2004). 

Από την άλλη μεριά, η Arendt, επηρεασμένη από τις φοιτητικές αναταραχές της 

δεκαετίας του ’60 σε Αμερική και Ευρώπη, και παρακολουθώντας τους τρόπους 

δράσης της Νέας Αριστεράς, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βία ως ανεξέλεγκτο 

εργαλείο σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο στο πεδίο 

των εσωτερικών κοινωνικών υποθέσεων (Νικολαΐδου – Κυριανίδου, στο Arendt, 
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2000).  Ακολουθώντας τις επισημάνσεις του Engels ότι η βία χρειάζεται εργαλεία, η 

Arendt, χρεώνει στην επανάσταση της τεχνολογίας ενεργό ρόλο για την οργάνωση 

και διεξαγωγή πολέμων. Ο σκοπός και τα μέσα αποτελούν τα ουσιώδη συστατικά της 

βίαιης πράξης και ο παράγοντας τύχη παίζει καθοριστικό ρόλο στο πεδίο της μάχης 

(Arendt, 2000).  

Ο Γάλλος ιστορικός, κριτικός λογοτεχνίας και φιλόσοφος των κοινωνικών 

επιστημών Rene Girard, έφερε στο προσκήνιο την αρχέγονη διάσταση της βίας μέσω 

μιας ανθρωπολογικής προσέγγισης. Μελέτησε την μίμηση (mimesis), την τάση του 

ανθρώπου να μιμείται τους άλλους συνειδητά και ασυνείδητα. Η επιθυμία για μίμηση 

είναι αβλαβής όσο μιμούμαστε τις σκέψεις του μοντέλου μας, όταν όμως αρχίζουμε 

να μιμούμαστε τις ιδέες του, γινόμαστε απειλή, κάτι που οδηγεί αρχικά στην 

αντιπαλότητα και στη συνέχεια στη βία (Girard, 1976).  

Στον ήδη δυσεξήγητο όρο της βίας έρχεται να προστεθεί ακόμη ένας, αυτός 

της επιθετικότητας. Πολλοί ερευνητές ταυτίζουν τα δύο φαινόμενα, με συνέπεια οι 

όροι να αλληλοσυνδέονται και να θεωρούνται σχεδόν συνώνυμοι (Χηνάς & 

Χρυσαφίδης, 2000), ενώ άλλοι τα θεωρούν ξεχωριστές έννοιες, με δεσμούς όμως 

έκφανσης. Για τον Τζαβάρα, η βία είναι μία από τις πιθανές εκφράσεις της 

επιθετικότητας, την οποία θεωρεί ως μια δύναμη η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό 

κάθε ζωτικού οργανισμού (Τζαβάρας, 2008).  

Για τον Γεώργα, ως επιθετικότητα ορίζεται «η πρόθεση του ατόμου να 

προκαλέσει σωματική ή ψυχική οδύνη σε κάποιον άλλον» (Γεώργας, 1995:231). 

Παρομοίως, οι Parke & Slaby (1983), αναγνωρίζουν την επιθετικότητα ως μια πράξη 

κατά την οποία κάποιος πληγώνει κάποιον άλλον από πρόθεση. Παρατηρείται 

συνεπώς, ότι το στοιχείο της πρόθεσης είναι κεντρικής σημασίας όπως και στους 

περισσότερους ορισμούς που έχουν δοθεί για τη βία. Ωστόσο, αρκετοί είναι εκείνοι οι 

οποίοι διακρίνουν και τονίζουν και την μη ενοχοποιητική έκφραση της 

επιθετικότητας. Πρόκειται για εκείνη την γενική της μορφή, όπου αντιπροσωπεύει 

«τον δυναμισμό και την ενέργεια της ζωής με την οποία ένα άτομο ικανοποιεί τις 

ανάγκες του» (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000:12). Για τον Βρύζα (1997), εκτός από τη 

δυναμικότητα και την ενεργητικότητα, εκφράζει και το επιχειρηματικό πνεύμα. 
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2.2 Θεωρίες περί βίας και επιθετικότητας  

 

Διάφορες θεωρίες αναπτύχθηκαν για να εξηγήσουν το φαινόμενο της βίας και της 

επιθετικότητας. Κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, βιολόγοι και άλλοι επιστήμονες 

επιχείρησαν να αποδώσουν τα αίτια της επιθετικότητας σε βιολογικούς, 

ψυχολογικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες.  Δύο σχολές κυρίως 

ξεχωρίζουν στην προσπάθεια ερμηνείας του φαινομένου. Η πρώτη, αποδίδει τα αίτια 

της βίας και της επιθετικότητας σε ενδογενείς και έμφυτους παράγοντες, με κύριους 

εκπροσώπους τον Sigmund Freud με την ψυχαναλυτική του θεωρία και τον Konrad 

Z. Lorenz, βασικό θεμελιωτή της ηθολογικής (ethology8) θεωρίας. Η δεύτερη σχολή, 

θεωρεί την επιθετικότητα σχεδόν αποκλειστικό προϊόν εξωγενών και κοινωνικών-

πολιτισμικών παραγόντων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, η αγωγή και η 

εμπειρία. Κύριους εκπροσώπους της σχολής αυτής αποτελούν ο John Dollard και οι 

συνεργάτες του, με την θεωρία της ματαίωσης και οι Albert Bandura και Richard H. 

Walter, από τους βασικούς υποστηρικτές της θεωρίας της κοινωνικής μάθησης 

(Βουϊδάσκης, 1987:24-55).   

Ο Freud επηρεασμένος από τον Δαρβίνο, ασπάστηκε την άποψη περί εξέλιξης 

μεταξύ ζώων και ανθρώπων και υποστήριξε ότι ο άνθρωπος, όπως και τα ζώα, 

ενεργεί βάσει των ενστίκτων του (Herbert, 1998). Η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud 

αντιμετωπίζει την επιθετικότητα ως εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ως μια 

ψυχική ενέργεια άμεσα συνδεδεμένη με δύο βασικά ένστικτα, αυτά της 

σεξουαλικότητας και της αυτοσυντήρησης (Freud, 1970).  Συνέχεια στη θεωρία του 

Freud έδωσε ο μαθητής του, Alfred Adler, με την «θεωρία της ψυχολογίας του 

βάθους», όπου επικεντρώθηκε στη μελέτη των συναισθημάτων κατωτερότητας και 

αδυναμίας. Ο Adler (1974), υποστήριξε πως είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε ένα 

άτομο ορμές για επικράτηση, εάν στην παιδική του ηλικία έζησε εμπειρίες, οι οποίες 

του καλλιέργησαν αισθήματα κατωτερότητας. 

Από την μεριά της ηθολογίας, ο Lorenz, μελέτησε συστηματικά τη 

συμπεριφορά των ζώων και στη συνέχεια αντιστοίχισε τα αποτελέσματα των ερευνών 

του στον άνθρωπο. Η επονομαζόμενη «νεοενστικτική θεωρία», αναγνώρισε την 

                                                 
8 Η Ηθολογία (Ethology) είναι ο κλάδος της βιολογίας ο οποίος μελετά τη συμπεριφορά των ζώων 

συγκριτικά με αυτή των ανθρώπων. Η ηθολογική μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων τα τελευταία 

ογδόντα χρόνια έχει προσφέρει χρήσιμες μεθόδους για την αναπτυξιακή ψυχολογία, μια μεγάλη βάση 

κοινών χαρακτηριστικών που μοιράζονται οι άνθρωποι με τα ζώα, και μία επαναστατική αντίληψη 

πάνω στη συμπεριφορά (Archer, 1992:1-3).  
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σημασία του επιθετικού ενστίκτου στην προσπάθεια του ατόμου για επιβίωση και 

υποστήριξε ότι η επιθετικότητα εμφανίζεται ως ορμή, όταν το άτομο νιώθει να 

απειλείται, ανεξαιρέτως εάν η απειλή είναι πραγματική ή φανταστική (Lorenz, 1966). 

Ο Lorenz, ορμώμενος και αυτός από την θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου όπως και 

ο Freud, δεν διστάζει να ασκήσει κριτική στις σύγχρονες κοινωνίες, εξαιτίας της 

αδυναμίας τους στο να αποδομήσουν την επιθετικότητα (Lorenz, 1973).    

Όσον αφορά στις θεωρίες οι οποίες αποδίδουν τα αίτια της επιθετικότητας σε 

κοινωνικούς και όχι σε βιολογικούς - ψυχολογικούς παράγοντες, ξεχωρίζει αρχικά η 

μελέτη μιας ομάδας ερευνητών από το πανεπιστήμιο του Yale στις Η.Π.Α., με 

επικεφαλής τον John Dollard. Στη μονογραφία «Aggression and Frustration» του 

1939, υποστηρίζεται η άποψη ότι η επιθετικότητα αποτελεί μία αντίδραση στη 

ματαίωση, δηλαδή στην παρεμπόδιση και διακοπή μιας εμπρόθετης δράσης για την 

επίτευξη ενός σημαντικού στόχου του ατόμου. Οι εκπρόσωποι αυτής της θεωρίας, 

γνωστής ως «θεωρία της ματαίωσης», υπογραμμίζουν ότι κάθε ματαίωση δεν οδηγεί 

απαραίτητα σε επιθετική ενέργεια, επειδή η επιθετικότητα εξαρτάται από πολλούς 

εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες (Dollard, Doob, Miller, Mowrer, & Sears, 

1939). Προσπαθώντας να ερμηνεύσουν την επιθετική συμπεριφορά των παιδιών, οι 

εκπρόσωποι της θεωρίας της ματαίωσης, τονίζουν τον σημαντικό ρόλο γονέων και 

εκπαιδευτικών. Καθώς τα παιδιά δε μπορούν να εκφράσουν την επιθετικότητα τους 

απέναντι σε μεγαλύτερους - όταν εκείνοι αποτελούν τον άμεσο στόχο τους - είναι 

πιθανό, ύστερα από  μία ματαίωση να εκδηλώσουν την βίαιη αντίδρασή τους προς 

συνομηλίκους αλλά και σε αντικείμενα, ενώ μπορεί να υπάρξει και η περίπτωση της 

«συγκαλυμμένης αντίδρασης», η οποία οδηγεί σε μια εσωτερίκευση, με τη μορφή 

ενοχών ή τύψεων (Λιακόπουλος, 2009).  

Από την άλλη μεριά, η θεωρία της «κοινωνικής μάθησης», υποστηρίζει ότι τα 

αίτια της επιθετικής συμπεριφοράς του ατόμου πηγάζουν από μια διαδικασία 

μάθησης η οποία ονομάζεται «μοντελοποίηση της συμπεριφοράς» (behavior 

modeling). Κυριότεροι εκπρόσωποι αυτής της θεωρίας, είναι ο ιδρυτής της Albert 

Bandura και ο Richard H. Walter, οι οποίοι με τις έρευνές τους στην ψυχολογία της 

μάθησης, επιχείρησαν να αποδείξουν το σημαντικό ρόλο που επιτελεί το πρότυπο 

στην εκμάθηση διάφορων τρόπων συμπεριφοράς, μεταξύ των οποίων και της 

επιθετικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Bandura, η επιθετικότητα δεν 

κληρονομείται από γενιά σε γενιά αλλά αντιθέτως, μαθαίνεται μέσω της μίμησης και 

της ταύτισης με συγκεκριμένα μοντέλα – πρότυπα (Bandura & Ribes - Inesta, 1976˙ 
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Bandura, 1986). Η κοινωνική μάθηση ως μίμηση και ως ταύτιση παρατηρείται 

συχνότερα στην παιδική ηλικία, ενώ μειώνεται σταδιακά καθώς το άτομο ωριμάζει σε 

συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο (Herbert, 2000:13-14). Η συγκεκριμένη μάθηση 

πραγματοποιείται είτε άμεσα (για παράδειγμα, παρατηρώντας τους γονείς ή 

συνομηλίκους) είτε έμμεσα (για παράδειγμα, μέσω της τηλεόρασης) και συντελείται 

σε δύο χρόνους: α) παρατήρηση συμπεριφοράς ενός προτύπου και β) μίμηση της εν 

λόγω συμπεριφοράς, διαδικασία συνήθως ασυνείδητη (Bandura, 1972 & 1986).  

Οι προαναφερθείσες θεωρίες έχουν δεχθεί αρκετές κριτικές και καμιά τους δε 

μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει δώσει απαντήσεις στο φαινόμενο της βίας και της 

επιθετικότητας στο σύνολό του. Το πρόβλημα είναι σύνθετο και πολύπλοκο και ως 

τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000:11).   
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3. Σχολική βία και εκφοβισμός (bullying)  

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Οι δείκτες που όρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και που αφορούν στην 

ποιότητας ζωής του ανθρώπου, περιλαμβάνουν την καλή συναισθηματική, υλική και 

φυσική κατάσταση του ατόμου, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την απουσία πόνου και 

δυσφορίας, την αυτοεκτίμηση, την κοινωνική ένταξη, τα ατομικά δικαιώματα. Στα 

ατομικά δικαιώματα περιλαμβάνεται και το να μην παρενοχλείται (το άτομο) και να 

μην κρίνεται μεροληπτικά εξαιτίας του φύλου του, της φυλής του, της αναπηρίας του, 

του σεξουαλικού του προσανατολισμού, της προσωπικότητας του ή των συγκυριών 

(Smith, 1997).  Είναι αυτονόητο ότι οι βίαιες συμπεριφορές και ο εκφοβισμός που 

εκδηλώνονται στο σχολικό περιβάλλον, απειλούν αυτές τις βασικές αξίες και θέτουν 

σε κίνδυνο την υγιή ανάπτυξη παιδιών και εφήβων (Mishna, 2012).   

Σήμερα, η σχολική βία και ο εκφοβισμός (bullying) αποτελούν ένα παγκόσμιο 

κοινωνικοπολιτισμικό φαινόμενο. Έρευνες και εκπαιδευτικά προγράμματα 

εκπονούνται διαρκώς σε πολλές χώρες προσπαθώντας να εξηγήσουν και να 

προλάβουν το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις. Την ίδια 

στιγμή που οι σχετικές έρευνες καταδεικνύουν την επιδημική τάση του bullying, 

γονείς και εκπαιδευτικοί, μαθητές, επιστήμονες και γενικότερα η κοινή γνώμη έχουν 

αρχίσει να συνειδητοποιούν την έκταση του προβλήματος και να αναλαμβάνουν 

δράσεις για τον περιορισμό και την εξάλειψή του.  

Το bullying μπορεί να εμφανιστεί σε πολλά κοινωνικά πλαίσια όπως στο 

σπίτι, στο χώρο εργασίας, και οπουδήποτε υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που 

λειτουργούν με σχέσεις εξουσίας, όπως ο στρατός, οι φυλακές και τα σχολεία.  Χωρίς 

να υποτιμάται η σοβαρότητα του φαινομένου στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ωστόσο το 

bullying στο χώρο του σχολείου απαιτεί άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση 

διότι τα προβλήματα που επιφέρει μπορεί να συνοδεύουν τα άτομα που 

θυματοποιούνται ακόμη και στην ενήλικη ζωή τους καθώς επίσης, δεν θα πρέπει να 

ξεχνάμε ότι οι συμμετέχοντες σε αυτό είναι παιδιά, τα οποία δε μπορούν να 

υπερασπιστούν ικανοποιητικά τον εαυτό τους (Smith & Sharp, 1994).  
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3.2 Ορισμός του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού 

 

Παρά το γεγονός ότι ο όρος bullying άρχισε να χρησιμοποιείται στον ακαδημαϊκό 

χώρο μόλις τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, το φαινόμενο της βίας και του σχολικού 

εκφοβισμού έχει απασχολήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για ένα πολύ 

μεγαλύτερο διάστημα από αυτό των τριών δεκαετιών. Στο πεδίο της έρευνας σχετικά 

με τη βία μεταξύ ανηλίκων και ειδικότερα εντός του σχολικού περιβάλλοντος, 

αρκετές λέξεις έχουν έως τώρα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αποδώσουν λεκτικά 

το φαινόμενο, όπως θυματοποίηση, επιθετικότητα, παρενόχληση, εκφοβισμός, 

bullying. Αρκετοί είναι εκείνοι που συμφωνούν ότι ο όρος «bullying» είναι 

δυσμετάφραστος στα ελληνικά (Αρτινοπούλου, 2001˙ Μαρκοζάνε9, 2009).  

Ο Heinemann, σουηδός γιατρός και ραδιοφωνικός παραγωγός10, υπήρξε ο 

πρώτος που έγραψε για το φαινόμενο του bullying το 1973, για το οποίο 

χρησιμοποίησε τον νορβηγικό όρο mobbning (ή mobbing) θέλοντας να αναφερθεί σε 

μια μορφή επίθεσης η οποία συμβαίνει και υποχωρεί ξαφνικά, από μία ομάδα ατόμων 

απέναντι σε ένα άτομο που διαφέρει από τη νόρμα με κάποιον τρόπο ή τρόπους 

(Mishna, 2012:4). 

Ο Dan Olweus, νορβηγός ερευνητής και καθηγητής ψυχολογίας11, υπήρξε ο 

πρώτος ο οποίος μελέτησε συστηματικά το φαινόμενο του bullying,  διεξάγοντας 

έρευνες για τον σχολικό εκφοβισμό μεταξύ παιδιών και εφήβων και συνεπώς σήμερα 

θεωρείται πρωτοπόρος και σημείο αναφοράς σε κάθε μελέτη του συγκεκριμένου 

επιστημονικού πεδίου.  Ο Olweus, δίνει έναν αρκετά σαφή ορισμό για τη σχολική βία 

και τον εκφοβισμό (bullying): «ένας/μία μαθητής/μαθήτρια θυματοποιείται ή 

εκφοβίζεται όταν κατ’ επανάληψη και για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτίθεται σε 

αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους μαθητές» (Olweus, 1993).  Ο ορισμός 

αυτός δεν αναφέρει την δύναμη ισχύος, την πρόθεση (Besag, 1989˙ Griffin & Gross , 

2004)  ή το κίνητρο (Bosworth, Espelage, & Simon, 1999) που άλλοι ερευνητές αλλά 

και ο ίδιος ο Olweus, πρόσθεσαν τα επόμενα χρόνια.  

 

 

                                                 
9 Μαρκοζάνε Έφη, μεταφράστρια του «Εκφοβισμός και βία στο Σχολείο, Τι γνωρίζουμε και τι 

μπορούμε να κάνουμε» του Dan Olweus, Αθήνα: ΕΨΥΠΕ (2009). 
10 Περισσότερα για τον Heinemann στο: https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter-Paul_Heinemann  
11 Περισσότερα για τον Olweus στο: http://www.clemson.edu/olweus/history.html  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter-Paul_Heinemann
http://www.clemson.edu/olweus/history.html
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Τρία είναι τα κριτήρια για τον Olweus, τα οποία χαρακτηρίζουν το φαινόμενο 

του bullying: 

1. η επιθετική συμπεριφορά ή η σκόπιμα κακόβουλη πράξη 

2. η συμπεριφορά αυτή είναι επαναλαμβανόμενη για ένα αρκετό χρονικό  

      διάστημα 

3. διαπροσωπική σχέση η οποία χαρακτηρίζεται από ανισότητα δύναμης  

      (Olweus, 1999).  

Η επιθετική συμπεριφορά τις περισσότερες φορές συμβαίνει χωρίς να έχει 

υπάρξει πρόκληση. Είναι ένα είδος κακοποίησης, διαφορετικό από εκείνο μίας 

κακοποιημένης συζύγου ή ενός κακοποιημένου παιδιού, διότι το συγκείμενο όπου 

λαμβάνει χώρα σε αυτήν την περίπτωση η εκφοβιστική συμπεριφορά, είναι 

διαφορετικό, όπως διαφορετικά είναι και τα χαρακτηριστικά της διαπροσωπικής 

σχέσης. Ο χώρος είναι το σχολικό περιβάλλον και οι εμπλεκόμενοι είναι 

συνομήλικοι. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Olweus χρησιμοποιεί ενίοτε και τον όρο 

«κακοποίηση συνομηλίκων» (Olweus, 1999).  Ωστόσο, οποιαδήποτε αρνητική πράξη 

ή επιθετική συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον δεν αποτελεί απαραίτητα 

συμπεριφορά σχολικής βίας και εκφοβισμού (bullying), όπως για παράδειγμα ένας 

καβγάς μεταξύ ατόμων της ίδιας σωματικής δύναμης καθώς και τα φιλικά πειράγματα 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (Stassen Berger, 2007).  

Παρόλο που ο ορισμός του Olweus υιοθετείται από το μεγαλύτερο μέρος των 

ερευνητών του πεδίου, υπάρχουν και αρκετές διαστάσεις απόψεων. Ως προς την 

διάρκεια του εκφοβισμού, πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ακόμη και αν οι 

συμπεριφορές εκφοβισμού δεν διαθέτουν το στοιχείο της επανάληψης και της 

σταθερότητας που ορίζει ο Olweus, μπορούν παρόλα αυτά να προκαλέσουν επώδυνα 

συναισθήματα στα παιδιά, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχοσωματική 

τους ανάπτυξη. Με αυτήν την άποψη φαίνεται να συμφωνούν και τα παιδιά καθώς 

θεωρούν ότι ακόμη και ένα μεμονωμένο περιστατικό μπορεί να προκαλέσει 

αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή τους, όχι μόνο εξαιτίας του τραύματος που θα τους 

προκαλέσει αλλά και λόγω του φόβου για μια επικείμενη επίθεση (Sharp, Thompson 

& Arora, 2000).  

Ο όρος bullying αποδίδεται στα ελληνικά ως «εκφοβισμός». Προέρχεται από 

την αγγλική λέξη «bully», η οποία μεταφράζεται στα ελληνικά στην περίπτωση του 

ουσιαστικού ως νταής, τραμπούκος, τύραννος, και στην περίπτωση του ρήματος ως 
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απειλώ, εκφοβίζω, εξαναγκάζω12. Η Αρτινοπούλου (2001), χρησιμοποιεί επίσης τον 

όρο «εκφοβισμός» και αναφέρει ότι περιλαμβάνει όχι μόνο βίαια περιστατικά αλλά 

και το πείραγμα, λεκτικές επιθέσεις και άλλες μορφές βίας μεταξύ μαθητών. 

Μολονότι ο όρος χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην ελληνική βιβλιογραφία, κρίνεται 

από πολλούς αδόκιμος, διότι η λέξη «εκφοβισμός13» καλύπτει εννοιολογικά μόνο τις 

μορφές της λεκτικής και ψυχολογικής βίας και όχι της σωματικής, η οποία 

εμπεριέχεται στην έννοια του bullying (Σπυρόπουλος, 2011). Ο Κουράκης (2009) 

προτείνει τον όρο «σχολικός τραμπουκισμός» ως απόδοση του όρου bullying, 

θεωρώντας ότι εκείνο που χαρακτηρίζει περισσότερο αυτό το είδος βίας δεν είναι 

τόσο το  αποτέλεσμα  του εκφοβισμού αλλά περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο 

αυτός διαπράττεται, η συμπεριφορά δηλαδή του νταή, του τραμπούκου.  

Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθούν οι όροι «σχολική βία και εκφοβισμός» και 

«bullying», καθώς ο μεν πρώτος είναι η επίσημη ορολογία του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων αναφορικά με το φαινόμενο14, ο δε δεύτερος όρος 

(bullying) φαίνεται να αποτελεί πλέον την πιο πολυχρησιμοποιημένη λέξη στο πεδίο 

της έρευνας του θέματος.  

 

3.3 Μορφές εκδήλωσης συμπεριφορών σχολικής βίας και εκφοβισμού 

 

Η σχολική βία και ο εκφοβισμός εμφανίζονται με πολλές μορφές τις οποίες οι 

ερευνητές έχουν ταξινομήσει ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται, την 

διάρκειά τους, τη σοβαρότητα του περιστατικού και τα άτομα τα οποία εκφοβίζονται. 

Έτσι έχουμε τις ακόλουθες μορφές (Μάνος, 1997˙ Olweus, 1993˙ Rigby, 2003˙ Smith 

& Sharp, 1994˙ Σπυρόπουλος, 2011): 

 

 Σωματική μορφή: Αναφέρεται σε σωματικές επιθέσεις όπως ελαφρά 

χτυπήματα, σπρωξίματα, κλωτσιές, φτύσιμο, τρικλοποδιές κ.τ.λ.  

                                                 
12 Βλ. σχετικά: bully, στο D.N. Stavropoulos & A.S. Hornby, Oxford English-Greek Learner’s 

Dictionary (σ. 58), Oxford University Press, 1977.   
13 Η λέξη εκφοβισμός σημαίνει «την πρόκληση φόβου σε κάποιον, κυρίως ως μέσο ελέγχου των 

αντιδράσεών του». Βλ. στο Γ. Μπαμπινιώτης (Επιμ.), Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σ. 580). 

Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, 2002. 
14 Βλ. ενδεικτικά την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:  

http://www.minedu.gov.gr/ καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου για το «Παρατηρητήριο για την 

Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού»: http://paratiritirio.minedu.gov.gr/  

http://www.minedu.gov.gr/
http://paratiritirio.minedu.gov.gr/
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 Λεκτική μορφή: Αναφέρεται σε συχνούς και επαναλαμβανόμενους 

σαρκασμούς, απειλές, ειρωνείες, παρατσούκλια, κακόβουλα πειράγματα κ.τ.λ. 

 Κοινωνική – ψυχολογική μορφή: Περιλαμβάνει την διάδοση φημών και τις 

δημόσιες προσβολές για το ίδιο το παιδί ή/και την οικογένειά του, 

εκβιασμούς, τον κοινωνικό αποκλεισμό από τις ομάδες συνομηλίκων, την 

υποβάθμιση των ικανοτήτων και επιτευγμάτων του παιδιού, το γράψιμο 

υβριστικών σημειωμάτων – συνθημάτων εναντίον του θύματος κ.τ.λ.  

 

Και πάλι ο Olweus (1993), έκανε πρώτος τη διάκριση μεταξύ άμεσου και 

έμμεσου εκφοβισμού. Στις άμεσες μορφές bullying ανήκουν οι διακριτές και 

απευθείας επιθέσεις (σωματικές και λεκτικές) εναντίον του θύματος, ενώ στις 

έμμεσες μορφές κατατάσσονται οι κοινωνικές – ψυχολογικές μορφές εκφοβισμού 

(κοινωνική απομόνωση, διάδοση κακόβουλων φημών, αποκλεισμός από ομαδικές 

δραστηριότητες κ.τ.λ.), οι οποίες δεν επενεργούν απευθείας στο θύμα και 

χαρακτηρίζονται από μία κάλυψη της ενέργειας καθώς και από την εμπλοκή και 

χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων (Καλαντζή-Αζίζη & Ζαφειροπούλου, 2004˙ 

Χαντζή, Χουντουμάδη, & Πατεράκη, 2000). Όταν οι νέοι χρησιμοποιούν έμμεσες 

μορφές εκφοβισμού (χλευασμός, απόρριψη από την ομάδα, κ.τ.λ.), είναι ικανοί να 

διαφύγουν από τον εντοπισμό των ενηλίκων (Mishna, 2012). Οι έμμεσες μορφές 

σχολικής βίας και εκφοβισμού, λόγω της συγκάλυψης, δύσκολα γίνονται αντιληπτές 

και αποδεκτές ως ενέργειες θυματοποίησης, όχι μόνο από τα ίδια τα παιδιά αλλά και 

από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς (Bright, 2005˙ Schuster, 1996). 

Τα τελευταία χρόνια έχουν απασχολήσει την έρευνα (Donnellan, 2006˙ 

Linden, 2009˙ Pagani et al., 2011˙ Pornari & Wood, 2010˙ Smith & Sharp, 1994˙ 

Σπυρόπουλος, 2011) και άλλες μορφές bullying όπως:  

 

 Κλοπές αντικειμένων και χρημάτων με σκοπό όχι την ιδιοποίηση τους αλλά 

την πρόκληση άγχους στο θύμα. 

 Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: Εκφοβισμός μέσω της χρήσης υπολογιστών 

(cyber-bullying), κινητών τηλεφώνων (mobile-bullying) κ.τ.λ.  

 Σεξουαλικός εκφοβισμός: Σεξουαλική παρενόχληση με προσωπικά ή δημόσια 

σημειώματα, απρεπείς χειρονομίες ή και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις.  



34 

 

 Ομοφοβικός εκφοβισμός: Εκφοβισμός με υποτιμητικά σχόλια, παρατσούκλια 

και κοινωνικό αποκλεισμό για παιδιά που έχουν ή φαίνεται να έχουν 

διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. 

 Φυλετικός εκφοβισμός: Ρατσιστικές προσβολές και επιθέσεις καθώς και 

ενέργειες κοινωνικής απομόνωσης απέναντι σε μαθητές με διαφορετική 

εθνοπολιτισμική ταυτότητα.    

 

Ειδικά για την τελευταία περίπτωση, οι έρευνες έδειξαν ότι είναι δύσκολο για 

τα παιδιά μεταναστών να γίνουν αποδεκτοί και να αναπτύξουν φιλίες με 

συνομηλίκους τους, διότι είναι δύσκολο οι γηγενείς μαθητές να αντιληφθούν και να 

αποδεχτούν την διαφορετικότητα και την κουλτούρα του «άλλου» (Hamarus & 

Kaikkonen, 2008). Ο λόγος που οι γηγενείς μαθητές μεροληπτούν απέναντι στους 

αλλοδαπούς μαθητές, είναι ο ρατσισμός και οι στερεοτυπικές προκαταλήψεις που 

χαρακτηρίζουν το εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο (Cobia & Carney, 2002˙ Pagani et al, 

2011). Για τον Νικολάου (2013), η διαπροσωπική αδυναμία των παιδιών - 

μεταναστών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του καινούριου κοινωνικού τους 

πλαισίου, αυξάνει τον κίνδυνο θυματοποίησής τους και σε συνδυασμό με την 

ρατσιστική συμπεριφορά απέναντί τους, οδηγούνται στην απομόνωση.  

 

3.4  Σχολική βία, εκφοβισμός και φύλο 

 

Σύμφωνα με έρευνες, τα αγόρια εμφανίζονται περισσότερο επιρρεπή στο φαινόμενο 

της σχολικής βίας και του εκφοβισμού από ότι τα κορίτσια, είτε ως θύματα είτε ως 

θύτες (Σπυρόπουλος, 2011:62). Ο Olweus (1993), σε έρευνά του αναφέρει ότι το 80% 

των αγοριών – θυμάτων εκφοβισμού, εκφοβίστηκαν αποκλειστικά από αγόρια, ένα 

ποσοστό της τάξεως του 60% των κοριτσιών – θυμάτων εκφοβίστηκαν επίσης από 

αγόρια και ότι μόνο το 15% - 20% των κοριτσιών που έπεσαν θύματα εκφοβισμού, 

εκφοβήθηκαν και από αγόρια και από κορίτσια. Ωστόσο, το γεγονός ότι η συμμετοχή 

των κοριτσιών σε επεισόδια σχολικής βίας και εκφοβισμού, τόσο ως θύτες αλλά και 

ως θύματα είναι συγκριτικά πολύ μικρότερη από εκείνη των αγοριών, δεν την 

καθιστά ανάξια προσοχής και παρέμβασης (Olweus, 1993).  

Προφανώς ο λόγος για τον οποίο υπερτερούν τα αγόρια έναντι των κοριτσιών 

σε επεισόδια bullying έχει να κάνει με την διαφορετική τους ανατροφή, ανάλογα με 
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τα στερεότυπα που επικρατούν σε κάθε κοινωνία για το κάθε φύλο.  Πρόκειται για το 

λεγόμενο κοινωνικό φύλο, το οποίο αναφέρεται στις προσωπικές πεποιθήσεις και 

αναπαραστάσεις που έχουν άνδρες και γυναίκες για τον εαυτό τους και τον τρόπο που 

η κοινωνία ανταποκρίνεται στον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους (Μαλικιώση – 

Λοΐζου, 2008). Ως προς το ποιος ευθύνεται για την θυματοποίησή τους, η μελέτη των 

Ψάλτη και Κωνσταντίνου (2007)  είναι διαφωτιστική: τα αγόρια θεωρούν ότι για τον 

εκφοβισμό τους ευθύνονται οι επιδόσεις τους στο σχολείο, ενώ τα κορίτσια 

επιρρίπτουν την ευθύνη πρώτα στο κοινωνικό τους φύλο και ακολούθως στις καλές 

τους επιδόσεις στα μαθήματα. Η Stassen Berger, παρατήρησε ότι τα αγόρια έχουν 

επιθετικότερη συμπεριφορά απέναντι στα κορίτσια από ότι τα κορίτσια προς τα 

αγόρια (Stassen Berger, 2007). Επιπλέον, τα αγόρια γίνονται συχνότερα θύματα 

εκφοβισμού από μεμονωμένα άτομα και τους υποστηρικτές τους ενώ τα κορίτσια 

θυματοποιούνται συνήθως από ομάδες παιδιών (Rigby, 2007). Επίσης, τα αγόρια 

προτιμούν συνήθως τις άμεσες μορφές εκφοβισμού (λεκτική ή σωματική επίθεση) 

ενώ τα κορίτσια ασκούν κυρίως έμμεσες μορφές εκφοβισμού όπως η διάδοση φημών 

ή ο αποκλεισμός από τις ομάδες φιλίας (Olweus, 1993). Ωστόσο, κοινή μορφή 

εκφοβισμού τόσο από τα αγόρια όσο και από τα κορίτσια, αποτελεί η σύσταση και η 

χρήση κοροϊδευτικών ονομάτων προς τα θύματά τους (Elliot, 1997).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες όπου καταδεικνύουν ότι και τα δύο 

φύλα είναι συνήθως πιο επιθετικά απέναντι στα άτομα του ίδιου φύλου, και 

ανεξαρτήτου ηλικίας (Stassen Berger, 2007˙ Seals & Young, 2003). Σύμφωνα με 

αναφορές μαθητών σε σχετική έρευνα, τα μικρότερα ηλικιακά αγόρια παραδέχθηκαν 

ότι δέχονται λεκτικό και σωματικό εκφοβισμό από αγόρια μεγαλύτερης ηλικίας από 

εκείνα (Craig, 1998).  

Αναφορικά με τη στάση των δύο φύλων απέναντι σε επεισόδια σχολικής βίας 

και εκφοβισμού, τα αγόρια επιδοκιμάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τα κορίτσια τις 

ενέργειες εκφοβισμού που επιχειρεί ένα παιδί για να εκφοβίσει, ενώ τα κορίτσια σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τα αγόρια, αποδοκιμάζουν τέτοιες ενέργειες. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι τα κορίτσια αποσύρονται από ανάλογα επεισόδια bullying και 

υπερασπίζονται το θύμα, ενώ αντίθετα τα αγόρια που είναι και οι θύτες των 

επεισοδίων, θεωρούν ότι το θύμα αξίζει αυτή τη συμπεριφορά και πως είναι υπαίτιο 

για ότι του συνέβη (Bjorkqvist, Lagerspetz  & Kaukiainen, 1992˙ Boulton, Bucci & 

Hawker, 1999˙ Boulton, Trueman & Flemington, 2002˙ Rigby & Bagshaw, 2003).  
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3.5. Το προφίλ των παιδιών που εμπλέκονται σε επεισόδια σχολικής βίας  

        και εκφοβισμού 

 

3.5.1. Το παιδί που εκφοβίζει  

 

Τα παιδιά που εκφοβίζουν διακρίνονται συνήθως για την επιθετικότητά τους, την 

παρορμητικότητά τους και την έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων (Bernstein & Watson, 

1997). Συνήθως δεν έχουν καλές σχολικές επιδόσεις, δημιουργούν προβλήματα κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος και προκαλούν τους εκπαιδευτικούς με τη συμπεριφορά 

τους (Nansel, Craig, Overpeck, Saluja, & Ruan, 2004 ˙ Olweus, 1993). Σύμφωνα με 

έρευνες, κάποια γενικά στοιχεία που διακρίνουν τα παιδιά που εκφοβίζουν είναι ότι 

νιώθουν έντονη την ανάγκη για επιβολή της κυριαρχίας και εξουσίας τους στους 

άλλους, έχουν ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα άγχους, χαρακτηρίζονται από έλλειψη του 

μέτρου και απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης, δυσκολεύονται στη διαλεκτική επίλυση 

των διαφορών τους και έχουν γενικά χαμηλή δημοτικότητα, η οποία μειώνεται 

διαρκώς καθώς μετακινούνται στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Adler & Adler, 

1998˙ Pellegrini, Bartini, & Brooks, 1999˙ Olthof & Goossens, 2008). Οι μαθητές που 

εκφοβίζουν, συνηθίζουν να επιτίθενται κατά των συμμαθητών τους χρησιμοποιώντας 

σωματική βία ή προβαίνοντας σε βανδαλισμούς προσωπικών αντικειμένων των 

συμμαθητών τους (Mooij, 1998).   

Τα παιδιά που εκφοβίζουν είναι συνήθως αγόρια που δρουν είτε μόνα τους 

είτε σε ομάδες (συμμορίες). Λιγότερο συχνά πρόκειται για μεικτές ομάδες αγοριών 

και κοριτσιών, και σπανιότερα είναι κορίτσια, τα οποία δρουν κατά κανόνα σε 

ομάδες (Smith & Sharp, 1994˙ Whitney & Smith, 1993). Ωστόσο, τόσο τα αγόρια όσο 

και τα κορίτσια που εκφοβίζουν αισθάνονται απέχθεια για το σχολείο (Rigby & Slee, 

1990). Η άσκηση σχολικής βίας και εκφοβισμού από ένα παιδί, αποτελεί πρόδρομο 

μελλοντικής αντικοινωνικής και παραβατικής συμπεριφοράς. Σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, το 35% - 40% των παιδιών που εκφόβιζαν, μέχρι 

την ηλικία των 24 χρόνων τους, είχαν κατηγορηθεί έως και τρεις φορές για σοβαρές 

αξιόποινες πράξεις (Olweus, 1995).  
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3.5.2 Το παιδί που εκφοβίζεται  

 

Συνήθως το παιδί που στοχοποιείται και στη συνέχεια θυματοποιείται, είναι ένα παιδί 

που μπορεί να έχει διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά (βάρος, ύψος, χρώμα 

δέρματος, κ.τ.λ.), διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, διαφορετική εθνικότητα, ή 

διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό σε σχέση με τη συνήθη εικόνα ενός 

συνομηλίκου του. Επίσης, βρίσκεται συνήθως σε μειονεκτική θέση ως προς τη 

σωματική δύναμη ή την εξουσία που διαθέτει σε σχέση με το παιδί που το εκφοβίζει, 

και συνεπώς δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του (Αρτινοπούλου, 2001).  

Ο Olweus (1993), διακρίνει δύο κατηγορίες παιδιών που εκφοβίζονται, τα παθητικά 

θύματα και τα προκλητικά θύματα. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα αγχώδη και 

ανασφαλή παιδιά, τα παιδιά που δεν έχουν φίλους μέσα στην τάξη, είναι ντροπαλά 

και έχουν αρνητική άποψη για τον εαυτό τους. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα 

παιδιά, τα οποία είναι υπερκινητικά, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν και μπορεί η 

συμπεριφορά τους να προκαλέσει ένταση και εκνευρισμό στους γύρω τους.   

Τα παιδιά που εκφοβίζονται συνήθως δυσκολεύονται να συνάψουν σχέσεις με 

τους συνομηλίκους τους (Kokkinos & Panayiotou, 2004) και  χαρακτηρίζονται ως 

άτομα μοναχικά και με χαμηλή αυτοεκτίμηση (Andreou, 2000). Η έρευνα έχει 

καταδείξει ότι στην διάρκεια του διαλείμματος και του παιχνιδιού στην αυλή του 

σχολείου, τα παιδιά που εκφοβίζονται είτε ασχολούνται με δευτερεύουσες εργασίες 

είτε απλά παρακολουθούν το παιχνίδι μένοντας αμέτοχοι (Besag, 1989˙ Boulton, 

1997). Επίσης, πολλά από τα παιδιά που θυματοποιούνται όχι μόνο δεν αισθάνονται 

απέχθεια προς τα άτομα τα οποία τους έχουν εκφοβίσει αλλά τουναντίον επιδιώκουν 

και την παρέα τους (Dodge, Coie, Pettit, & Prince, 1990). 

Τα παιδιά – θύματα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, εξαιτίας των 

δύσκολων καταστάσεων που βιώνουν, συνδέουν το σχολείο με την έννοια της 

ανασφάλειας και της αποδοκιμασίας και ως συνέπεια αυτού, παρουσιάζουν μια 

συμπεριφορά σχολικής άρνησης, αδυναμίας εκπόνησης εργασιών, ελλιπούς σχολικής 

φοίτησης και άρνησης συμμετοχής σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία (Hawker 

& Boulton, 2000).   

Σε κάποιες περιπτώσεις, τα παιδιά που εκφοβίζονται διαλέγουν τη βία ως 

αντίδραση στις επιθέσεις που δέχονται και γίνονται και οι ίδιοι θύτες. Έχει 

παρατηρηθεί ότι ένα ποσοστό περίπου 6% των μαθητών σε σχολεία των Η.Π.Α. οι 
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οποίοι συμμετέχουν σε επεισόδια σχολικής βίας και εκφοβισμού, αναλαμβάνουν και 

τους δύο ρόλους, δηλαδή και του θύτη και θύματος (Σπυρόπουλος, 2011:105). Είναι 

τα λεγόμενα «επιθετικά θύματα» (aggressive victims), τα οποία διαθέτουν εξαιρετικά 

χαμηλό βαθμό κοινωνικής αποδοχής από τη σχολική κοινότητα. Σε αυτούς τους 

μαθητές έχουν παρατηρηθεί υψηλά ποσοστά νευρωτισμού και ψυχωτικών 

διαταραχών, καθώς και κατάθλιψη, σε παρόμοια επίπεδα με εκείνα των θυμάτων 

(Mynard & Joseph, 1997). Σύμφωνα με τους Perry, Perry, και Kennedy (1992), τα 

παιδιά που εκφοβίζονται και εκφοβίζουν, θεωρούνται «αναποτελεσματικοί 

επιτιθέμενοι» καθώς δεν μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και 

γίνονται εύκολα ευέξαπτα. Τα «επιθετικά θύματα», διακρίνουν στην οικογένειά τους 

χαμηλά επίπεδα στοργής και αναγνωρίζουν στους γονείς τους περιορισμένες γονικές 

ικανότητες, ενώ θεωρούν τους γονείς τους απρόβλεπτους και κάποια από αυτά έχουν 

κακοποιηθεί από αυτούς (Bowers et al, 1994). Αυτά τα παιδιά, που εκφοβίζονται και 

εκφοβίζουν, χαρακτηρίζονται από τις χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις και έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να χρειαστούν ψυχολογική υποστήριξη σε σχέση με τα 

παιδιά που μόνο εκφοβίζουν ή μόνο εκφοβίζονται (Beran, 2009˙ Rigby, 2005). 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές αυτής της κατηγορίας απουσιάζουν συχνά από το σχολείο 

σε σχέση με τους συνομηλίκους τους και έχουν συνήθως χαμηλές ακαδημαϊκές 

επιδόσεις (Macklem, 2003).  

 

3.5.3. Τα παιδιά - θεατές  

 

Τα παιδιά θεατές (bystanders) διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα 

επεισόδια σχολικής βίας και εκφοβισμού, στα οποία είναι μεν παρατηρητές όμως 

ανάλογα με τη στάση που θα κρατήσουν, μπορεί να διευκολύνουν ή να αναστείλουν 

την επανεμφάνιση παρόμοιων περιστατικών (Salmivalli, Voeten, & Poskiparta, 

2011). Στο 85% των περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, τα παιδιά – θεατές 

είναι παρόντα παίζοντας κάποιο ρόλο, είτε ενεργητικό είτε παθητικό, γεγονός το 

οποίο καταδεικνύει την κοινωνική διάσταση του φαινομένου (Ahmed, 2005). Παρόλο 

που τα παιδιά αυτά παραμένουν αμέτοχα, υφίστανται και τα ίδια σοβαρές 

ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες διότι μη κατορθώνοντας να αντιδράσουν και να 

παρέμβουν αποτελεσματικά, αισθάνονται ανικανότητα και τύψεις, ενώ φοβούμενα 

πως μπορεί να θυματοποιηθούν και εκείνα, συνήθως αποφεύγουν να συνδεθούν με τα 
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παιδιά που εκφοβίστηκαν (Rivers, Poteat, Noret, & Ashurst, 2009). Επιπλέον, μελέτη 

των Flannery, Wester & Singer (2004), αναφέρει ότι οι μαθητές που απλά 

παρευρίσκονται ως θεατές σε περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού, έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις: η ικανότητα για μάθηση 

παρουσιάζεται μειωμένη σε ένα ποσοστό 14% για τους μαθητές του γυμνασίου και σε 

ένα ποσοστό 22% για τους μαθητές του δημοτικού. 

Για τη στάση την οποία θα κρατήσουν τα παιδιά - παρατηρητές απέναντι στα 

παιδιά που εκφοβίζονται, σημαντικό ρόλο παίζει και η γνώμη που έχουν για το εάν τα 

ίδια τα παιδιά – θύματα, ευθύνονται για τον εκφοβισμό που βιώνουν. Σε έρευνα των 

Graham & Juvonen (2001), το 50% των παιδιών του δείγματος αποδίδει τις ευθύνες 

της θυματοποίησης στα ίδια τα θύματα, ένα 25% θεωρεί πως τα παιδιά - θύματα δεν 

ευθύνονται για τον εκφοβισμό τους και ένα 25% αμφιβάλει για το μερίδιο ευθύνης 

των παιδιών – θυμάτων. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, εάν τα παιδιά – θεατές 

θεωρήσουν ότι τα παιδιά που εκφοβίζονται προκαλούν τα ίδια τον εκφοβισμό με τη 

συμπεριφορά τους, τότε αντιδρούν θυμώνοντας και δείχνοντας απροθυμία να 

βοηθήσουν. Γενικά, η στάση των μαθητών - θεατών απέναντι σε επεισόδια σχολικής 

βίας και εκφοβισμού (bullying) είναι η αποδοκιμασία (Sharp & Smith, 1993˙ Whitney 

& Smith, 1993).  

 

3.6.Ο ρόλος της οικογένειας  

 

Η οικογένεια, ακόμη και σήμερα, παρά τις πολλαπλές μετεξελίξεις της μορφολογικής 

της δομής, εξακολουθεί να παίζει έναν πρωτεύοντα ρόλο στην διαμόρφωση της 

προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του παιδιού. Σύμφωνα με τον Claessens 

(1979), στην οικογένεια συντελείται η «δεύτερη κοινωνικοπολιτισμική γέννηση του 

ανθρώπου». Βασική αποστολή της οικογένειας αποτελεί η ομαλή ένταξη του ατόμου 

στο κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς, η συμπεριφορά ενός παιδιού ή ενός εφήβου στο 

σχολικό του περιβάλλον εξαρτάται τόσο από την ποιότητα των ενδοοικογενειακών 

του σχέσεων όσο και από την διαπαιδαγώγησή του από τους γονείς ή κηδεμόνες του 

(Espelage & Swearer, 2003˙ Whitney & Smith, 1993). Οι επιθετικές και βίαιες 

συμπεριφορές εκφράζουν συνήθως δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το 

οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης και 

κοινωνικοποίησης του παιδιού (Βουϊδάσκης, 1999).  
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Πολλές είναι οι αιτίες που προκαλούν την επιθετικότητα και την 

αντικοινωνική συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων, οι οποίες έχει αποδειχθεί 

ότι έχουν σχέση με συγκεκριμένους παράγοντες που αφορούν στο οικογενειακό 

περιβάλλον. Τέτοιοι παράγοντες είναι η απουσία του πατέρα, η απώλεια του ενός 

γονέα λόγω θανάτου ή λόγω διαζυγίου, η καταθλιπτική μητέρα, οι ευέξαπτοι γονείς, 

κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτήματα της οικογένειας κ.ά. (Wolff,  1985). 

Επίσης, η έρευνα των Dubet & Vettenburg (1999) σε 1.689 μαθητές επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, έρχεται να προσθέσει σε αυτούς τους παράγοντες και την αστάθεια, τις 

ακρότητες των γονέων, τις πολυπληθείς οικογένειες και, τέλος, να ισχυρισθεί ότι η 

σχολική βία και ο εκφοβισμός εμφανίζονται συχνότερα στα μοναχοπαίδια.  

Ένας ακόμη παράγοντας, ο οποίος σύμφωνα με την έρευνα συσχετίζει το 

οικογενειακό περιβάλλον με την ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς στα παιδιά, είναι 

η παραίτηση των γονέων από την επιβολή φυσικής εξουσίας προς αυτά, με 

αποτέλεσμα την έντονη επιθετικότητα του παιδιού ακόμη και προς υλικά αγαθά 

άλλων, ως μια έκφραση συναισθηματικής διαμαρτυρίας για την δυσλειτουργική 

οικογενειακή κατάσταση που βιώνει και κυρίως ως αντίδραση εναντίον του πατέρα ο 

οποίος συμβολίζει την πρώτη έννοια εξουσίας.  (Chazal, 1967, σσ. 23-41, στο Dubet 

& Vettenburg, 1999).  

Οι σύγχρονοί ρυθμοί ζωής, ειδικότερα στις κοινωνίες του δυτικού κόσμου, 

επηρεάζουν την δομή και την λειτουργία της οικογένειας. Έρευνα του Levinson 

(1999) κατέδειξε ότι η έντονη επαγγελματική δραστηριότητα των γονέων σχετίζεται 

αρνητικά με την αυτοαντίληψη των παιδιών και με την κοινωνικοποίησή τους. 

Επιπλέον, πολλές φορές οι γονείς δεν αντιλαμβάνονται την θυματοποίηση που 

βιώνουν τα παιδιά τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις 

οικογενειακές σχέσεις (Ambert, 1994).  

 

3.7. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και της σχολικής κοινότητας 

 

Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικό θεσμό, του οποίου βασικός στόχος είναι η 

κοινωνικοποίηση των παιδιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την μεταβίβαση αξιών και 

γνώσεων και με τη διδασκαλία κοινωνικών ρόλων απαραίτητων για την εύρυθμη 

λειτουργία του κοινωνικού συστήματος. (Ξωχέλλης, 2003˙ Χατζηδήμου, 2011). 

Ουσιαστικά το σχολείο είναι ένα κοινωνικό υποσύνολο που βοηθάει τα παιδιά να 
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αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, κοινωνική συνείδηση και κοινωνική ταυτότητα, 

μέσω της αγωγής και της κοινωνικοποίησης (Μπαμπάλης, 2011). Επειδή η 

κοινωνικοποίηση στο χώρο του σχολείου στηρίζεται στην ανάπτυξη θετικών 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών (Τσαρδάκης, 1984), οφείλει το 

σχολείο να λαμβάνει έμπρακτα υπόψη του τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε 

μαθητή (Κωνσταντίνου, 2000). Όμως στο σχολείο, ως ένας κοινωνικός χώρος με 

σαφείς σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες που το στελεχώνουν και το 

υποστηρίζουν (εκπαιδευτικοί, γονείς, παιδιά), είναι αναπόφευκτο να σημειωθούν 

εντάσεις και βίαιες συμπεριφορές.  

Το σχολείο στο οποίο θα απαντηθούν τα λιγότερα περιστατικά σχολικής βίας 

και εκφοβισμού, είναι εκείνο όπου το ακαδημαϊκό επίπεδο είναι υψηλό, 

εφαρμόζονται θετικές τεχνικές πειθάρχησης στους μαθητές και υπάρχει ουσιαστική 

συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών (Espelage & Swearer, 2003). Ο ρόλος 

των εκπαιδευτικών θεωρείται σημαντικός όχι μόνο κατά τη μαθησιακή διαδικασία 

αλλά και ως φορείς αλλαγής, καθώς κατέχουν ισχυρή θέση στο σχολικό πλαίσιο και 

στη ζωή των μαθητών (Murray – Harvey & Slee, 2010).  

Ουσιώδη ρόλο παίζει και η αντίδραση του εκάστοτε σχολικού περιβάλλοντος 

στα περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού. Αν δεν αποδώσει άμεσα την ανάλογη 

βαρύτητα στα επεισόδια bullying που λαμβάνουν χώρα στο χωρικό του πλαίσιο, είναι 

πιθανόν αυτά τα περιστατικά να αυξηθούν (Suckling & Temple, 2001). Σε έρευνα 

των Whitney & Smith (1993), μόνο οι μισοί μαθητές θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί 

παρεμβαίνουν για να αντιμετωπίσουν τα επεισόδια εκφοβισμού και αυτό για κάποιες 

μόνο φορές. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί πως τα περιστατικά σχολικής βίας μειώνονται 

στις σχολικές μονάδες, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των εκπαιδευτικών που 

εποπτεύουν στα διαλείμματα (Olweus, 2009). Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε 

σχολεία όπου οι εκπαιδευτικοί δικαιολογούν τον εκφοβισμό και θεωρούν ότι τα 

θύματα δεν πρέπει να παραπονιούνται (Rigby, 2008). Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί 

που αποδοκιμάζουν έμπρακτα τον εκφοβισμό έχουν μαθητές, οι οποίοι θα 

εμφανίσουν δυσκολότερα εκφοβιστικές συμπεριφορές (Barchia & Bussey, 2011).  

Ο Μαυρογιώργος (1995), υποστηρίζει ότι το ίδιο το σχολείο δημιουργεί 

πρότυπα, αξίες, αντιλήψεις και στάσεις, οι οποίες αναπαράγουν και νομιμοποιούν την 

υπάρχουσα τάξη πραγμάτων παράγοντας και αναπαράγοντας μορφές βίας. Σύμφωνα 

με αναφορές των ίδιων των παιδιών, η πίεση από τους εκπαιδευτικούς για καλές 

σχολικές επιδόσεις, ο μεταξύ τους ανταγωνισμός και η σχολική αποτυχία, πολύ συχνά 
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επιφέρουν απογοήτευση η οποία οδηγεί σε εκφοβιστικές συμπεριφορές (Bibou-

Nakou, Tsiantis, Assimopoulos, Chatzilambou, & Giannakopoulou, 2012). 

Επιπρόσθετα, έρευνα του Ελληνικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε 450 σχολεία και 

με δείγμα 3.000 μαθητές, κατέδειξε ότι η σχολική βία και ο εκφοβισμός σχετίζονται 

με το μέγεθος της σχολικής μονάδας, το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών και τις 

σχέσεις ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 

2000).  

Συχνά οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως δεν έχουν τη δυνατότητα να 

παρέμβουν σε περιστατικά bullying στο σχολείο τους, διότι δε διαθέτουν απαραίτητες 

δεξιότητες ή την κατάλληλη εκπαίδευση (Αθανασιάδου & Ψάλτη, 2012). Ωστόσο, οι 

εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν τον εκφοβισμό ως τη δεύτερη μη επιθυμητή 

συμπεριφορά εντός του σχολικού περιβάλλοντος (με πρώτη την κλοπή), όταν τους 

ζητήθηκε να επιλέξουν από έναν κατάλογο δεκαέξι ανεπιθύμητων μορφών σχολικής 

συμπεριφοράς (Borg & Falzon, 1989).  
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4. Φιλμική αφήγηση 

 

«Η αφήγηση ξεκινά με την ιστορία της ίδιας της ανθρωπότητας˙ δεν υπάρχει, δεν 

υπήρξε ποτέ πουθενά, κανένας λαός δίχως αφήγηση» 

                                                                                                              Roland Barthes15 

 

Οι θεωρητικοί και οι ιστορικοί του κινηματογράφου δυσκολεύονται να αποδώσουν 

την πατρότητα του κινηματογράφου στο δημιουργό του, κυρίως επειδή δεν έχουν 

συμφωνήσει εάν πρόκειται τελικά για τέχνη ή για προϊόν. Για τον Zimmer (1976), ο 

κινηματογράφος δεν μετατράπηκε σε βιομηχανικό προϊόν αλλά γεννήθηκε ως τέτοιο. 

Η εφεύρεσή του οφείλεται σ’ έναν σκληρό ανταγωνισμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

και όχι στην αποκάλυψη κάποιας ατομικής ιδιοφυΐας. 

Σε όποια χώρα υπήρχαν τεχνικές υποδομές και δυνατότητες έρευνας, υπήρξαν 

και επιτεύγματα που σταδιακά οδήγησαν σε αυτό που το 1895 ονόμασαν οι αδελφοί 

Lumiere, Cinematographe (Ρέντζης, 1982). Έτσι, η εφευρετικότητα και οι 

επιχειρηματικές στρατηγικές δύο επιδραστικών εφευρετών, του Thomas Edison στην 

Αμερική και των αδελφών Lumiere στη Γαλλία - οι οποίοι κατασκεύασαν μηχανές 

καταγραφής και προβολής ταινιών - έθεσαν τις βάσεις για αυτό που λίγο αργότερα 

ονομάστηκε κινηματογραφική βιομηχανία. Στην Αμερική, οι πρώτες ταινίες 

αποτελούσαν μέρος του προγράμματος των βαριετέ˙ στην Ευρώπη εξαπλώθηκαν 

μέσα από τα πανηγύρια. Μέχρι το 1910 είχαν κατασκευαστεί ειδικά θέατρα για την 

προβολή των ταινιών (Gomery & Pafort-Overduin, 2011). Ο κινηματογράφος 

μπορούσε να παραμείνει ένα διασκεδαστικό θέαμα στα πανηγύρια ή ένα μέσο που θα 

βοηθούσε ίσως την επιστημονική έρευνα, όμως γεννημένος μέσα στον καπιταλισμό, 

χρηματοδοτήθηκε και έγινε σύντομα θέαμα για τις μάζες (Sorlin, 2004). Συνεπώς, ο 

κινηματογράφος δεν διαθέτει απέναντι στο οικονομικό σύστημα της κοινωνίας μας 

την ίδια αυτονομία που έχουν οι υπόλοιπες τέχνες. Έγινε τέχνη όταν άρχισε να είναι 

κερδοφόρος και ακριβώς επειδή ήταν κερδοφόρος (Zimmer, 1976).  

 

 

 

                                                 
15 Roland Barthes στο An Introduction to the Structural Analysis of Narrative (1966). New Literary 

History, Vol. 6, No. 2, On Narrative and Narratives. (Winter, 1975), σσ. 237-272.  
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4.1. Το αφήγημα: από την λογοτεχνία στο σινεμά  

 

Καθώς δεν ήταν δυνατό να υπάρχει κινηματογραφική συνείδηση πριν από την 

εμφάνιση του κινηματογράφου, ο κινηματογράφος δανείστηκε υλικό από την 

προϋπάρχουσα  κουλτούρα, την οποία αναπαρήγαγε προσαρμόζοντάς την στις 

καινοτόμες δυνατότητές του. Χρησιμοποιώντας έτοιμο το κωδικοποιημένο υλικό της 

λογοτεχνίας (μύθο και κώδικες), διαμόρφωσε ένα είδος αναπαραστατικής γλώσσας. 

(Ρέντζης, 1982).   

Οι περισσότεροι θεωρητικοί και αναλυτές του κινηματογράφου επηρεασμένοι 

από τον Gerard Genette και τη θεωρία του για την αφήγηση στη λογοτεχνία, 

εφάρμοσαν τις προτάσεις του στον κινηματογράφο. Ο Genette, όρισε την αφήγηση 

ως την ανάπτυξη ενός ρήματος με τη γραμματική του σημασία και διέκρινε τρία  είδη 

αφήγησης στην λογοτεχνική του ανάλυση: τη διηγητική, την εξωδιηγητική και την 

μεταδιηγητική. Ο D. Percheron, λαμβάνοντας υπόψη του το χρόνο και το χώρο στην 

κινηματογραφική αφήγηση, διακρίνει δύο είδη διήγησης: την διήγηση - ταινία και την 

διήγηση - παραγωγή. Στο πρώτο είδος, που αφορά και στα περισσότερα φιλμ, ο 

αφηγηματικός χρόνος διαφέρει από τον κινηματογραφικό λόγο. Στο δεύτερο είδος, 

παρατηρείται ασυμφωνία μεταξύ του υποθετικού κόσμου της διήγησης και του 

πραγματικού κόσμου της παραγωγής του φιλμ. Οι θεωρητικοί του κινηματογράφου 

επιμένουν στον όρο «διήγηση» μιας ταινίας και όχι «πλοκή» ή «ιστορία», ώστε να 

μας παραπέμπει στον κατασκευασμένο κόσμο της ταινίας (Guerin, 2003:4,7) . 

Ο Sergei Eisenstein, υποστήριξε ότι η αφηγηματική τέχνη του Charles 

Dickens προηγήθηκε του δικού του μοντάζ των παράλληλων σκηνών και τόνισε 

ακόμη την επιρροή του Βρετανού μυθιστοριογράφου στην αμερικάνικη 

κινηματογραφική αισθητική και στο σινεμά του Griffith. Ο D.W. Griffith, μεταξύ του 

1911 και του 1915 παρουσίασε μια σειρά από φιλμ γεμάτα πειραματισμούς, με 

αποκορύφωμα την Γέννηση ενός έθνους (Birth of a nation)  το 1915, όπου οι απλοί 

πειραματισμοί του, έγιναν περισσότερο συστηματικοί (Eisenstein, 1977). Ο Griffith, 

πειραματίστηκε με το μοντάζ16 και υπήρξε ο πρώτος που χρησιμοποίησε το γκρο 

                                                 
16 «Το μοντάζ είναι μια τεχνική και καλλιτεχνική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία όλα τα μέρη του 

έργου που γυρίστηκαν τμηματικά στο στούντιο, ή αλλού, όχι σύμφωνα με τη χρονολογική τους σειρά, 

όπως αυτή είχε προβλεφθεί σα σχέδιο (στο σενάριο) αλλά ανακατεμένα (για λόγους οργανωτικούς και 

οικονομικούς), ανασυνθέτονται και πάλι με τη μορφή όμως της κινηματογραφικής εικόνας που 

αποτυπώνεται σε ειδική ταινία και προβάλλεται στην οθόνη έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να 

παρέχει ορισμένα εκφραστικά μέσα, που χαρακτηρίζονται ως κινηματογραφικά» (Διζικιρίκης, 1988: 

258).   
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πλάνο17 ως μέσω έκφρασης, ως μονάδα εννοιολογικής σημασίας, δηλαδή ως σημείο 

(Αντωνόπουλος, 1972). 

Ο Jean Mitry, θεωρεί ότι ο ίδιος ο κινηματογράφος εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά το 1915 με την Γέννηση ενός έθνους (Mitry, 1997). Ο Mitry υπήρξε από τους 

πρώτους θεωρητικούς που αναγνώρισαν τον κινηματογράφο ως γλώσσα, χωρίς όμως 

«σημεία». Από εκείνον επηρεάστηκαν οι σημειολόγοι Roland Barthes και κυρίως ο 

Christian Metz ο οποίος πρώτος μίλησε για την σημειολογία του φιλμ («πρέπει να 

κάνουμε τη σημειολογία του κινηματογράφου»), παρόλο που ο Mitry την είχε 

απορρίψει ήδη (Διζικιρίκης, 1988:95,187). Από την άλλη μεριά, και ο Malraux 

θεωρεί ότι ο κινηματογράφος οφείλει τη γέννησή του ως τέχνη στο μοντάζ, διότι τον 

απέσπασε από την απλή, κινούμενη φωτογραφία, οδηγώντας τον στη δημιουργία μιας 

γλώσσας (Malraux, 1988). Ένας ακόμη έγκριτος θεωρητικός του κινηματογράφου, ο 

Andre Bazin, παρόλο που θεωρούσε ότι το μοντάζ και οι διάλογοι είναι ασύμφωνοι 

σε μια ταινία, καθώς και ότι το μοντάζ και οι βωβές ταινίες έβγαλαν από το δρόμο 

του το φιλμ, εντούτοις αναγνώριζε τη σπουδαιότητα του συγχρονισμένου λόγου.  Για 

τον Bazin, το φιλμ οφείλει να αποκαλύπτει το όλο της πραγματικότητας και όχι να 

την τεμαχίζει σε μικρά κομμάτια. Επιπλέον, αγαπημένη του κινηματογραφική 

μέθοδος υπήρξε η mise-en-scène, δηλαδή η σύνθεση με την κάμερα και η σκηνοθεσία 

(το στήσιμο) μιας σκηνής μπροστά από αυτήν (Braudy & Cohen, 2009). Η εικόνα για 

τον Bazin, έχει στη διάθεσή της περισσότερους τρόπους για να χειραγωγήσει την 

πραγματικότητα και να την μεταβάλει από μέσα. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Bazin, 

εξομοίωνε τον σκηνοθέτη με τον νοβελίστα, διότι ο σκηνοθέτης «γράφει με φιλμ» 

(Bazin, 1967:39).   

Η σκηνοθεσία του φιλμ λειτουργεί ως προσομοίωση της πραγματικότητας 

ακολουθώντας μια στρατηγική αφήγησης. Ανεξάρτητα από την ιστορία και το genre 

του φιλμ, είτε είναι ταινία μυθοπλασίας είτε ντοκιμαντέρ, η σκηνοθεσία δομείται σε 

δύο χρόνους: ο πρώτος αφορά στην προετοιμασία του φιλμ, δηλαδή τη συγγραφή του 

σεναρίου, το σχεδιασμό της παραγωγής και το ίδιο το γύρισμα με τα απρόβλεπτα του, 

και ο δεύτερος χρόνος αφορά στο στάδιο μετά την παραγωγή, δηλαδή το μοντάζ, το 

μιξάζ και την παραγωγή του τρέιλερ (Sparshott, 2006:57). 

 

 

                                                 
17Το γκρο πλάνο (και γκρο πλαν) είναι το πολύ κοντινό πλάνο ενός προσώπου (Διζικιρίκης, 1988: 90).  
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4.2. Σημειωτική και Κινηματογράφος  

 

Ο Christian Metz, ξεκινώντας κι εκείνος από τον Griffith, τον οποίο θεωρεί πατέρα 

της κινηματογραφικής αφήγησης, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κινηματογράφος 

είναι μια γλώσσα (language) δίχως γλώσσα (langue) (Metz, 1999). Ορίζει την γλώσσα 

(langue) σύμφωνα με την σωσσυριανή ερμηνεία, δηλαδή ως ένα σύστημα σημείων 

για την επίτευξη μιας ενδοεπικοινωνίας, και εξηγεί ότι ο κινηματογράφος δεν είναι 

γλώσσα (langue) για τρεις λόγους: α) επειδή ο κινηματογράφος αποτελεί μια 

μονόδρομη επικοινωνία (εφόσον το κοινό δεν διαθέτει δικό του κανάλι επικοινωνίας), 

β) επειδή είναι εν μέρει μόνο ένα σύστημα και γ) επειδή στερείται σημείων. Το 

σημείο, κατά τον Saussure, είναι η ένωση σημαίνοντος και σημαινόμενου, και ενώ 

στη φυσική γλώσσα υπάρχει απόσταση ανάμεσα στα δύο, στον κινηματογράφο η 

απόσταση αυτή είναι τόσο μικρή που σημαίνον και σημαινόμενο σχεδόν 

συγχωνεύονται. Είναι αυτό που ο Metz αποκαλεί «καθαρή αναλογία» της εικόνας: η 

εικόνα ενός σκύλου είναι ο ίδιος ο σκύλος (Χιθ, 1990).  

Συνεπώς, ο κινηματογράφος δεν διαθέτει την «διπλή άρθρωση» που 

απαντάται στη φυσική γλώσσα και η οποία περιλαμβάνει τα φωνήματα, δηλαδή τις 

βασικές, ξεχωριστές μονάδες ήχου που αποκτούν σημασία μόνο όταν αρθρώνονται σε 

δεύτερο επίπεδο, για να συνδυαστούν και να σχηματίσουν τα μονήματα, τις βασικές 

μονάδες της πρώτης άρθρωσης. Όμως ο κινηματογράφος δε διαθέτει και την πρώτη 

άρθρωση της γλώσσας, καθώς δε μπορούμε να αντιστοιχίσουμε μία κινηματογραφική 

εικόνα  με μία λέξη, διότι η φιλμική εικόνα (το πλάνο ή shot18 κατά τον Metz) είναι 

ισοδύναμη με την πρόταση και όχι με τη λέξη (Braudy & Cohen, 2009:3-4). 

Ένα άλλο πρόβλημα που απασχόλησε την κινηματογραφική σημειωτική του 

Metz, είναι η αυθαίρετη φύση του σημείου, η οποία λειτουργεί στη γλωσσολογία του 

Saussure, αλλά στον κινηματογράφο δεν βρίσκει ισχύ. Η σημειοδότηση (η διαδικασία 

παραγωγής σημείων) στον κινηματογράφο, έχει σύμφωνα με τον Metz ένα βαθμό 

υποκίνησης και επομένως δεν είναι αυθαίρετη (Χιθ, 1990).  

Ο Metz υπογραμμίζει ότι όσοι μιλούν μια φυσική γλώσσα αποτελούν χρήστες 

της. Κατά αυτόν τον τρόπο και οι θεατές των φιλμ είναι χρήστες μιας γλώσσας, την 

                                                 
18 Το πλάνο (και shot ή plan) είναι η εικόνα όπως φαίνεται στην κινηματογραφική οθόνη, όταν δεν 

παρουσιάζει φανερή ανακολουθία και διακοπή στο χώρο και το χρόνο. Η έννοια του πλάνου 

παρουσιάζει τρεις αλληλοσυμπληρούμενες απόψεις: πλάνο από την άποψη του γυρίσματος, πλάνο από 

την άποψη του μοντέρ και πλάνο από την άποψη της κινηματογραφικής απόστασης, με βάση το 

ανθρώπινο ανάστημα (Διζικιρίκης, 1988: 292-293).  
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οποία όμως δημιούργησαν οι κινηματογραφιστές. Επομένως, προτείνει ο Metz, θα 

ήταν φρόνιμο η κινηματογραφική σημειωτική κάποιες φορές να αντιλαμβάνεται τα 

πράγματα από τη μεριά των θεατών και όχι των δημιουργών. Κάθε κινηματογραφική 

εικόνα για τον Metz, αποτελεί μια ανεξάρτητη δημιουργία. Όταν η εικόνα αυτή 

πρόκειται να μονταριστεί και να αποτελέσει μαζί με κάποιες άλλες μία κατανοητή 

σεκάνς, τότε πειθαρχεί σε ορισμένες μεγάλες συνταγματικές δομές. Παρά το γεγονός 

ότι η κάθε φιλμική εικόνα δε μοιάζει ολοκληρωτικά με κάποια άλλη, η πλειονότητα 

των αφηγηματικών φιλμ μοιάζουν μεταξύ τους στο βασικό συνταγματικό τους σχήμα. 

Αυτό αποτελεί κατάκτηση της κινηματογραφικής αφηγηματικότητας μέσα από 

συμβάσεις και επαναλήψεις σε αναρίθμητες ταινίες (Metz, 1999).  

Για την μελέτη της αφήγησης στον κινηματογράφο, ο Metz παρουσιάζει τη 

Μεγάλη Συνταγματική του κινηματογράφου (Grand Syntagmatique, 1966). 

Οδηγήθηκε σε αυτήν, ύστερα από την μελέτη των συνταγματικών σχέσεων ενός φιλμ, 

καθώς διαπίστωσε ότι οι παραδειγματικές σχέσεις σε ένα φιλμ είναι λίγες και τα 

σημεία απουσιάζουν (Χιθ, 1990). Την ονόμασε «Μεγάλη» υπονοώντας ότι υπάρχει 

ένα «μεγάλο σύνταγμα» (όλο το φιλμ) και υπάρχουν και μικρότερα αυτόνομα 

συνταγματικά κομμάτια – υποδιαιρέσεις ολόκληρου του φιλμ, τα οποία αποκτούν την 

«αυτόνομη» έννοια τους σε σχέση με το όλο φιλμ. Εφάρμοσε για πρώτη φορά αυτό 

το μοντέλο στην ταινία Adieu Philippine (1962) του Jacques Rozier και πρότεινε ότι 

με τον ίδιο τρόπο θα αναλυθούν και τα επόμενα φιλμ (Αντωνόπουλος, 1972:216-

218). Για τον Metz, το φιλμ άρχισε να διηγείται ιστορίες μόνο όταν τα πλάνα του 

οργανώθηκαν (συντάχθηκαν) σύμφωνα με επαναληπτικούς και αναγνωρίσιμους 

κώδικες. Η «Μεγάλη συνταγματική» είναι ένας κώδικας, ουσιαστικά ένας υπο-

κώδικας του κώδικα του μοντάζ, που μας επιτρέπει να διακρίνουμε τις διαδικασίες 

σύμφωνα με τις οποίες ο κινηματογράφος υποδεικνύει αφηγηματικά φαινόμενα όπως 

η διαδοχή, η προτεραιότητα, τα χρονικά διαλείμματα και η  χωρική συνοχή. Η 

χωροχρονική σειρά με την οποία εμφανίζονται οι σημαίνουσες εικόνες, μπορεί να 

διαφέρει από εκείνην των πραγματικοτήτων που εκφράζουν (Braudy & Cohen, 2009).  

Ο Peter Wollen ασκεί κριτική στον Metz υποστηρίζοντας ότι στη βάση της 

σημειολογικής του ανάλυσης βρίσκεται μια προκατάληψη για την προέλευση του 

σημείου, το οποίο σύμφωνα με την παράδοση του Saussure πρέπει να είναι είτε 

φυσικό είτε πολιτισμικό. Αντιθέτως, ο Wollen υιοθετεί την ορολογία της σχολής του 

Αμερικανού φιλοσόφου Peirce για το σημείο και ασπάζεται την άποψη του μαθητή 

του, Roman Jacobson, ο οποίος υποστήριξε ότι ο κινηματογράφος περιέχει και τα 
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τρία είδη σημείων εικονικά, δεικτικά και συμβολικά. Για τον Pierce το σημείο 

τριχοτομείται και περιλαμβάνει τις εικόνες, τους δείχτες και τα σύμβολα. Η μία όψη 

δεν αποκλείει τη άλλη και πολλές φορές και οι τρεις όψεις του σημείου ενδέχεται να 

συνυπάρχουν (Wollen, 1969).  

 

4.3. Η νεοφορμαλιστική προσέγγιση  

 

Ενάντια στις δομικές και ψυχαναλυτικές θεωρίες, οι οποίες χρησιμοποιούν μεθόδους 

ανοίκειες προς τις ιδιαιτερότητες του κινηματογράφου, ορισμένοι αναλυτές και 

θεωρητικοί του κινηματογράφου (όπως οι David Bordwell, Seymour Chatman, 

Kristin Thompson κ.ά.), βασισμένοι στον ρωσικό φορμαλισμό και σε απόψεις άλλων 

σπουδαίων θεωρητικών όπως ο Eisenstein ή ο Bazin, αναγνωρίζουν τον κεντρικό 

ρόλο της αφήγησης στην κινηματογραφική επικοινωνία και υπογραμμίζουν ιδιαίτερα 

το ρόλο του θεατή, ο οποίος σε αντιδιαστολή με τις προϋπάρχουσες θεωρίες δεν 

αποτελεί ένα παθητικό δέκτη. Σημαντικός εκπρόσωπος αυτής της νεοφορμαλιστικής 

προσέγγισης, ο Bordwell, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο θεατής συμμετέχει δυναμικά 

στην φιλμική επικοινωνία, προσλαμβάνοντας αμέτρητες οπτικές και ακουστικές 

εντυπώσεις με τις οποίες αρχικά κατασκευάζει αρθρωτές και κατανοητές εικόνες και 

στη συνέχεια μια ιστορία (Lothe, 2000).  

Δανειζόμενος από τους Ρώσους φορμαλιστές τις έννοιες, fabula 

(ιστορία/μύθο), syuzhet (πλοκή) και style (στυλ), ο Bordwell, τις προσαρμόζει και τις 

εφαρμόζει στη δική του θεωρία, επηρεασμένος από τον Genette. Η fabula είναι η 

ιστορία των γεγονότων, τα οποία εξελίσσονται σε ένα συγκεκριμένο χωροταξικό 

περιβάλλον και με καθορισμένη χρονολογική σειρά. Η syuzhet αποτελεί την 

πραγματική σύνθεση και παρουσίαση της fabula, ενώ το στυλ αφορά στη 

συστηματική χρήση κινηματογραφικών τεχνικών (Lothe, 2000).  

Ο Bordwell ορίζει την φιλμική αφήγηση ως την αλληλεπίδραση της syuzhet 

και του στυλ της ταινίας, τα οποία βοηθούν το θεατή στην κατασκευή της fabula 

(Bordwell, 1985:53). Η άποψη ότι ο θεατής μόνος του κατασκευάζει την ιστορία του 

φιλμ χωρίς να υπάρχει αποστολέας, σε ένα επιδραστικό σύστημα επικοινωνίας όπως 

είναι ο κινηματογράφος, μοιάζει παράδοξη. Για το λόγο αυτό, ο Bordwell δέχθηκε 

αρκετές κριτικές αλλά και διορθώσεις, όπως αυτή του Chatman, ο οποίος  υποστήριξε  

ότι ο θεατής «ανακατασκευάζει» την φιλμική αφήγηση παρά την κατασκευάζει 

(Lothe, 2000).  
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Οι δημιουργοί ενός φιλμ, έχουν σκοπό να διακηρύξουν μέσω αυτού τις 

πολιτικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις, μα πάνω απ’ όλα να 

αφηγηθούν μια ιστορία. Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες ταινίες αφηγούνται. 

Ακόμη και οι μικρού μήκους ταινίες ή τα ντοκιμαντέρ, ακολουθούν άμεσα ή έμμεσα 

αυτό το πρότυπο (Sorlin, 2004). Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; Ο Malraux έχει την 

απάντηση: «Ο κινηματογράφος απευθύνεται στις μάζες και οι μάζες αγαπούν το 

μύθο, είτε με την καλή είτε με την κακή του όψη» (Malraux, 1988:36-37). 
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5. Μεθοδολογία: μελέτη περίπτωσης (case study)  

 
 

Η μέθοδος η οποία θα ακολουθηθεί για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας είναι η 

μελέτη περίπτωσης (case study). Όταν μελετούμε κοινωνικά φαινόμενα 

χρησιμοποιούμε μία ποικιλία προσεγγίσεων και στρατηγικών. Σύμφωνα με τον 

Βρετανό φιλόσοφο των κοινωνικών επιστημών Rom Harre (1979), οι συγκεκριμένες 

στρατηγικές μπορούν αυστηρά να χωρισθούν σε δύο γενικές κατηγορίες: α) τις 

εκτενείς προσεγγίσεις και β) τις ενδελεχείς προσεγγίσεις. Οι πρώτες, συγκεντρώνουν 

πληροφορίες από ένα μεγάλο αριθμών περιστατικών ενός φαινομένου. Εξάγουμε τα 

συμπεράσματά μας συγκεντρώνοντας όλες τις πληροφορίες και αναζητώντας 

συσχετισμούς μεταξύ των συγκεκριμένων περιστατικών. Η δεύτερη κατηγορία, 

αφορά στις μελέτες όπου ο ερευνητής επικεντρώνεται σε ένα μόνο συγκεκριμένο 

περιστατικό ή σε λιγοστές περιπτώσεις του φαινομένου που μελετά, προκειμένου να 

ερευνήσει το φαινόμενο σε βάθος (Swanborn, 2010). Η μελέτη περίπτωσης ανήκει 

στην δεύτερη κατηγορία. Σε αυτήν την ενότητα θα επιχειρηθεί ένας αποσαφηνισμός 

της έννοιας «μελέτη περίπτωσης» μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ επιπλέον θα 

παρουσιασθούν τα πιο διαδεδομένα είδη μελετών περίπτωσης, τα οποία ποικίλουν 

ανάλογα με το επιστημονικό υπόβαθρο του εκάστοτε θεωρητικού.  

 

 
5.1. Αποσαφηνίζοντας τη μελέτη περίπτωσης 

 
Η μελέτη περίπτωσης (case study), είναι μία εμβριθής, ολιστική περιγραφή και 

ανάλυση μιας μεμονωμένης οντότητας, φαινομένου ή κοινωνικής μονάδας. Είναι 

ξεχωριστή, περιγραφική, ανακαλυπτική, και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον 

επαγωγικό συλλογισμό κατά τη διαχείριση ποικίλων πηγών δεδομένων (Merriam, 

1988:16). Αποτελεί ένα είδος ερευνητικού σχεδιασμού και ανάλυσης, το οποίο έχει 

χαρακτηριστεί ως «η περισσότερο ευρέως χρησιμοποιούμενη προσέγγιση στην 

ποιοτική έρευνα της εκπαίδευσης» (Gall, Gall & Borg, 2003:433). Αναφέρεται ακόμη 

ως μέθοδος, στρατηγική και ως το αποτέλεσμα μιας έρευνας (Duff, 2008:21). Ο 

Creswell (1998), αναφέρεται στη μελέτη περίπτωσης ως «μια εξερεύνηση ενός 

συμπαγούς συστήματος, ή μιας περίπτωσης (ή πολλών περιπτώσεων) στο πέρασμα 

του χρόνου, μέσω μιας λεπτομερούς και εις βάθος συλλογής δεδομένων από 

πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, πλούσιων σε περιεχόμενο» (Creswell, 1998:61). 
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Ένας ορισμός της μελέτης περίπτωσης είναι δύσκολο να διατυπωθεί, λόγω 

του ότι οι τυπολογίες των στρατηγικών ερευνών βασίζονται σε διαφορετικές πηγές 

δεδομένων. Τα δεδομένα συλλέγονται από διάφορες πηγές πληροφόρησης όπως, 

εκπρόσωποι της ομάδας που μελετάται, έγγραφα ή παρατήρηση συμπεριφορών. Η 

λέξη «περίπτωση» (case) προέρχεται από το λατινικό casus (cadere), που σε απλή 

μετάφραση σημαίνει «γεγονός», «κατάσταση» (Swanborn, 2010). Περίπτωση 

αποτελούν συνήθως τα άτομα, οι ομάδες, τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, οι φορείς, και σπανιότερα τα γεγονότα και οι διαδικασίες. Μία περίπτωση 

είναι πάντα σκόπιμη, έχει χρονικά χαρακτηριστικά και γεωγραφικές παραμέτρους 

που βοηθούν τον ορισμό της, έχει όρια και τη δική της ταυτότητα. (Μαγγόπουλος, 

2014˙ Hitchcock & Hughes, 1995).  

Για τους Hitchcock και Hughes (1995:316), οι μελέτες περίπτωσης 

ξεχωρίζουν για τα αντικείμενα της έρευνάς τους και όχι λόγω των μεθοδολογιών που 

χρησιμοποιούν. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι μια μελέτη περίπτωσης παρέχει αρκετά 

πλεονεκτήματα, όπως: α) τη συλλογή πλούσιων και λεπτομερών περιγραφών 

γεγονότων σχετικών με την περίπτωση που μελετάται, β) την παροχή χρονολογίου 

των γεγονότων τα οποία αφορούν στην υπόθεση, γ) την υπογράμμιση συγκεκριμένων 

γεγονότων που σχετίζονται με την περίπτωση, δ) την επικέντρωση σε δρώντα 

υποκείμενα (άτομα ή ομάδες) και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται τα γεγονότα και ε) την άμεση εμπλοκή του ερευνητή στο υπό 

μελέτη γεγονός, (Hitchcock & Hughes, 1995:317). Επιπροσθέτως, η μελέτη 

περίπτωσης παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να εξετάσει τις παλινδρομήσεις 

της κοινωνικής ζωής στο πέρασμα του χρόνου και να παρουσιάσει τα μοτίβα της 

καθημερινότητας καθώς αυτά αλλάζουν. Με άλλα λόγια, επιτρέπει στον αναλυτή να 

αποκαλύψει την ιστορική διάσταση ενός κοινωνικού φαινομένου ή περιβάλλοντος 

(Orum et al, 1991:12).  

Σε αντίθεση με τον ερευνητή που χειρίζεται μεταβλητές ή υποβάλει 

ερωτηματολόγια σε μεγάλα, αντιπροσωπευτικά δείγματα ατόμων, ο ερευνητής μιας 

μελέτης περίπτωσης συνήθως παρατηρεί σε βάθος τα χαρακτηριστικά μια μονάδας, 

προκειμένου να αναλύσει συστηματικά τα φαινόμενα που απαρτίζουν τον κύκλο 

ζωής της μονάδας και να προβεί σε γενικεύσεις σχετικά με τον ευρύτερο πληθυσμό 

στον οποίο ανήκει αυτή η μονάδα. Συγκριτικά με τη στατιστική – πειραματική 
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έρευνα, η μελέτη περίπτωσης, έχει παρατηρηθεί ότι κερδίζει συνεχώς έδαφος στο 

επιστημονικό πεδίο (Cohen, Manion & Morrison, 2008:317).    

Από την άλλη μεριά, δεν απουσιάζει η εκτεταμένη κριτική στη μεθοδολογία 

των μελετών περίπτωσης. Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι η μέθοδος είναι 

ψευδοεπιστημονική, καθώς τα αποτελέσματα δεν είναι εύκολο να υποβληθούν σε 

επανέλεγχο και επομένως η μελέτη μπορεί να είναι επιλεκτική, προκατειλημμένη και 

υποκειμενική, καθώς επίσης τα αποτελέσματα μπορεί να προκύπτουν από την 

εξέταση κάποιας ιδιάζουσας περίπτωσης χωρίς γενικό ενδιαφέρον (Nisbet & Watt, 

1984˙ Καχριμάνης, Κόμης, & Αβούρης, 2009).  

 

5.2 Είδη μελέτης περίπτωσης  

 

Υπάρχουν πολλά είδη ποιοτικών ερευνών που έχουν ορισθεί ως μελέτες περίπτωσης 

ή σχετίζονται με αυτές. Σύμφωνα με τους Orum, Feagin, & Sjoberg (1991), ένα από 

αυτά είναι η εθνογραφία ή αλλιώς η έρευνα πεδίου. Η εθνογραφία, αποτελεί μία 

λεπτομερή μελέτη της ζωής και των δραστηριοτήτων μιας ομάδας ανθρώπων 

(συνήθως μιας φυλής). Συνήθως οι ανθρωπολόγοι παρατηρούν για μήνες, μπορεί και 

χρόνια, τις καθημερινές ασχολίες μια ομάδας ή κοινότητας. Ένα δεύτερο είδος 

ποιοτικής ερευνητικής διαδικασίας που αφορά σε μελέτη περίπτωσης, είναι οι 

ιστορίες ζωής ή οι βιογραφίες ατόμων (τμηματικές ή ολοκληρωτικές), όχι με την 

συμβατική έννοια της βιογραφίας αλλά ως μια κοινωνική βιογραφία ενός 

συγκεκριμένου κοινωνικού τύπου ή ρόλου, όπως για παράδειγμα οι ιστορίες ζωής 

αστέγων ή  έγχρωμων μεσοαστών. Συμπληρωματικά, ένα τρίτο είδος έρευνας η οποία 

μπορεί να αναγνωριστεί ως μελέτη περίπτωσης, αποτελεί η κοινωνική ιστορία μιας 

κοινωνικής ομάδας.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μελέτες επικεντρώνονται σε 

παλαιότερες εμπειρίες της ομάδας και μέσα από αυτές προσπαθούν οι κοινωνικοί 

ιστορικοί να εκμαιεύσουν πληροφορίες, οι οποίες θα διαφωτίσουν τα βιώματα άλλων 

παρόμοιων ομάδων (Orum et al, 1991:4-5).  

Ο Yin (2009), μεθοδολόγος μελετών περίπτωσης στην εκπαίδευση και στο 

μάνατζμεντ, προσδιορίζει τρία είδη μελετών περίπτωσης με βάση τα αποτελέσματά 

τους: α) τις διερευνητικές (exploratory case studies), εκείνες δηλαδή που λειτουργούν 

πιλοτικά για άλλες μελέτες, β) τις περιγραφικές (descriptive case studies), εκείνες που 

διηγούνται μια ιστορία και παρέχουν αφηγηματικές περιγραφές, και γ) τις 
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επεξηγηματικές (explanatory case studies), οι οποίες ελέγχουν θεωρίες και αναζητούν 

αιτιώδεις σχέσεις. Με αυτήν την κατηγοριοποίηση του Yin συμφωνεί και η Merriam, 

η οποία προχωρεί σε μία επιπλέον κατηγοριοποίηση ειδών μελετών περίπτωσης: τις 

εθνογραφικές, τις ιστορικές, τις ψυχολογικές και κοινωνιολογικές (Merriam, 1988).  

Από την δική του πλευρά ο Stake  (1994), διακρίνει τρεις βασικούς τύπους 

μελέτης περίπτωσης: α) τις εσωτερικές, β) τις οργανικές και γ) τις συγκεντρωτικές 

μελέτες περίπτωσης. Οι εσωτερικές μελέτες περίπτωσης διεξάγονται για να 

κατανοήσουμε όσο δυνατόν περισσότερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι 

οργανικές μελέτες εξετάζουν μια δεδομένη περίπτωση με σκοπό την κατανόηση 

περισσότερο ενός ζητήματος ή μιας θεωρίας και λιγότερο της ίδιας της περίπτωσης. 

Τέλος, οι συγκεντρωτικές μελέτες περίπτωσης αφορούν σε ομάδες μεμονωμένων 

μελετών που διεξάγονται για να αποκτήσουμε μια σφαιρική εικόνα ενός φαινομένου. 

Κοινό χαρακτηριστικό στις μελέτες περίπτωσης αποτελεί η ολιστική τους 

προσέγγιση. Εφόσον η μελέτη περίπτωσης προσπαθεί να «συλλάβει» τα άτομα καθώς 

βιώνουν την καθημερινότητά τους, προσφέρει στον ερευνητή εμπειρικά και 

θεωρητικά κέρδη στην κατανόηση μεγαλύτερων συμπλεγμάτων από δρώντες, 

δράσεις και κίνητρα (Orum et al, 1991:8).  
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6. Τεχνική τεκμηρίωση του ερευνητικού υλικού 
 

 

6.1. Πομποί παραγωγής του φιλμ  

 

Το υλικό της παρούσας μελέτης αποτελεί η κινηματογραφική ταινία In a better 

world, ένα φιλμ δανοσουηδικής παραγωγής του 2010. Ο πρωτότυπος τίτλος της 

ταινίας είναι Haevnen, που στα Δανέζικα σημαίνει εκδίκηση. Η ταινία προβλήθηκε το 

2011 στην Ελλάδα με τον τίτλο «Ίσως, αύριο!». Την σκηνοθεσία υπογράφει η 

καταξιωμένη ευρωπαία σκηνοθέτης Susanne Bier, η οποία είχε ήδη παρουσιάσει 

ταινίες όπως: Open hearts (2002), Brothers (2004), After the wedding (2006), Things 

we lost in fire (2007), και έχει διακριθεί σε πολλά κινηματογραφικά φεστιβάλ. Την 

μεγαλύτερη καλλιτεχνική της επιτυχία την γνώρισε με το φιλμ In a better world, το 

οποίο κέρδισε το 2011 το βραβείο Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, 

καθώς και το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας19. Επιπλέον, την ίδια χρονιά η 

Bier κέρδισε το βραβείο του καλύτερου σκηνοθέτη στα Ευρωπαϊκά 

Κινηματογραφικά Βραβεία.    

Η Bier γεννήθηκε το 1960 στην Κοπεγχάγη από Εβραίους γονείς. Σπούδασε 

στην Σχολή Καλών Τεχνών Bezalel στην Ιερουσαλήμ, αρχιτεκτονική στο Λονδίνο 

και κινηματογράφο στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου της Δανίας, απ’ όπου και 

αποφοίτησε το 1987 (King, 2011). Οι θεματικές των περισσοτέρων  ταινιών της 

περιστρέφονται γύρω από την οικογένεια σε συνδυασμό με μία αίσθηση αστάθειας 

και παροδικότητας. Η ίδια θεωρεί πως η εβραϊκή της καταγωγή επηρέασε σε μεγάλο 

βαθμό την αφηγηματικότητά της. Ο πατέρας της είχε διαφύγει στη Δανία από την 

ναζιστική Γερμανία το 1933, καθώς επίσης και η οικογένεια της μητέρας της είχε 

δραπετεύσει από ένα ρωσικό πογκρόμ (Johnson, 2011).  

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των ταινιών της Bier αποτελεί το γεγονός ότι το 

χωροταξικό περιβάλλον σε πολλές από τις πρόσφατες ταινίες της είναι μοιρασμένο 

μεταξύ της Δανίας και κάποιας χώρας του Τρίτου Κόσμου. Στην ταινία Brothers 

(2004) είναι το Αφγανιστάν, στο After the wedding (2006) είναι η Ινδία και στο In a 

better world (2010) είναι η Κένυα. Το ενδιαφέρον της για τον Τρίτο Κόσμο προέκυψε 

διότι θεωρεί πως ο κόσμος αυτός αποτελεί αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής του 

καθενός μας και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε (King, 2011). 

Σε μία ανοικτή επιστολή της προς το κοινό, αμέσως μετά την βράβευσή της με το 

                                                 
19 Πηγή: IMDB (http://www.imdb.com/title/tt1340107/?ref_=ttawd_awd_tt)  

http://www.imdb.com/title/tt1340107/?ref_=ttawd_awd_tt
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Όσκαρ το 2011, η Bier δήλωνε πως με την ταινία In a better world, προσπάθησε να 

εξερευνήσει τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουμε στην προσπάθεια μας να 

ελέγξουμε την προσωπική μας ζωή αλλά και την κοινωνία όπου ζούμε. Θέλησε να 

ασχοληθεί με τις σχέσεις γονέων και παιδιών αλλά και με την εύθραυστη, ειδυλλιακή 

δανέζικη κοινωνία (Bier, 2011).  

Το σενάριο της ταινίας έγραψε ο Anders Thomas Jensen, βασιζόμενος σε μία 

ιστορία δική του και της Bier. Η ταινία αποτέλεσε την πέμπτη συνεργασία του 

σεναριογράφου και της σκηνοθέτη, ενώ ακολούθησαν ακόμη δύο ταινίες. Ο Jensen, 

γεννημένος στο Frederiksvaerk,  μία μικρή πόλη της Δανίας, είναι ένας αυτοδίδακτος  

σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός. Τρεις μικρού μήκους ταινίες του υπήρξαν 

υποψήφιες για βραβείο Όσκαρ με την τελευταία από αυτές (Election Night, 1999) να 

κερδίζει τελικά το υψηλού κύρους βραβείο20. Έχει γράψει το σενάριο σε 

περισσότερες από 25 ταινίες, ενώ έχει σκηνοθετήσει τέσσερις μεγάλου μήκους 

ταινίες. Ως σεναριογράφος διαθέτει μία μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών, από την 

πνευματώδη σάτιρα μέχρι το συγκινητικό μελόδραμα, με χαρακτηριστικές 

δραματικές κορυφώσεις και επί της ουσίας διαλόγους. Το 2003, ο Jensen βραβεύθηκε 

από την ένωση κινηματογραφικών κριτικών της Δανίας με ένα τιμητικό βραβείο 

Bodil - τα σημαντικότερα κινηματογραφικά βραβεία στη Δανία – για την συνολική 

προσφορά του στον δανέζικο κινηματογράφο21.  

Η παραγωγή της ταινίας έγινε από την δανέζικη εταιρία παραγωγής Zentropa, 

την μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής στη Σκανδιναβία. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1992 

από τον σκηνοθέτη Lars Von Trier και τον παραγωγό Peter Aalbaek Jensen, και 

χαρακτηρίζεται από την προσπάθειά της να παράγει ταινίες που δεν ανήκουν σε 

κανέναν κινηματογραφικό είδος (genre). Πολιτική της αποτελεί να προσλαμβάνει 

μόνο γυναίκες στο ρόλο της παραγωγής και να αποφεύγει τη συνεργασία με 

απόφοιτους της εθνικής κινηματογραφικής σχολής της Δανίας. Η εταιρία εισήγαγε το 

1995 το κίνημα Dogma ’95, με επικεφαλής τους Lars Von Trier και Thomas 

Vinterberg, το οποίο αποτελεί μια ριζοσπαστική μινιμαλιστική προσέγγιση στο στυλ 

και τις τεχνικές της κινηματογράφησης (Finney & Trina, 2010). Η Bier ακολούθησε 

το Δόγμα ’95 και όλες οι ταινίες της αποτελούν παραγωγή της Zentropa.  

Παραγωγός του φιλμ In a better world, είναι η Sisse Graum Joergensen. Η 

Joergensen, γεννημένη στην Κοπεγχάγη το 1972, θεωρείται μία από τις πιο 

                                                 
20 Πηγή: IMDB (http://www.imdb.com/name/nm0421314/bio?ref_=nm_ov_bio_sm)  
21 Πηγή: Danish Film Institute (http://www.dfi.dk/faktaomfilm/person/en/118590.aspx?id=118590)  

http://www.imdb.com/name/nm0421314/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
http://www.dfi.dk/faktaomfilm/person/en/118590.aspx?id=118590
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πετυχημένες παραγωγούς στη Δανία με περισσότερες από 25 παραγωγές στο 

βιογραφικό της, μεταξύ των οποίων και τέσσερα φιλμ τα οποία υπήρξαν υποψήφια 

για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, για λογαριασμό της Δανίας: 

After the wedding (2006), In a better world (2010), A Royal Affair (2012), The Hunt 

(2012)22.  Η παραγωγή της ταινίας κόστισε 5,5 εκατομμύρια δολάρια και τα κέρδη 

από τις εισπράξεις των εισιτηρίων έφτασαν σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου τα 

9.630.000 δολάρια. Η ταινία προβλήθηκε στην Αμερική με την επισήμανση 

«ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 17 ετών» εξαιτίας των βίαιων σκηνών που 

περιέχει, με τη συμμετοχή σε κάποιες από αυτές και προεφηβικών ηρώων, καθώς και 

λόγω μη κατάλληλου λεξιλογίου23.  

Την πρωτότυπη μουσική επένδυση του φιλμ, συνέθεσε ο Σουηδός συνθέτης 

Johan Söderqvist, ο οποίος έχει συνεργαστεί με την Bier σε 11 φιλμ, από την πρώτη 

της ταινία (Freud Leaving Home, 1991) μέχρι την τελευταία (Serena, 2014). Υπήρξε 

δύο φορές υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου συνθέτη από την Ευρωπαϊκή 

Ακαδημία Κινηματογράφου, το 2005 για την ταινία της Bier Brothers, και το 2009 

για το διεθνώς αναγνωρισμένο θρίλερ Let the right one in24.  Η μουσική της ταινίας 

είναι πρωτότυπη και αφορά σε βορειοευρωπαϊκή - έντεχνη μουσική ενηλίκων με 

ορισμένες επιρροές από παραδοσιακή – ethnic μουσική, γεγονός που λειτουργεί 

συμπληρωματικά και διαλλακτικά μεταξύ της βορειοευρωπαϊκής κουλτούρας και της 

κουλτούρας των Άλλων (Αφρική).  

Το φιλμ έχει διάρκεια 118 λεπτά και πρωταγωνιστούν οι: Mikale Presbrandt 

(στο ρόλο του Άντον), Ulrich Thomsen (ως Κλάους), William Jøhnk Nielsen (ως 

Κρίστιαν),  Markus Rygaard (ως Ελίας), Trine Dyrholm (ως Μάριαν),   Simon 

Maagaard Holm (ως Σόφους) και Kim Bodnia (ως Λαρς).  

Το genre του φιλμ είναι η δραματική ταινία (drama), σύμφωνα με την 

εκτίμηση επαγγελματιών κριτικών καθώς και εξειδικευμένων διαδικτυακών τόπων, 

όπως το IMDB. Η υπόθεση του φιλμ λαμβάνει χώρα στο παρόν. Οι γλώσσες που 

ομιλούνται στην ταινία είναι: Δανέζικα, Σουηδικά, Αγγλικά και μια αφρικάνικη 

γλώσσα (πιθανόν Σουαχίλι). Η δράση εξελίσσεται σε τρεις χώρες: στην Κένυα, στο 

Λονδίνο και στη Δανία. Οι χώροι που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της ταινίας 

είναι: Στην Κένυα, ένας καταυλισμός προσφύγων, στο Λονδίνο μία εκκλησία και 

                                                 
22 Πηγή: IMDB (http://www.imdb.com/name/nm1011849/?ref_=ttfc_fc_cr6)  
23 Πηγή: Box Office Mojo (http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=inabetterworld.htm)  
24 Πηγή: Official Johan Söderqvist website (http://www.johansoderqvist.com/life.html)  

http://www.imdb.com/name/nm1011849/?ref_=ttfc_fc_cr6
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=inabetterworld.htm
http://www.johansoderqvist.com/life.html
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ένας χώρος δεξιώσεων για κηδείες, και τέλος στη Δανία, είναι το σχολείο, το σπίτι 

του Ελίας, το σπίτι της γιαγιάς του Κρίστιαν, το λιμάνι, η οροφή ενός σιλό στο λιμάνι 

κι ένα συνεργείο αυτοκινήτων.  

Η φωτογραφία του φιλμ είναι ρεαλιστική με έντονα, φωτεινά χρώματα αλλά 

και αρκετά σκοτεινά χρώματα. Τα κινηματογραφικά πλάνα είναι γενικά, όταν 

παρουσιάζονται οι εξωτερικοί χώροι και η ύπαιθρος, και κοντινά έως πολύ κοντινά 

(close ups), όταν παρουσιάζουν πρόσωπα και λεπτομέρειες της φύσης (όπως έντομα, 

κόκκοι άμμου κ.ά.).  

 

6.2. Η περίληψη του φιλμ  

 

Ο Άντον είναι γιατρός που εργάζεται σε προσφυγικό καταυλισμό στην Κένυα. 

Μεταξύ των πολλών περιπτώσεων που έχει να αντιμετωπίσει είναι και οι επιθέσεις 

του «Μεγάλου», ενός αρχηγού παραστρατιωτικής οργάνωσης, εναντίον εγκύων 

γυναικών τις οποίες σφάζει για να παίξει ως στοίχημα το φύλο των αγέννητων 

παιδιών τους. Ο Άντον βρίσκεται σε διάσταση με τη Μάριαν εξαιτίας μιας απιστίας 

του στο παρελθόν και πλέον μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Δανίας και Κένυας. Έχουν 

μαζί με τη Μάριαν δύο παιδιά, με μεγαλύτερο τον δωδεκάχρονο Ελίας.  

Ο Κλάους, επιστρέφει από το Λονδίνο στην Δανία μαζί με τον γιο του, τον 

Κρίστιαν, ύστερα από το θάνατο της συζύγου του από καρκίνο, για να ζήσουν στο 

σπίτι της μητέρας του. Ο Κλάους εξακολουθεί να εργάζεται στο Λονδίνο και 

πηγαινοέρχεται στην Δανία συχνά για να βλέπει τον Κρίστιαν. Ο Κρίστιαν κατηγορεί 

τον πατέρα του για το θάνατο της μητέρας του, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του τού 

είπε ψέματα πως η μητέρα του θα γινόταν καλά και πως στο τελευταίο στάδιο της 

ασθένειάς της επιθυμούσε να πεθάνει.   

Κατά την πρώτη του μέρα στο σχολείο, ο Κρίστιαν γίνεται μάρτυρας ενός 

επεισοδίου σχολικής βίας και εκφοβισμού (bullying). Μία ομάδα παιδιών με αρχηγό 

τον Σόφους, επιτίθεται σωματικά και κυρίως λεκτικά εναντίον του Ελίας. Στο 

σχόλασμα ο Κρίστιαν προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον Ελίας, όμως γίνεται κι 

εκείνος θύμα bullying από τον Σόφους.  

Ο Άντον που έχει επιστρέψει από την Αφρική, ενημερώνεται μαζί με την 

Μάριαν για τις επιδόσεις του γιού του από τους δασκάλους του, οι οποίοι θεωρούν 

πως ο Ελίας είναι ένα απομονωμένο παιδί και για αυτό ευθύνεται ο χωρισμός των 

γονιών του και όχι οι επιθέσεις που δέχεται στο σχολείο. Η Μάριαν εκνευρίζεται και 

απειλεί ότι θα μεταφέρει τον γιο της σε άλλο σχολείο. Την επόμενη μέρα ο Κρίστιαν 
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βλέποντας τον Ελίας να γίνεται και πάλι θύμα εκφοβισμού στο σχολείο από τον 

Σόφους, επιτίθεται στον Σόφους στις τουαλέτες χτυπώντας τον με την τρόμπα του 

ποδηλάτου του και απειλώντας τον με ένα μαχαίρι. Για το περιστατικό ειδοποιούνται 

οι γονείς των παιδιών ενώ ο Ελίας και ο Κρίστιαν, ανακρίνονται από την αστυνομία. 

Αργότερα ο Κρίστιαν απολογείται στον πατέρα του λέγοντάς του πως αν δεν 

αντιστεκόταν με αυτόν τον τρόπο, θα τον θεωρούσαν αδύναμο. Το βράδυ ο Άντον 

επικοινωνεί με την Μάριαν για να της ζητήσει συγγνώμη για την απιστία του, 

προσπαθώντας να την προσεγγίσει και πάλι όμως η Μάριαν δεν δέχεται την 

συγγνώμη του και του κλείνει το τηλέφωνο κλαίγοντας.  

Το επόμενο πρωί στο σχολείο η διευθύντρια προσπαθεί να μη δώσει συνέχεια 

στο συμβάν, ζητώντας από τους μαθητές να συμφιλιωθούν. Φεύγοντας από το 

γραφείο της διευθύντριας, ο Κρίστιαν χαρίζει στον Ελίας το μαχαίρι που είχε κρύψει 

στο σχολείο.   

Ένα πρωί, ο Άντον μαζί με τα δύο του παιδιά και τον Κρίστιαν βρίσκονται 

στην προκυμαία του λιμανιού μεταφέροντας ένα κανό. Ο μικρός γιος του Άντον, ο 

Μόρτεν, μπλέκει σε καβγά με ένα συνομήλικο του στις κούνιες του λιμανιού, και ο 

Άντον προσπαθώντας να τους χωρίσει γίνεται θύμα βίας από τον Λαρς, έναν 

μεγαλόσωμο νταή που έχει συνεργείο αυτοκινήτων. Ο Άντον δεν ανταποδίδει τα 

χτυπήματα που δέχθηκε και αποχωρεί από το χώρο.  

Την επόμενη μέρα ο Κρίστιαν και ο Ελίας βρίσκονται στην οροφή ενός σιλό 

στο λιμάνι, όπου συνηθίζουν να πηγαίνουν συχνά, μολονότι ο Άντον το έχει 

απαγορεύσει αυτό στον Ελίας. Από εκεί ψηλά παρατηρούν τον Λαρς. Αποφασίζουν 

να πάρουν την διεύθυνση του η οποία είναι γραμμένη στο επαγγελματικό του 

αυτοκίνητο και να αναζητήσουν την διεύθυνση του στο διαδίκτυο. Ο Ελίας πηγαίνει 

στο σπίτι του πατέρα του για να του δώσει την διεύθυνση προτείνοντας στον Άντον 

να πάει να τον βρει και να τον χτυπήσει. Ο πατέρας του τού αναφέρει πως αυτό δεν 

είναι η λύση και πως ο κόσμος μας δε θα γίνει καλύτερος με αυτές τις τακτικές. Ο 

Ελίας επιχειρηματολογεί λέγοντας στον πατέρα του πως αν δεν ήταν τόσο μαλθακός 

ίσως να άρεσε περισσότερο στην μητέρα του.  

Το επόμενο πρωινό, ο Άντον μαζί με τους δύο γιους του και τον Κρίστιαν, πηγαίνουν 

στο συνεργείο του Λαρς και εκεί προσπαθώντας ο Άντον να τον κάνει να ζητήσει 

συγγνώμη για την συμπεριφορά του, δέχεται και πάλι χτυπήματα από τον Λαρς. Ο 

Άντον όμως και πάλι δεν αντιδρά.  
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Ο Άντον επιστρέφει στην Κένυα. Ο Κρίστιαν και ο Ελίας ασχολούνται με την 

κατασκευή της σχολικής τους εργασίας όταν ο Κρίστιαν βρίσκει σε ένα ράφι παλιά 

πυροτεχνήματα του παππού του και εξηγεί στον Ελίας πως με αυτά θα μπορούσαν να 

κατασκευάσουν μία βόμβα με οδηγίες που θα βρουν στο διαδίκτυο. Μετά την 

παρασκευή της βόμβας και την ενεργοποίησή της σε μια ερημική παραλία, ο 

Κρίστιαν προτείνει στον Ελίας να ανατινάξουν το αυτοκίνητο του Λαρς. Ο Ελίας 

διστάζει και ο Κρίστιαν τον εκβιάζει, ζητώντας πίσω το μαχαίρι που του χάρισε σε 

περίπτωση που δεν συνεργαστεί μαζί του.   

Το βράδυ η Μάριαν ανακαλύπτει το μαχαίρι και επιπλήττει τον Ελίας και την 

επόμενο πρωινό πηγαίνει στο σπίτι του πατέρα του Κρίστιαν για να συζητήσουν το 

θέμα. Ο Κλάους επιπλήττει τον Κρίστιαν και η συζήτηση καταλήγει σε καβγά. Στο 

σχολείο ο Κρίστιαν αποπαίρνει τον Ελίας και του ζητά να μην τον ξαναενοχλήσει.  

Στον καταυλισμό προσφύγων στην Κένυα, φθάνει ο διαβόητος εγκληματίας 

της περιοχής με το υποκοριστικό ο «Μεγάλος» ζητώντας από τον Άντον να του 

θεραπεύσει το πόδι. Παρά τις αντιδράσεις των προσφύγων και των υπόλοιπων 

γιατρών, ο Άντον φροντίζει τον «Μεγάλο». Όμως μετά την θεραπεία του, ο 

«Μεγάλος» εξακολουθεί να προκαλεί και να απειλεί τον Άντον ο οποίος τον 

παραδίδει στον μαινόμενο όχλο όπου εκεί λιντσάρεται.   

Ο Ελίας προσπαθώντας να προσεγγίσει και πάλι τον Κρίστιαν του δηλώνει 

πως θα συμμετάσχει στο σχέδιο του για την ανατίναξη του αυτοκινήτου του Λαρς. Τα 

παιδιά κατασκευάζουν την βόμβα και αποφασίζουν να δράσουν νωρίς το πρωί. Το 

ξημέρωμα, ο Κρίστιαν και ο Ελίας συναντιούνται στο χώρο όπου βρίσκεται 

σταθμευμένο το αυτοκίνητο του Λαρς. Τοποθετούν την βόμβα κάτω από το 

αυτοκίνητο του Λαρς και την πυροδοτούν, όμως μία μητέρα με το παιδί της που 

εκείνη τη στιγμή κάνουν τζόκιν, κατευθύνονται προς το σημείο. Ο Ελίας βλέποντας 

τες να πλησιάζουν τρέχει να τις προειδοποιήσει όμως η βόμβα εκρήγνυται και ο 

Ελίας βρίσκεται αναίσθητος δίπλα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο. Ο Κρίστιαν 

πανικόβλητος καλεί σε βοήθεια.  

Ο Ελίας διακομίζεται στο νοσοκομείο όπου εργάζεται η μητέρα του. Στα 

γραφεία της αστυνομίας, ο Κρίστιαν παραδέχεται ότι το σχέδιο ήταν δικό του και 

αναλαμβάνει όλη την ευθύνη. Το βράδυ, επισκέπτεται το νοσοκομείο για να δει τον 

Ελίας, όμως η Μάριαν δεν τον αφήνει. Τον κατηγορεί ότι σκότωσε τον Ελίας, τον 

αποκαλεί «ψυχοπαθή» και «κακομαθημένο παλιόπαιδο» και του ασκεί βία κολλώντας 

τον στον τοίχο. Ο Κρίστιαν τρομοκρατημένος φεύγει τρέχοντας. Το επόμενο πρωινό 
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ο Άντον φθάνει στο νοσοκομείο. Ο Ελίας ξυπνά και αντικρύζει τους γονείς του. 

Αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιστατικό λέγοντας πως εκείνος παρέσυρε τον 

Κρίστιαν. Οι γονείς του τού ζητούν να ξεκουραστεί και αργότερα επιστρέφουν μαζί 

σπίτι και κάνουν έρωτα.  

Το βράδυ στο σπίτι του Άντον, η Μάριαν δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον 

πατέρα του Κρίστιαν ο οποίος της αναφέρει ότι αναζητά τον γιό του. Ο Άντον 

βλέποντας μία κατασκευή από τουβλάκια σκέφτεται πως ο Κρίστιαν ίσως να 

βρίσκεται πάλι στο σιλό. Καταφθάνει με το αυτοκίνητο του εκεί και ανεβαίνει στην 

ταράτσα όπου αντικρύζει τον Κρίστιαν στην άκρη της οροφής, έτοιμο να 

αυτοκτονήσει. Ο Άντον του ζητάει να απομακρυνθεί από εκεί και τον πλησιάζει 

καταφέρνοντας να τον τραβήξει πίσω. Πεσμένοι και οι δυο στο πάτωμα, ο Άντον 

αναφέρει στον Κρίστιαν πως ο Ελίας θα γίνει καλά. Ο Κρίστιαν κλαίει και ανατρέχει 

στο θάνατο της μητέρας του, λέγοντας πως του λείπει πολύ. Όταν κατεβαίνουν από το 

σιλό ο Κρίστιαν τρέχει στην αγκαλιά του πατέρα του κλαίγοντας.   

Η Μάριαν επισκέπτεται τον Κρίστιαν στο σπίτι του και στη συνέχεια 

πηγαίνουν μαζί στο νοσοκομείο για να συναντήσουν τον Ελίας. Τα δύο παιδιά μένουν 

μόνα τους στο δωμάτιο. Ο Κρίστιαν ζητάει συγγνώμη από τον Ελίας και του λέει πως 

ανυπομονεί να γυρίσει στο σχολείο. 

Ο Άντον επιστρέφει στον καταυλισμό προσφύγων στην Κένυα. Πολλά παιδιά 

ακολουθούν το τζιπ που τον μεταφέρει και τον χαιρετούν.  
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7. Μέθοδος ανάλυσης   

 

Ο A.J. Greimas σε αντίθεση με τους περισσότερους σημειωτιστές (όπως, ο Barthes ή 

ο Todorov), επέλεξε συνειδητά από την αρχή να καταστήσει επιστημονική τη 

μεθοδολογία του. Στόχος του Greimas, ήταν να δημιουργήσει μια ξεχωριστή θεωρία 

και μέθοδο η οποία θα χρησιμοποιούνταν στις επιστημονικές μελέτες για να εξηγήσει 

το νοήματα ή τις έννοιες. Έτσι, η αρχική του προσπάθεια να συστηματοποιήσει τις 

δομές της γλώσσας κατέληξε στο να αποτελέσει ένα μοντέλο για τη 

συστηματοποίηση των δομών του νοήματος σε όλες τις ανθρώπινες επιστήμες 

(Schleifer, 1983xii-xv). Η μεθοδολογία του ξεκίνησε από τα δύο επιδραστικά βιβλία 

του, «Δομική σημασιολογία, αναζήτηση μεθόδου» (1966) και «Du Sens» (1970). 

Βασικός του σκοπός είναι να αποκαλύψει τη σημασιολογική δομή η οποία βρίσκεται 

κάτω από την αφήγηση. Για την επίτευξη του σκοπού του, καθιέρωσε ένα 

γλωσσολογικό μοντέλο το οποίο προέρχεται από τη μια μεριά από την σωσσυριανή 

αντίληψη της υποβόσκουσας γλώσσας (langue) η οποία παράγει μία συγκεκριμένη 

ομιλία (parole), και από την άλλη, από την ιδέα των δυαδικών αντιθέσεων. Σύμφωνα 

με τον Greimas, οι θεμελιώδεις αντιλήψεις μας για τη σημασία, προκύπτουν από την 

αντίθεση την οποία αισθανόμαστε ότι υπάρχει μεταξύ βασικών σημάτων. Για 

παράδειγμα, η έννοια του «σκοτεινού» ορίζεται στο μυαλό μας σύμφωνα με την 

αίσθηση που έχουμε για αυτό, από την αντίθεσή του με το «φωτεινό». (Greenwood, 

1985:63-64).  

Βασική έννοια στη σημειωτική θεωρία του Greimas αποτελεί και ο 

ισομορφισμός. Στα δοκίμια του για τη σημειωτική της ποίησης25, ο Greimas 

υποστηρίζει ότι υπάρχει μια αναμφισβήτητη σχέση ισομορφίας μεταξύ των δομών 

στο επίπεδο της έκφρασης και στο επίπεδο του περιεχομένου και ότι η σχέση αυτή 

αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της ποιητικότητας. Ο Greimas διατύπωσε ότι 

υπάρχει μια παράλληλη ανάπτυξη των φωνητικών και σημασιολογικών δομών στην 

ποίηση και περιέγραψε την ισοδυναμία μεταξύ των δύο επιπέδων της ομιλίας 

σύμφωνα με το δικό του πρότυπο της ομολογοποίησης26. (Nöth, 1995:359).  

 

                                                 
25 Πρόκειται για το έργο του Algirdas J. Greimas, Essais de Semiotique Poetique του 1972. (Paris: 

Larousse).  
26 Η ομολογοποίηση – έννοια που δανείστηκε ο Greimas από τη φιλοσοφία και τα μαθηματικά – 

συνοψίζει «τις διαφορετικές διαδικασίες αναγωγής, υποτάσσοντάς τες στην απαίτηση μιας 

συσχετιστικής δόμησης» (Greimas, 2005:302).   
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Βασιζόμενος στο έργο του Ρώσου φορμαλιστή Vladimir Propp27, ο Greimas 

κατασκεύασε το δικό του μοντέλο δράσης στην αφηγηματική ανάλυση, το οποίο 

περιλαμβάνει έξι δρώντα πρόσωπα: α) το Υποκείμενο, το οποίο αναζητά το 

Αντικείμενο του πόθου του, β) το Αντικείμενο, που αποτελεί τον στόχο αναζήτησης 

του Υποκειμένου, γ) τον Αποστολέα (ή Πομπό), ο οποίος στέλνει το Υποκείμενο 

στην αναζήτηση του Αντικειμένου, δ) τον Παραλήπτη (ή Δέκτη) του Αντικειμένου 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί από το Υποκείμενο, ε) τον Βοηθό του Υποκειμένου και 

στ) τον Αντίπαλο (ή Αντίμαχο) του Υποκειμένου (Greimas, 2005˙ Selden, 2004).  

Σύμφωνα με τον Greimas (2005), το «μυθικό μοντέλο δράσης» στηρίζεται στη 

συντακτική δομή των φυσικών γλωσσών και η εργαλειακή του αξία έγκειται στη 

απλότητά του, με την έννοια ότι οργανώνεται ολόκληρο με κύριο άξονα το 

Αντικείμενο του πόθου του Υποκειμένου, το οποίο τοποθετείται ως αντικείμενο 

επικοινωνίας μεταξύ πομπού και δέκτη, ενώ από την άλλη μεριά ο πόθος του 

Υποκειμένου  παίρνει διαστάσεις από τις προβολές του Βοηθού και του Αντίπαλου 

(Διάγραμμα 1): 

 

 

                       Πομπός                                                             Δέκτης  

 

 

                       Βοηθός                                                          Αντίμαχος  

 

 

Διάγραμμα 1. Μυθικό μοντέλο δράσης (Greimas, 2005:320) 

 

                                                 

27 O Vladimir Propp, στη Μορφολογία του Παραμυθιού (Morphology of the Folktale, 1928), 

ανακάλυψε 31 «λειτουργίες» στο corpus των ρωσικών παραμυθιών που μελέτησε, και κατέδειξε ότι 

όλα τα παραμύθια χρησιμοποίησαν κάποιες από τις λειτουργείες οι οποίες εμφανίζονται πάντα με την 

ίδια σειρά (Selden, 1989:62). Ως λειτουργία ο Propp θεωρεί την ενέργεια ενός δρώντος προσώπου, η 

οποία ανήκει σε μια ομάδα ενεργειών με ομοιότητες ως προς το περιεχόμενο και η οποία κρίνεται 

σημαντική για την εξέλιξη της δράσης (Προπ, 1991:24-28). Στις 31 δυνατές λειτουργίες ο Propp 

αντιστοίχισε επτά βασικούς χαρακτήρες (δρώντα πρόσωπα): τον ανταγωνιστή (the villain), τον δωρητή 

(the donor), τον βοηθό (the helper), το αναζητούμενο πρόσωπο και ο πατέρας της (the sought-for 

person and her father), ο πομπός (the dispatcher), ο ήρωας (the hero) και ο ψευτοήρωας (the false 

hero), (Greimas, 2005). Ο θεωρητικός πυρήνας αυτής της πολυδιάστατης ανακάλυψης είναι ότι η 

δράση προηγείται και καθορίζει το χαρακτήρα που την εκτελεί (Λαγόπουλος, 2005:124).   

 Αντικείμενο  

Υποκείμενο  
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Τον ακρογωνιαίο λίθο στις σημειωτικές μελέτες του Greimas, αποτέλεσε η 

δημιουργία ενός είδους σημειοαφηγηματικής γραμματικής, η οποία μπορούσε να 

αποδείξει με ποιον τρόπο αρθρώθηκε το μήνυμα. Ο Greimas, στηρίχθηκε στην 

υπόθεση ότι όλοι οι «λόγοι», αφηρημένοι ή μεταφορικοί, ακόμη και άλλα σημειωτικά 

συστήματα επικοινωνίας τα οποία μπορεί να εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο 

πέραν της φυσικής γλώσσας (όπως ο κινηματογράφος, η ζωγραφική, κ.ά.), 

οργανώνονται σύμφωνα με παρόμοιες σημειοαφηγηματικές αρχές ή δομές. Αυτές οι 

αρχές λειτουργούν σε ένα κρυμμένο  επίπεδο, κάτω από το επίπεδο του λόγου, τον 

οποίον και παράγουν με κάποιο τρόπο.  Συνεπώς, είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί και 

στον κινηματογράφο το σημειωτικό μοντέλο ανάλυσης του Greimas, εφόσον 

σύμφωνα με τον ίδιο, μπορούν και στην κινηματογραφική γλώσσα να αναγνωρισθούν 

οι δομές της αφήγησης (Perron, 1987:xxvii-xxviii ˙ Greimas, 1970:158).  

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης θα αναλυθεί η αφηγηματική δομή των 

νοηματικών ενοτήτων της ταινίας In a better world (Jorgensen & Bier, 2010), με 

βάση το σημειωτικό μοντέλο του Algirdas J. Greimas, έτσι όπως εφαρμόστηκε από 

τους A. Lagopoulos & K. Boklund - Lagopoulou (1992) και Α. Χριστοδούλου (2003, 

2007, 2012). 
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8. Νοηματικές ενότητες του φιλμ: In a Better World (2010)  

Για τις ανάγκες της σημειωτικής ανάλυσης της παρούσας εργασίας, το 

κινηματογραφικό φιλμ In a better world (Jorgensen & Bier, 2010), διαιρέθηκε σε 101 

νοηματικές ενότητες, οι οποίες σύμφωνα με τη θεωρία του Christian Metz (Μεγάλη 

Συνταγματική, 1966), παραπέμπουν στις κινηματογραφικές σεκάνς της ταινίας, 

δηλαδή σε μικρότερα αφηγηματικά σύνολα (συντάγματα) ενός μεγάλου συντάγματος 

(εδώ, μεγάλο σύνταγμα θεωρείται το φιλμικό κείμενο). Κατά την παρουσίαση των 

νοηματικών ενοτήτων, παρατίθενται μέσα σε παρενθέσεις οι ισοτοπίες (κώδικες) που 

προκύπτουν, σύμφωνα με την θεωρία της δομικής σημασιολογίας του Greimas 

(1966). 

Ενότητα 1η: Σε έναν καταυλισμό προσφύγων, κάπου στην Αφρική28(χωρικός, 

τοπολογικός), ένας δυνατός αέρας φυσάει, κουνώντας τα υφάσματα των πρόχειρων 

σκηνών (χωρικός, κατοικία). Κάποια παιδιά παίζουν (ελεύθερου χρόνου - παιχνίδι). 

Βλέπουμε έναν λευκό, ξανθό άνδρα, τον Άντον, και έναν έγχρωμο άντρα, να 

βρίσκονται καθισμένοι πάνω στην καρότσα ενός αυτοκινήτου μέσα στον καταυλισμό 

(χωρικός, κατοικία). Μικρά παιδιά τρέχοντας ακολουθούν το αυτοκίνητο και 

χαιρετούν τους άνδρες (συμπεριφοράς, ευγένεια). Ο Άντον τους χαμογελάει 

(συμπεριφοράς, ευγένεια) και τους πετάει μία μπάλα ποδοσφαίρου. Τα παιδιά 

τρέχουν να πιάσουν την μπάλα (ελεύθερου χρόνου - παιχνίδι) ενώ το αυτοκίνητο 

απομακρύνεται και σταματάει λίγο αργότερα για να αποβιβαστούν ο Άντον και επτά 

έγχρωμα άτομα, το νοσηλευτικό προσωπικό (επαγγέλματος, γιατρός) του 

καταυλισμού. Από τα οκτώ άτομα που επέβαιναν στην καρότσα του αυτοκινήτου τα 

τρία είναι γυναίκες. Οι επτά φορούν λευκά ρούχα και ένας μόνο φοράει ρούχα μπεζ – 

χακί χρώματος. Καθώς προχωρούν προς τον προορισμό τους, ο Άντον σταματά και 

παρατηρεί τα παιδιά που παίζουν με την μπάλα (ελεύθερου χρόνου - παιχνίδι). 

Χαμογελά με ικανοποίηση (συναισθημάτων, χαρά). Τίτλος της ταινίας (Haevnen29). 

Ενότητα 2η: Σ’ ένα υπαίθριο ιατρείο (χωρικός, ιατρείο), ο Άντον με την βοήθεια μία 

έγχρωμης νοσοκόμας (επαγγέλματος, γιατρός) εξετάζει έναν ακρωτηριασμένο 

ασθενή του καταυλισμού (χωρικός, κατοικία). Στη συνέχεια απομακρύνεται για να 

πιει νερό και να πλύνει τα χέρια του. Εξακολουθεί να δίνει οδηγίες σε μία ηλικιωμένη 

                                                 
28 Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τους τίτλους τέλους του φιλμ, τα γυρίσματα έγιναν στην Κένυα.  
29 Haevnen στα Δανέζικα σημαίνει εκδίκηση.  
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γυναίκα όταν ένας έγχρωμος γιατρός (επαγγέλματος, γιατρός) εισέρχεται στο 

εξωτερικό ιατρείο (χωρικός, ιατρείο) και ανακοινώνει στους ασθενείς ότι σε δέκα 

λεπτά θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξέτασης. Ο Άντον του δηλώνει ότι θα 

εξετάσει ακόμη τέσσερα άτομα. Βλέπουμε τις πλάτες δύο γυναικών, οι οποίες 

τρέχουν σέρνοντας ένα καρότσι. Η αμέσως επόμενη εικόνα είναι ένα κοντινό πλάνο 

στο έδαφος όπου ο άνεμος παρασύρει κόκκους άμμου (χωρικός, ύπαιθρος). Ο Άντον 

συνεχίζει την εξέταση, αυτή τη φορά ενός μικρού παιδιού στην αγκαλιά της μητέρας 

του (συναισθήματος, στοργή) ενώ έχει δίπλα του τον βοηθό του ο οποίος μεταφράζει 

τις οδηγίες που δίνει ο Άντον. Οι γυναίκες με το καρότσι εισέρχονται τρέχοντας στο 

υπαίθριο ιατρείο (χωρικός, ιατρείο). Από το καρότσι κρέμονται τα πόδια ενός μικρού 

κοριτσιού που είναι ματωμένα. Ο Άντον δίνει εντολή για χειρουργείο βλέποντας το 

κορίτσι το οποίο είναι ματωμένο και στο πρόσωπο. Η μεταφορά του μικρού 

κοριτσιού γίνεται με φορείο σε άλλο χώρο και ο Άντον μαζί με το βοηθό του 

ετοιμάζονται για την επέμβαση (επαγγέλματος, γιατρός). Η επέμβαση ολοκληρώνεται 

με επιτυχία.  

Ενότητα 3η: Παιδιά και ενήλικες κάθονται στο έδαφος καθώς ο ήλιος δύει, ενώ ο 

αέρας  εξακολουθεί να φυσά, σηκώνοντας αρκετή σκόνη. Ο Άντον και ο βοηθός του 

εξέρχονται από τη σκηνή – χειρουργείο (χωρικός, ιατρείο). Ο Άντον έχει αίμα στη 

λευκή του μπλούζα. Ο βοηθός του τού αναφέρει πως έχει δει κι άλλες παρόμοιες 

περιπτώσεις. Πρόκειται για δουλειά ενός ντόπιου κακούργου, ο οποίος βάζει 

στοίχημα με τα μέλη της συμμορίας του (κοινωνικής ομάδας, συμμορία) για το φύλο 

του παιδιού εγκύων κοριτσιών και στη συνέχεια σφάζει (συμπεριφοράς, 

εγκληματικότητα) τα κορίτσια για να δει το φύλο του μωρού.  

Ενότητα 4η: Ο Άντον βρίσκεται και πάλι στην καρότσα του αυτοκινήτου που 

μεταφέρει εκείνον και το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό (επαγγέλματος, γιατρός) 

εκτός του καταυλισμού. Και πάλι τα μικρά παιδιά ακολουθούν το αυτοκίνητο 

φωνάζοντας και χαιρετώντας (συμπεριφοράς, ευγένεια) τους γιατρούς. Ο Άντον, 

ανταποδίδει το χαιρετισμό (συμπεριφοράς, ευγένεια) και κλείνει τα μάτια του 

δείχνοντας εμφανώς κουρασμένος.     

Ενότητα 5η: Το αυτοκίνητο φτάνει στα καταλύματα (χωρικός, κατοικία) των 

γιατρών (επαγγέλματος γιατρός). Ο Άντον κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και πηγαίνει 

στο κατάλυμά του (χωρικός, κατοικία). Βγάζει τη μπλούζα του και πλένει το 
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πρόσωπό του. Καθώς τελειώνει το πλύσιμο στέκεται σκυμμένος και σκεπτικός πάνω 

από το νεροχύτη. Στο δεξί του πλευρό διακρίνεται ένα μεγάλο τατουάζ.   

Ενότητα 6η: Εικόνες από την ύπαιθρο με την τεχνική time lapse. Αέρας, σκόνη, 

βράχια και σκοτεινός ουρανός (χωρικός, εξωτερικός – ύπαιθρος). Ακούμε παράλληλα 

τη φωνή ενός αγοριού, του Κρίστιαν, να απαγγέλει ένα απόσπασμα από κάποιο 

λογοτεχνικό κείμενο (εκπαίδευσης, λογοτεχνία) που αναφέρεται στον θάνατο30. 

Παρακολουθούμε παιδιά από τον καταυλισμό (χωρικός, κατοικία) να παίζουν 

(ελεύθερου χρόνου - παιχνίδι) καθώς ακούμε το απόσπασμα. Κάποια παιδιά 

φτιάχνουν στο χώμα ένα αυτοσχέδιο μνήμα και τοποθετούν επάνω ένα μικρό σταυρό 

από φύλλα καλαμιού. Γίνεται μίξη της εικόνας και τώρα βλέπουμε την πλάτη του 

Κρίστιαν να απαγγέλει το απόσπασμα σε μία αίθουσα γεμάτη από κόσμο. 

Διακρίνονται ο πατέρας του Κρίστιαν, ο Κλάους, (κοινωνικής ομάδας – οικογένεια, 

πατέρας) και η γιαγιά του (κοινωνικής ομάδας – οικογένεια, γιαγιά), και οι δύο 

φανερά συγκινημένοι. Βλέπουμε το πρόσωπο του Κρίστιαν όπου μπορούμε να  

διακρίνουμε στην έκφρασή του συγκίνηση αλλά ταυτόχρονα και θυμό 

(συναισθημάτων, θυμός). Καθώς τελειώνει τον λόγο του, τον βλέπουμε να κλείνει το 

βιβλίο (εκπαίδευσης, βιβλίο) που κρατάει έχοντας μπροστά του ένα φέρετρο που έχει 

επάνω του μια ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα. Ένας ιερέας τον πλησιάζει από 

πίσω και του δείχνει που να καθίσει.  

Ενότητα 7η:  Στη δεξίωση μετά την κηδεία ο Κρίστιαν εξηγεί σε μια γυναίκα, την 

Χάνα, ότι το απόσπασμα που απήγγειλε, συνήθιζε να του το διαβάζει η μητέρα του 

(κοινωνικής ομάδας – οικογένεια, μητέρα) για να κοιμηθεί. Εκείνη την ώρα 

πλησιάζουν ο πατέρας του και η γιαγιά του (κοινωνικής ομάδας - οικογένεια). Γύρω 

υπάρχει πολύς κόσμος, άνδρες και γυναίκες, καλοντυμένοι με μαύρα κοστούμια και 

φορέματα. Ο Κλάους συστήνει την Χάνα στην μητέρα του (συμπεριφοράς, 

ευγένειας). Η γιαγιά του Κρίστιαν αναφέρει ότι θα μείνει μαζί τους και ο Κλάους 

δηλώνει ότι ο Κρίστιαν ανυπομονεί να γυρίσει στο σπίτι (χωρικός, κατοικία). Ο 

Κρίστιαν γνέφει συγκαταβατικά. Η γιαγιά χαμογελάει (συναισθημάτων, χαρά). Η 

Χάνα λέει ότι δε μπορεί να πιστέψει ότι «έφυγε» - εννοώντας την μητέρα του 

Κρίστιαν. Το πρόσωπο του Κρίστιαν παίρνει ένα θλιμμένο και σκεπτικό ύφος 

(συναισθημάτων, λύπη).  

                                                 
30 Πρόκειται για ένα απόσπασμα από το παραμύθι του Hans Christian Andersen, “The Nightingale”.  
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Ενότητα 8η: Στην άδεια τώρα αίθουσα της δεξίωσης ο Κλάους και ο Κρίστιαν 

στέκονται για να μιλήσουν. Ο Κλάους συγχαίρει τον Κρίστιαν λέγοντάς του πως τα 

πήγε πολύ καλά και πως νιώθει περήφανος για εκείνον όπως περήφανη θα ήταν και η 

μητέρα του (κοινωνικής ομάδας – οικογένεια, μητέρα). Ο Κρίστιαν μιλά απότομα 

(συμπεριφοράς, αντίδραση) στον πατέρα του (κοινωνικής ομάδας – οικογένεια, 

πατέρας) λέγοντας του πως δεν είναι ανάγκη να μιλάει πάντα ούτε επίσης να μιλάει 

εξ ονόματός του. Αποχωρούν από την αίθουσα.  

Ενότητα 9η: Ξημέρωμα στον καταυλισμό. Ο Άντον ετοιμάζει τις αποσκευές του και 

επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο. Καλημερίζει τον οδηγό και ξεκινάνε (συμπεριφοράς, 

ευγένεια). Το αυτοκίνητο σηκώνει σκόνη άμμου στο ερημικό και άγονο τοπίο. 

Γίνεται μία μίξη εικόνων και μεταφερόμαστε σε ένα έφορο λιβάδι όπου βόσκουν 

αγελάδες ενώ στο βάθος υπάρχουν ανεμογεννήτριες (χωρικός ύπαιθρος).   

Ενότητα 10η: Το αυτοκίνητο που οδηγεί ο Κλάους φτάνει στον προαύλιο χώρο ενός 

τεράστιου οικήματος (χωρικός κατοικία). Ανοίγει μία πόρτα από το σπίτι και 

εμφανίζεται η γιαγιά του Κρίστιαν, όπου τον υποδέχεται αγκαλιάζοντάς τον 

(συναισθήματος, στοργή). Ο Κλάους δείχνει σκεπτικός κοιτάζοντας το χώρο γύρω 

του. Η γιαγιά και ο Κρίστιαν εισέρχονται στο σπίτι. Η γιαγιά του τού δηλώνει πως δε 

θα τον ενοχλεί, πως υπάρχει ίντερνετ (εκπαίδευσης, διαδίκτυο) στο σπίτι και ότι 

μπορεί να διαλέξει ο ίδιος όποιο δωμάτιο θέλει για να μείνει (συμπεριφοράς, 

ευγένεια).   

Ενότητα 11η: Ο Κρίστιαν εξερευνά το χώρο του σπιτιού, βλέποντας κάποια 

δωμάτια, και καταλήγει σε εκείνο που βρίσκονται μέσα τα πράγματά του (χωρικός, 

κατοικία). Ο Κλάους στο διάδρομο αναζητά τον Κρίστιαν και όταν τον βρίσκει στο 

δωμάτιό του, του εξηγεί πως μπορεί να μείνει σε κάποιο μεγαλύτερο δωμάτιο. Ο 

Κρίστιαν του απαντά απότομα, ρωτώντας τον αν μπορεί τελικά να διαλέξει μόνος του 

το δωμάτιο του ή όχι (συμπεριφοράς, αντίδραση). Ο Κλάους του απαντά πως φυσικά 

και μπορεί να το κάνει αυτό και αποχωρεί αγγίζοντας τον Κρίστιαν στον ώμο 

(συναισθήματος, στοργή). Ο Κρίστιαν παρακολουθεί τον πατέρα του να 

απομακρύνεται στον διάδρομο. 

Ενότητα 12η: Είναι βράδυ και ο Κλάους βρίσκεται καθισμένος στο κρεβάτι του, 

έχοντας μπροστά του αρκετά χαρτοκιβώτια. Κρατάει ορισμένα χαρτιά στα χέρια του 

και στη συνέχεια τα αφήνει στην άκρη και βρίσκει μερικές φωτογραφίες οι οποίες 
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απεικονίζουν τον ίδιο με τη σύζυγό του και τον Κρίστιαν, τον ίδιο από την ημέρα του 

γάμου τους, και σταματά κοιτώντας μία φωτογραφία της συζύγου του, χωρίς μαλλιά, 

ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι. Μένει σκεπτικός κοιτώντας τη φωτογραφία και στη 

συνέχεια την αφήνει πάνω στο κρεβάτι.   

Ενότητα 13η: Το αυτοκίνητο του Κλάους φθάνει έξω από ένα σχολείο (χωρικός, 

σχολείο). Ο Κρίστιαν βγαίνει από το αυτοκίνητο και ο Κλάους βοηθά το γιο του να 

κατεβάσει από το πορτ μπαγκάζ το ποδήλατό του. Ο Κρίστιαν παρατηρεί απέναντί 

του ένα σκηνικό σχολικής βίας και εκφοβισμού (bullying) (συμπεριφοράς, 

εκφοβισμός). Μία ομάδα παιδιών εκφοβίζει ένα αγόρι, τον  Ελίας. Χρησιμοποιούν 

επικριτικά σχόλια όπως «ποντικέ», «παλιοσουηδέ», «μεταλλαγμένε», «κακάσχημε», 

«κατουρήθηκες πάνω σου;» (συμπεριφοράς, εκφοβισμός), και τον εμποδίζουν να 

περάσει στο χώρο του σχολείου (συμπεριφοράς, εκφοβισμός). Ο Κρίστιαν 

αποχαιρετά τον πατέρα του και προχωρά προς το σχολείο κοιτάζοντας την παρέα των 

νταήδων.  

Ενότητα 14η: Μέσα στη σχολική αίθουσα (χωρικός, σχολείο) οι μαθητές κάνουν 

φασαρία. Ο δάσκαλος της τάξης (επαγγέλματος, εκπαιδευτικός) εισέρχεται στην 

αίθουσα, με τον Κρίστιαν να τον ακολουθεί και ζητά από τα παιδιά να κάνουν 

ησυχία. Ο Ελίας κάθεται ήσυχος στο θρανίο του (συμπεριφοράς, υπακοή) παίζοντας 

με ένα κύβο του Ρούμπρικ (ελεύθερου χρόνου - παιχνίδι). Ο δάσκαλος συστήνει τον 

Κρίστιαν στους υπόλοιπους μαθητές, εξηγώντας τους πως έχει ζήσει σε πολλές χώρες 

και τώρα έρχεται στη Δανία, από το Λονδίνο (χωρικός, τοπολογικός). Σημειώνει στο 

ημερολόγιο της τάξης τα γενέθλια του Κρίστιαν που τυχαίνει να είναι την ίδια μέρα 

με εκείνα του Ελίας. Ο δάσκαλος προτείνει στον Κρίστιαν να καθίσει μαζί με τον 

Ελίας και στην τάξη ακούγονται φωνές και γέλια. Ο Ελίας δείχνει χαρούμενος 

(συναισθημάτων, χαρά) που θα καθίσει ο Κρίστιαν μαζί του. Ο δάσκαλος 

ανακοινώνει στους μαθητές πως θα μιλήσουν για το Λονδίνο στα πλαίσια της 

ευέλικτης ζώνης του σχολικού προγράμματος (εκπαίδευσης, σχολικό πρόγραμμα).  

Ενότητα 15η:  Στο προαύλιο του σχολείου (χωρικός, σχολείο), ο Ελίας διαπιστώνει 

ότι του έχουν ξεφουσκώσει τα λάστιχα από το ποδήλατό του. Ο Κρίστιαν που τον 

ακολουθεί, του προτείνει να πάρει τις βαλβίδες από άλλο ποδήλατο και να τις βάλει 

στο δικό του λέγοντάς του πως είναι σειρά των άλλων να περπατήσουν σήμερα. Την 

στιγμή που βγάζουν τις βαλβίδες από το άλλο ποδήλατο, εμφανίζονται οι νταήδες. Ο 
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αρχηγός τους, ο Σόφους, ζητάει το λόγο από τον Κρίστιαν και τον ρωτάει γιατί κάνει 

παρέα με τον «ποντικό», δηλαδή τον Ελίας (συμπεριφοράς, εκφοβισμός). Ο Κρίστιαν 

ρωτάει για ποιο λόγο αποκαλεί τον Ελίας «ποντικό» και ο Σόφους του εξηγεί επειδή 

τα δόντια του μοιάζουν με ποντικού (σημ. ο Ελίας φοράει σιδεράκια) (συμπεριφοράς, 

εκφοβισμός). Ο Κρίστιαν του απαντά πως δε συνηθίζει να κοιτά τους άλλους στο 

σώμα (συμπεριφοράς, αντίδραση), κάτι που εκνευρίζει τον Σόφους, ο οποίος και 

πετάει με δύναμη στο πρόσωπο του Κρίστιαν, την μπάλα του μπάσκετ που κρατούσε 

στα χέρια του (συμπεριφοράς, εκφοβισμός). Ο Κρίστιαν πέφτει κάτω και ματώνει η 

μύτη του. Οι νταήδες αποχωρούν βρίζοντας τον Ελίας (συμπεριφοράς, εκφοβισμός). 

Ο Ελίας ρωτάει τον Κρίστιαν αν θέλει να τον βοηθήσει, όμως εκείνος αποκρίνεται 

πως είναι καλά. Ο Ελίας δηλώνει πως λυπάται πολύ για αυτό που έγινε 

(συναισθημάτων, λύπη).  

Ενότητα 16η: Η μητέρα του Ελίας, η Μάριαν, βρίσκεται στον κήπο μαζί με το 

μικρότερο γιο της, τον Μόρτεν (κοινωνικής ομάδας – οικογένεια). Βλέπει τον Ελίας 

να φτάνει με το ποδήλατό του και τον χαιρετά όμως εκείνος δεν ανταποδίδει το 

χαιρετισμό και φεύγει (συμπεριφοράς, αντίδραση). Η Μάριαν τον ακολουθεί και τον 

ρωτάει εάν είχε μια καλή μέρα. Προσπαθεί να αστειευτεί μαζί του παλεύοντας 

(ελεύθερου χρόνου -  παιχνίδι) ενώ στη σκηνή μπαίνει και ο μικρός αδερφός του 

Ελίας (κοινωνικής ομάδας – οικογένεια). Ο Ελίας τους σπρώχνει εκνευρισμένος και 

λέει στην μητέρα του ότι την μισεί (συμπεριφοράς, αντίδραση). Η Μάριαν, 

απορημένη και κρατώντας κοντά της το μικρό της γιο, παρακολουθεί τον Ελίας να 

φεύγει.  

Ενότητα 17η: Ο Κρίστιαν βρίσκεται στο δωμάτιο του και ακούει το αυτοκίνητο του 

πατέρα του να πλησιάζει στο σπίτι (χωρικός, κατοικία). Ο Κλάους πηγαίνει στο 

δωμάτιο του Κρίστιαν, ο οποίος παίζει ένα πολεμικό παιχνίδι (ελεύθερου χρόνου – 

παιχνίδι) στον υπολογιστή του (εκπαίδευσης, υπολογιστής). Βλέπει αίμα στο 

πουκάμισο του γιού του και εκείνος του λέει ότι αυτό συνέβη παίζοντας ποδόσφαιρο 

(συμπεριφοράς, ψέμα). Ο Κλάους ζητάει από τον γιο του να του κάνει παρέα στην 

κουζίνα και ο Κρίστιαν του απαντά ότι θα πάει σε λίγο.   

Ενότητα 18η: Ο Κλάους κάθεται μόνος στην κουζίνα περιμένοντας τον Κρίστιαν. 

Βλέπουμε ένα εξωτερικό πλάνο του σπιτιού μέσα στη νύχτα όπου μόνο δύο δωμάτια 

έχουν φως (χωρικός, κατοικία).  
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Ενότητα 19η: Ο Ελίας βρίσκεται μπροστά στον υπολογιστή του (εκπαίδευσης, 

υπολογιστής) και δείχνει ταραγμένος. Είναι δακρυσμένος (συναισθημάτων, λύπη).  

Ενότητα 20ή: Ο Άντον φτάνει στη Δανία (χωρικός, τοπολογικός) και στο σταθμό 

των τρένων τον περιμένει η οικογένειά του (κοινωνικής ομάδας - οικογένεια). Ο 

Ελίας τρέχει και αγκαλιάζει τον πατέρα του πηδώντας στην αγκαλιά του 

(συναισθήματος, στοργή). Του λέει ότι του έλειψε πολύ. Η Μάριαν χαιρετά ψυχρά 

τον Άντον και του δίνει ένα σακουλάκι με μπισκότα που ετοίμασε ο Μόρτεν για τον 

πατέρα του (κοινωνικής ομάδας – οικογένεια). Ο Άντον ρωτάει την Μάριαν αν 

κουρεύτηκε και εκείνη απαντά αρνητικά. Μπαίνουν όλοι στο αυτοκίνητο. Ο Άντον 

κάθεται στη θέση του συνοδηγού και κοιτάζει την Μάριαν η οποία αποφεύγει να τον 

κοιτάξει (συμπεριφοράς, αγένεια).  

Ενότητα 21η: Ο Ελίας μαζί με τους γονείς του (κοινωνικής ομάδας - οικογένεια) 

βρίσκονται στο σχολείο του (χωρικός, σχολείο), όπου ο Άντον και η Μάριαν 

ενημερώνονται από τους δασκάλους (επαγγέλματος, εκπαιδευτικοί) του γιου τους για 

την πορεία του. Ο Ελίας αποχωρεί από την αίθουσα ύστερα από παράκληση των 

δασκάλων του και περιμένει στο διάδρομο ακούγοντας όμως τη συζήτηση που γίνεται 

εντός της αίθουσας. Ο δάσκαλος αναφέρει ως πρόβλημα την απομόνωση του Ελίας 

(συμπεριφοράς, απομόνωση). Η μητέρα του, θεωρεί υπεύθυνο τον Σόφους και την 

συμμορία του για αυτό (κοινωνική ομάδα, συμμορία). Οι δάσκαλοι θεωρούν ως αιτία 

του προβλήματος τις συχνές απουσίες του Άντον από το σπίτι και τα προβλήματα από 

τον χωρισμό του ζευγαριού. Η Μάριαν εκνευρισμένη ζητάει από τους δασκάλους να 

μην ανακατεύονται στην προσωπική τους ζωή (συμπεριφοράς, αντίδραση). Ο Άντον 

προσπαθεί να την ηρεμίσει όμως η Μάριαν συνεχίζει λέγοντας πως θα αναγκαστεί να 

πάρει τον γιο της από το σχολείο εξαιτίας του Σόφους, τον οποίο χαρακτηρίζει 

ψυχοπαθή σαδιστή (συμπεριφοράς, αντίδραση). Ο Ελίας ακούει όλη τη συζήτηση 

από το διάδρομο που βρίσκεται. Ο Άντον ζητά από τους δασκάλους τις προτάσεις 

τους για να κάνουν κάτι εποικοδομητικό (συμπεριφοράς, προσέγγιση).  

Ενότητα 22η: Η Μάριαν πηγαίνει στο εξοχικό τους σπίτι (χωρικός, κατοικία) για να 

μείνει εκεί. Περπατά αμήχανη και σκεπτική μέσα στο εγκαταλελειμμένο σπίτι. Στη 

συνέχεια πηγαίνει στην μικρή προβλήτα (χωρικός, ύπαιθρος) και κάθεται εκεί 

κοιτάζοντας τη θέα. Ο Άντον με τους δυο γιους του (κοινωνικής ομάδας - οικογένεια) 

βρίσκονται στην αυλή του σπιτιού τους καθισμένοι σε ένα τραπέζι, κοιτάζοντας τη 
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θάλασσα. Ο Ελίας λέει στον πατέρα του ότι θα μπορούσε να προσεγγίσει την μητέρα 

του αγοράζοντάς της λουλούδια ή μια σοκολάτα. Ο Άντον γελάει (συμπεριφοράς, 

χαρά).  

Ενότητα 23η: Ο Κρίστιαν φθάνει με το ποδήλατό του στο σχολείο (χωρικός, 

σχολείο) και βλέπει πάλι τον Ελίας να γίνεται θύμα bullying από τον Σόφους και την 

παρέα του (συμπεριφοράς, εκφοβισμός). Τον εξευτελίζουν με φράσεις όπως «είσαι 

πιο άσχημος από κοντά», «φίλησε μου το παπούτσι για να σε αφήσω να περάσεις», 

κάνουν ρατσιστικά σχόλια για την καταγωγή του από την Σουηδία (συμπεριφοράς, 

ρατσισμός), τον βρίζουν και ο Σόφους τον χτυπάει στο πρόσωπο (συμπεριφοράς, 

εκφοβισμός). Ο Ελίας ξεφεύγει τρέχοντας προς τις τουαλέτες. Ο Κρίστιαν 

παρακολουθεί εκνευρισμένος (συναισθημάτων, θυμός) και βλέπει τον Σόφους να 

ακολουθεί τον Ελίας προς τις τουαλέτες.  

Ενότητα 24η: Ο Σόφους βρίσκει τον Ελίας μέσα στις τουαλέτες (χωρικός, σχολείο) 

να πλένει το πρόσωπό του και τον απειλεί (συμπεριφοράς, εκφοβισμός) να μην 

αναφέρει τίποτε για το χτεσινό επεισόδιο με τον Κρίστιαν, αν τον ρωτήσει κανείς. Ο 

Ελίας τρομοκρατημένος του απαντά πως δεν θα πει τίποτε σε κανέναν 

(συμπεριφοράς, υπακοής). Στο μεταξύ ο Κρίστιαν έχει πάρει την τρόμπα του 

ποδηλάτου του και παρακολουθεί όλη τη συζήτηση από το παράθυρο της τουαλέτας.  

Ο Σόφους απειλεί τον Ελίας πως αν μιλήσει θα πεθάνει (συμπεριφοράς, εκφοβισμός). 

Εκείνη τη στιγμή ο Κρίστιαν τρέχει γρήγορα και χτυπά με δύναμη πισώπλατα τον 

Σόφους στο κεφάλι (συμπεριφοράς, εκφοβισμός). Ο Σόφους σφαδάζει από τον πόνο 

ενώ ο Κρίστιαν τον χτυπάει συνέχεια με δύναμη στην πλάτη μέχρι που ο Σόφους 

πέφτει κάτω στο πάτωμα προσπαθώντας να ξεφύγει. Ο Κρίστιαν βγάζει ένα μαχαίρι 

και το τοποθετεί κάτω από το λαιμό του Σόφους. Τον απειλεί, λέγοντας του να μην 

ενοχλήσει ξανά ούτε εκείνον ούτε και κανέναν άλλον  και συμπληρώνει: «Χέστηκα 

αν θα πεθάνεις. Το καταλαβαίνεις;» (συμπεριφοράς, εκφοβισμός). Ο Σόφους 

κλαίγοντας συναινεί σε όσα του ζητά ο Κρίστιαν (συμπεριφοράς, υπακοή). Ο Ελίας 

παίρνει την τρόμπα από το πάτωμα, τραβάει τον Κρίστιαν από το μπουφάν του και 

φεύγουν γρήγορα. Τον συμβουλεύει να κρύψει το μαχαίρι για να μην τον αποβάλουν. 

Ο Σόφους σηκώνεται κλαίγοντας και πιάνοντας το κεφάλι του. 
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Ενότητα 25η: Στο νοσοκομείο (χωρικός, ιατρείο) η Μάριαν, όπου εργάζεται ως 

γιατρός (επαγγέλματος, γιατρός), συνομιλεί με έναν ασθενή της , όταν μια 

συνάδελφός της την ενημερώνει ότι την ζητούν από το σχολείο του γιου της. 

Ενότητα 26η: Στο σχολείο (χωρικός, σχολείο), ο Ελίας δίνει κατάθεση σε έναν 

αστυνομικό παρουσία της δασκάλας του. Αρνείται ότι ο Κρίστιαν κρατούσε μαχαίρι. 

Ισχυρίζεται ότι τους είδε μόνο να χτυπιούνται μεταξύ τους (συμπεριφοράς, ψέμα).    

Ενότητα 27η: Ο Κρίστιαν δίνει κατάθεση σε ένα άλλον αστυνομικό, παρουσία του 

δασκάλου του. Ο αστυνομικός, του αναφέρει πως ο Ελίας δήλωσε ότι ο Κρίστιαν 

χρησιμοποίησε μαχαίρι. Ο Κρίστιαν αρνήθηκε την κατηγορία και είπε ότι τον 

χτύπησε πρώτος ο Σόφους και έπειτα τον χτύπησε και αυτός με την τρόμπα επειδή 

αναγκάστηκε (συμπεριφοράς, ψέμα). «Είναι πιο μεγαλόσωμος από εμένα. Θα με 

έσπαγε στο ξύλο» (συμπεριφοράς, άμυνα).  

Ενότητα 28η: Ο αστυνομικός που ανακρίνει τον Ελίας του αναφέρει πως ότι έγινε 

είναι πολύ σοβαρό και πως ο Σόφους μπορεί να χάσει την όρασή του από το ένα του 

μάτι. Ο Ελίας εκνευρισμένος απαντά: «Ας άφηνε τότε τον κόσμο στην ησυχία του!» 

(συμπεριφοράς, αντίδραση). Ο αστυνομικός χαμογελάει. 

Ενότητα 29η: Η Μάριαν φθάνει στο σχολείο (χωρικός, σχολείο) και πηγαίνει στο 

γραφείο της διευθύντριας. Εκεί  ενημερώνεται για το τι έχει συμβεί. Παρόν είναι και 

ο Κλάους, ο οποίος υποστηρίζει τον Κρίστιαν λέγοντας πως δεν ταιριάζουν στον γιο 

του τέτοιες συμπεριφορές και πως σίγουρα δεν υπήρχε μαχαίρι.  

Ενότητα 30ή: Η Μάριαν και ο Ελίας βρίσκονται στο αυτοκίνητο και επιστρέφουν 

σπίτι. Ο Ελίας ρωτάει την μητέρα του αν όντως θα τυφλωθεί από το ένα μάτι ο 

Σόφους. Εκείνη τον καθησυχάζει  τονίζοντάς του όμως, πως τα πράγματα θα 

μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. 

Ενότητα 31η: Ο Κλάους βρίσκεται στο αυτοκίνητο μαζί με τον Κρίστιαν και τον 

ρωτάει γιατί δεν του είπε πως ο Σόφους τον είχε χτυπήσει νωρίτερα. Ο Κρίστιαν του 

απαντά ότι υπήρχαν πολλοί μάρτυρες σε εκείνο το γεγονός και πως «αν δεν 

αντιστεκόμουν, όλοι θα με θεωρούσαν για αδύναμο» (συμπεριφοράς, άμυνα). 

Ενότητα 32η: Η Μάριαν επιμένει και ρωτάει τον Ελίας εάν υπήρχε πράγματι μαχαίρι 

στο περιστατικό. Ο Ελίας αρνείται και πάλι εκνευρισμένος (συμπεριφοράς, 

αντίδραση).  
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Ενότητα 33η: Ο Κλάους σε έντονο ύφος λέει στον Κρίστιαν πως «αν χτυπήσεις 

κάποιον, θα σε χτυπήσει κι εκείνος και πως δεν υπάρχει τέλος σε αυτό». Είναι ο 

λόγος που ξεκινούν οι πόλεμοι. Ο Κρίστιαν διαφωνεί με τον πατέρα του και του 

απαντά πως δε συμβαίνει αυτό αν χτυπήσεις δυνατά την πρώτη φορά (συμπεριφοράς, 

τακτική). Τον κατηγορεί ότι δεν ξέρει τίποτα και εξηγεί πως αυτό γίνεται σε κάθε 

σχολείο και κανένας δεν τολμά να τον αγγίξει (συμπεριφοράς, αντίδραση).  

Ενότητα 34η: Ο Άντον βρίσκεται στην αυλή του σπιτιού του (χωρικός, κατοικία) 

καθισμένος στο παγκάκι με τους δύο γιους του (κοινωνικής ομάδας – οικογένεια). Ο 

Μόρτεν κοιμάται στα πόδια του ενώ ο Ελίας κάθεται δίπλα του. Ο Άντον τον 

αγκαλιάζει και του χαϊδεύει τα μαλλιά (συναισθήματος, στοργή). Του αναφέρει πως 

δε θα τον ξαναρωτήσει για το μαχαίρι ξανά και πως μπορεί να τον εμπιστεύεται και 

να του λέει ότι θέλει.     

Ενότητα 35η: Η Μάριαν βρίσκεται στο εξοχικό (χωρικός, κατοικία) και κοιτάζει τη 

θάλασσα. Έχει ήδη σουρουπώσει όταν της τηλεφωνεί ο Άντον. Αφού την ενημερώσει 

για το ότι συζήτησε με τον Ελίας, προσπαθεί στη συνέχεια να την προσεγγίσει 

λέγοντας πως του λείπει πολύ (συμπεριφοράς, προσέγγιση). Η Μάριαν του εξηγεί 

κλαίγοντας πως κάποτε ένιωθε περήφανη για το γάμο τους, όμως μετά την απιστία 

του δεν μπορεί να τον συγχωρήσει και να συνεχίσουν να είναι μαζί. Ό Άντον της λέει 

πως την αγαπάει και πως έχει ζητήσει ήδη συγγνώμη για το λάθος του, όμως η 

Μάριαν του κλείνει το τηλέφωνο (συμπεριφοράς, αγένεια). 

Ενότητα 36η: Η Μάριαν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της και φορώντας μόνο τα 

εσώρουχά της, πιάνει το κεφάλι της και φαίνεται σκεπτική. Κλείνει τα φώτα και 

ξαπλώνει να κοιμηθεί. 

Ενότητα 37η: Στο σχολείο (χωρικός, σχολείο), στο γραφείο της διευθύντριας 

(επαγγέλματος, εκπαιδευτικός) είναι συγκεντρωμένοι ο Ελίας, ο Κρίστιαν, ο Σόφους, 

ο δάσκαλος και η δασκάλα τους. Η διευθύντρια τους αναφέρει πως πρέπει το θέμα 

που δημιουργήθηκε να θεωρηθεί λήξαν διότι όλοι έφταιξαν. Τα παιδιά συμφωνούν 

(συμπεριφοράς, υπακοή). Έπειτα, η διευθύντρια ζητά από τα παιδιά να δώσουν τα 

χέρια και να ζητήσουν συγνώμη ο ένας από τον άλλον (συμπεριφοράς, τακτική). Τα 

παιδιά εκτελούν την εντολή της παρόλο που ο Κρίστιαν δείχνει μια δυσαρέσκεια στο 

να συμφιλιωθεί με τον Σόφους. Η διευθύντρια ρωτάει τα παιδιά αν είναι ανυπόμονα 

για την εβδομάδα δραστηριοτήτων του σχολείου (εκπαίδευσης, σχολικό πρόγραμμα) 
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καθώς και με τι θα ασχοληθεί ο καθένας. Τα παιδιά δηλώνουν ενθουσιασμένα. Ο 

Σόφους δηλώνει ότι ανήκει στην ομάδα των όπλων ενώ ο Ελίας της αναφέρει πως 

είναι στην ίδια ομάδα με τον Κρίστιαν και θα κατασκευάσουν ένα πρότυπο του 

κυκλικού πύργου.  

Ενότητα 38η: Τα παιδιά βγαίνουν από το γραφείο της διευθύντριας και βρίσκονται 

στον διάδρομο (χωρικός, σχολείο). Ο Σόφους ρωτάει τον Κρίστιαν αν θέλει να 

μιλήσουν. Ο Κρίστιαν κοιτάζει τον Ελίας και του απαντά αρνητικά (συμπεριφοράς, 

αγένεια). Καλεί τον Ελίας να αποχωρήσουν και ο Ελίας τον ακολουθεί χαμογελώντας 

και κοιτάζοντάς τον με δέος (συναισθημάτων, χαρά).   

Ενότητα 39η: Ο Κρίστιαν και ο Ελίας βρίσκονται στο διάδρομο των τουαλετών του 

σχολείου (χωρικός, σχολείο). Ο Ελίας ανεβαίνει πάνω σε ένα καλοριφέρ και κοιτάζει 

από το παράθυρο μήπως κάποιος πλησιάζει. Προσέχοντας εάν κάποιος τους 

παρακολουθεί, ο Ελίας παίρνει από τους σωλήνες που βρίσκονται κάτω από το 

ταβάνι, το μαχαίρι που είχαν κρύψει εκεί ύστερα από την επίθεση κατά του Σόφους. 

Ο Κρίστιαν χαρίζει το μαχαίρι στον Ελίας και εκείνος το δέχεται με χαρά 

(συναισθημάτων, χαρά). Το βάζει κάτω από την μπλούζα του και λέει «τέλεια».   

Ενότητα 40ή: Στην αυλή του σπιτιού του Κρίστιαν (χωρικός, κατοικία), τα δύο 

αγόρια, ο Κρίστιαν και ο Ελίας, παίζουν με ένα τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι 

(ελεύθερου χρόνου - παιχνίδι). Ο Ελίας δείχνει χαρούμενος. Το παιχνίδι τους 

διακόπτεται από την παρουσία του πατέρα του Κρίστιαν (κοινωνικής ομάδας – 

οικογένεια, πατέρας), ο οποίος ενημερώνει το γιο του πως θα φύγει για 

επαγγελματικό ταξίδι, πως θα προσπαθήσει να είναι πίσω νωρίς την επόμενη ημέρα 

και πως θα μιλήσουν τηλεφωνικά. Ο Κλάους προτείνει στον Ελίας να μείνει για 

φαγητό στο σπίτι εάν θέλει (συμπεριφοράς, ευγένεια). Ο Ελίας τον ευχαριστεί αλλά 

αναφέρει πως πρέπει να γυρίσει στο σπίτι του. Ο Κλάους του προτείνει και πάλι για 

το Σαββατοκύριακο αλλά ο Κρίστιαν τον διακόπτει προτείνοντάς του να αποχωρήσει 

(συμπεριφοράς, αντίδραση).  Ο Κλάους σκύβει και φιλάει στο μάγουλο τον γιο του 

και αποχωρεί (συναισθήματος, στοργή). Ο Κρίστιαν απαντά στις ερωτήσεις του Ελίας 

και του λέει πως ο πατέρας του δουλεύει στο Λονδίνο και πως η μητέρα του 

(κοινωνικής ομάδας – οικογένεια, μητέρα) έχει πεθάνει. Ο Ελίας αναφέρει πως οι 

δικοί του γονείς ετοιμάζονται να πάρουν διαζύγιο (κοινωνικής ομάδας - οικογένεια). 

Ο Κρίστιαν εξηγεί ότι η μητέρα του πέθανε από καρκίνο και πως την αποτέφρωσαν. 
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Πιστεύει πως το να θάβονται οι νεκροί είναι κάτι αηδιαστικό και πως και ο ίδιος θα 

ήθελε να αποτεφρωθεί. Κάνει την ίδια ερώτηση και στον Ελίας όμως εκείνος του 

απαντά πως δεν το έχει σκεφθεί ακόμη.  

Ενότητα 41η: Ο Κρίστιαν και ο Ελίας βρίσκονται με τα ποδήλατά τους στην 

προβλήτα του λιμανιού της πόλης τους (χωρικός, εξωτερικός - ύπαιθρος) και 

ετοιμάζονται να ανέβουν επάνω στην οροφή ενός σιλό31. Αφού ανεβαίνουν αρκετές 

σκάλες, βρίσκονται στην οροφή και κοιτάζουν την θέα. Έχει δυνατό αέρα. Ο 

Κρίστιαν είναι καθισμένος στην άκρη της ταράτσας με τα πόδια του να κρέμονται 

στο κενό. Ο Ελίας στέκεται πίσω του όρθιος. Δείχνει στον Κρίστιαν που περίπου 

είναι το σπίτι του και σκύβει με προσοχή για να δει πόσο ψηλά βρίσκονται 

(συμπεριφοράς, επικινδυνότητα).  

Ενότητα 42η: Στην αποθήκη του σπιτιού του (χωρικός, κατοικίας), ο Άντον 

επιδιορθώνει το λάστιχο του ποδηλάτου του Ελίας. Ο Ελίας του αναφέρει πως 

βρέθηκε στην οροφή του σιλό μαζί με τον Κρίστιαν. Ο Άντον μένει έκπληκτος και 

του λέει πως απαγορεύεται να πηγαίνουν εκεί γιατί είναι επικίνδυνο. Παρακαλεί τον 

Ελίας να του υποσχεθεί πως δε θα ξαναπάει σε εκείνο το μέρος (συναισθήματος, 

στοργή). Ο Ελίας αποφεύγει δύο φορές να απαντήσει και ο Άντον τον πιέζει να του 

το υποσχεθεί ξεκάθαρα.  

Ενότητα 43η:  Ο Άντον μαζί με τους δυο γιους του (κοινωνικής ομάδας - 

οικογένεια), τον Ελίας και τον Μόρτεν, αλλά και τον Κρίστιαν, βρίσκονται στην 

προβλήτα του λιμανιού και μεταφέρουν ένα κανό (χωρικός, εξωτερικός - ύπαιθρος). 

Ο Μόρτεν πηγαίνει να παίξει στην παιδική χαρά (ελεύθερου χρόνου - παιχνίδι) και ο 

Άντον πηγαίνει να πάρει παγωτά για τα παιδιά. Καθώς επιστρέφει, βλέπει τον 

Μόρτεν να παλεύει με ένα άλλο αγόρι στην παιδική χαρά (συμπεριφοράς, βιαιότητα). 

Τρέχει να τους χωρίσει και προσπαθεί να τους εξηγήσει πως δεν είναι καλό να 

μαλώνουν για μία κούνια. Εκείνη τη στιγμή πλησιάζει ο πατέρας του άλλου αγοριού. 

Είναι ένας μεγαλόσωμος νταής, ο Λαρς, ο οποίος τραβάει από την μπλούζα και 

σπρώχνει τον Άντον (συμπεριφοράς, βιαιότητα). Όταν ο Άντον του λέει πως τα 

παιδιά είναι παιδιά, ο Λαρς τον χαστουκίζει τρεις φορές και του λέει να μην 

                                                 
31 σιλό : αεροστεγής κατασκευή για την αποθήκευση και συντήρηση σιτηρών, χορταριού, ριζών και 
βολβών, που διαθέτει επιπλέον μηχανικές εγκαταστάσεις για γρήγορη φόρτωση και εκφόρτωση των 
προϊόντων αυτών. (Μπαμπινιώτης, Γ., 2002. Σιλό. Στο Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας (σ. 1593). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.  



76 

 

ξαναγγίξει τον γιο του (συμπεριφοράς, βιαιότητα). Ο Άντον δεν αντιδρά, παίρνει από 

το χέρι τον Μόρτεν και αποχωρεί (συμπεριφοράς, ψυχραιμία). Ο Λαρς μαλώνει τον 

γιο του και του λέει πως μπλέκει συνέχεια σε καβγάδες (συμπεριφοράς, επίπληξη). Ο 

Άντον καθησυχάζει τον Μόρτεν και του λέει πως δεν έφταιγε εκείνος και επίσης πως 

δε χρειάζεται να πάει ο ίδιος στο νοσοκομείο. Ο Ελίας και ο Κρίστιαν γυρίζουν και 

κοιτάζουν τον Λαρς πίσω τους. Ο Κρίστιαν ρωτάει αν θα πρέπει να καλέσουν την 

αστυνομία. Ο Ελίας συμφωνεί μαζί του. Ο Άντον τους δηλώνει πως δε θα το κάνει 

αυτό και δίνει τέλος στη συζήτηση. 

Ενότητα 44η: Ο Άντον φθάνει με το αυτοκίνητο του στο εξοχικό (χωρικός, 

κατοικίας). Πετάει εκνευρισμένος τις τσάντες του στο χώμα και κατευθύνεται προς τη 

θάλασσα βγάζοντας στην διαδρομή τη μπλούζα του. Στο πρόσωπο του φαίνεται ο 

εκνευρισμός του. Τον βλέπουμε να βουτάει στη θάλασσα (συμπεριφοράς, 

αντίδραση). Βγαίνει στην επιφάνεια παίρνοντας βαθιές ανάσες. Στη συνέχεια 

ξαπλώνει ανάσκελα πάνω στο νερό και ακουμπάει με το χέρι του το μάγουλό του, 

στο σημείο όπου τον χαστούκισε ο Λαρς.  

Ενότητα 45η: Ο Κρίστιαν προχωρά στην άκρη της οροφής του σιλό (συμπεριφοράς, 

επικινδυνότητα). Ο Ελίας κάθεται αρκετά πίσω, ακουμπισμένος σε μια κολώνα. Λέει 

στον Κρίστιαν πως δεν έπρεπε να έρθουν πάλι σε αυτό το μέρος και πως θα πρέπει να 

γυρίσει πίσω στο σπίτι του. Ο Κρίστιαν βλέπει εκείνη τη στιγμή τον Λαρς να βγαίνει 

από το αυτοκίνητό του και να προχωρά προς την προβλήτα. Τα παιδιά κατεβαίνουν 

γρήγορα από το σιλό και κινούνται προς το αυτοκίνητο του Λαρς. Ένα σκυλί που 

βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο του Λαρς, τους γαβγίζει. Τα παιδιά βλέπουν μία 

διαφημιστική επιγραφή («Lars Auto») επάνω στο αυτοκίνητο του Λαρς 

(επαγγέλματος, μηχανικός). Ο Κρίστιαν σημειώνει σε ένα χαρτί την επωνυμία της 

επιχείρησης και αναφέρει πως θα βρουν τη διεύθυνση στο διαδίκτυο (εκπαίδευσης, 

διαδίκτυο). Ο Λαρς που τους βλέπει από μακριά, κατευθύνεται προς το μέρος τους 

και τους φωνάζει βρίζοντας. Τους ρωτάει τι δουλειά έχουν εκεί και τα αγόρια 

αρχίζουν να τρέχουν.  

Ενότητα 46η: Ο Άντον διαβάζει ένα περιοδικό στην αυλή του εξοχικού του σπιτιού 

(χωρικός, κατοικίας) καθώς πλησιάζει με το ποδήλατό του ο Ελίας. Τον φωνάζει 

κοντά του και τον αγκαλιάζει (συναισθήματος, στοργή). Ο Ελίας του λέει πως ήρθε 

για να του δώσει τη διεύθυνση του Λαρς. Στην ερώτηση του Άντον για το που την 
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βρήκε ο Ελίας του απαντά πως την βρήκαν τυχαία μαζί με τον Κρίστιαν. Ο Άντον τον 

ρωτά εάν πήγε και πάλι στο σιλό και ο Ελίας το αρνείται αλλάζοντας γρήγορα θέμα 

(συμπεριφοράς, ψέμα) και ζητώντας να μάθει εάν ο πατέρας του θα κάνει κάτι τώρα 

που έχει την διεύθυνση. Ο Άντον αναρωτιέται τι θα μπορούσε να κάνει και ο Ελίας 

του λέει πως θα μπορούσε να πάει εκεί και να τον δείρει (συμπεριφοράς, βιαιότητα). 

Ο Άντον δείχνει έκπληκτος και τον ρωτάει αν μιλάει σοβαρά. Ο Ελίας λέει πως το 

εννοεί αυτό που είπε και ρωτάει τον πατέρα του εάν φοβάται. Ο Άντον του εξηγεί 

πως δεν είναι λύση να χτυπάμε ο ένας τον άλλον και πως κανείς δεν ωφελείται από 

αυτό. Αναρωτιέται σε τι κόσμο θα ζούσαμε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ο ίδιος θα 

πήγαινε στη φυλακή και ο Ελίας δε θα είχε πια πατέρα. Ο Ελίας του λέει πως «ίσως 

και να άρεσες στη μαμά αν δεν ήσουν τόσο λαπάς». Γελούν και οι δύο 

(συμπεριφοράς, χαρά) και ο Ελίας αποχωρεί διότι υποσχέθηκε στην μητέρα του να 

γυρίσει νωρίς. Ο Άντον εισέρχεται στο εσωτερικό του σπιτιού και δείχνει σκεπτικός, 

αγναντεύοντας από το παράθυρο τη θάλασσα.   

Ενότητα 47η: Ο Άντον ακουμπισμένος στον κορμό ενός δέντρου παρατηρεί τον ιστό 

μιας αράχνης (χωρικός, εξωτερικός – ύπαιθρος). Στη συνέχεια τον βλέπουμε να 

κινείται αμήχανα μέσα στο σπίτι (χωρικός, κατοικία). Παίρνει το κινητό του 

τηλέφωνο στα χέρια του και αμέσως το αφήνει πάλι.   

Ενότητα 48η: Ο Άντον μαζί με τους γιους του (κοινωνικής ομάδας – οικογένεια) και 

τον Κρίστιαν, φθάνουν στο συνεργείο αυτοκινήτων του Λαρς (χωρικός, συνεργείο). 

Δε βλέπουν κάποιον μέσα στο χώρο και φωνάζουν για να έρθει κάποιος. Ο Λαρς 

δουλεύει κάτω από ένα αυτοκίνητο (επαγγέλματος, μηχανικός) αλλά δεν απαντάει. 

Μία κοπέλα έρχεται και ο Άντον της λέει ότι ζητάει τον Λαρς. Η κοπέλα 

δυσκολεύεται να καταλάβει το όνομα όπως το προφέρει ο Άντον και φωνάζει τον 

Λαρς να έρθει λέγοντας: «Σε ζητάει ένας Σουηδός» (συμπεριφοράς, ρατσισμός). Ο 

Λαρς εμφανίζεται, ο Άντον του θυμίζει ποιος είναι και του ζητάει εξηγήσεις για τη 

συμπεριφορά του.  Ο Λαρς του απαντά πως θα έπρεπε αρχικά να μην αγγίξει το γιο 

του για να μην τον χαστουκίσει. Ζητά από τον Άντον να επιστρέψει στη Σουηδία, 

όπου εκεί τον καταλαβαίνουν καλύτερα (συμπεριφοράς, ρατσισμός). Προσπαθώντας 

ο Άντον να εξηγήσει τη συμπεριφορά του Λαρς, τον εκνευρίζει και ο Λαρς 

χαστουκίζει και πάλι τον Άντον (συμπεριφοράς, βιαιότητα). Τα παιδιά 

παρακολουθούν τρομαγμένα. Ένας άλλος τεχνικός στο συνεργείο (επαγγέλματος, 

μηχανικός), προτείνει στον Άντον να πάρει τα παιδιά και να επιστρέψει στο σπίτι του. 
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Ο Άντον αποκαλεί ηλίθιο (συμπεριφοράς, αντίδραση) τον Λαρς επειδή δε ζητάει 

συγνώμη μπροστά στα παιδιά για τη συμπεριφορά του. Τότε ο Λαρς τον χαστουκίζει 

και πάλι (συμπεριφοράς, βιαιότητα).  Ο Άντον δεν αντιδρά, καθησυχάζει τα παιδιά 

του φιλώντας τα στο κεφάλι, ευχαριστεί τον Λαρς που τους δέχθηκε και αποχωρεί 

εξηγώντας στα παιδιά ότι δεν τον πόνεσε καθόλου το χτύπημα (συμπεριφοράς, 

ψυχραιμία). Συμπληρώνει πως ο χαμένος είναι ο Λαρς, επειδή το μόνο που ξέρει να 

κάνει είναι να χτυπάει. Ο Κρίστιαν δηλώνει πως δε θεωρεί τον Λαρς ηλίθιο ούτε και 

χαμένο. Ο Άντον τελειώνει την κουβέντα και πηγαίνει προς το αυτοκίνητο. Ο μικρός 

του γιος, ο Μόρτεν, βρίζει συνέχεια τον Λαρς και ο Άντον τον μαλώνει. 

Ενότητα 49η: Ο Άντον και οι γιοι του (κοινωνικής ομάδας - οικογένεια) βρίσκονται 

σε ένα χωράφι κοντά στο σπίτι τους (χωρικός, ύπαιθρος) και διασκεδάζουν πετώντας 

χαρταετό (ελεύθερου χρόνου - παιχνίδι). Η Μάριαν χαρούμενη, τους παρακολουθεί 

από μακριά και χαμογελάει (συναισθημάτων, χαρά).   

Ενότητα 50ή: Ο Άντον βρίσκεται σε ένα αυτοκίνητο που τον μεταφέρει στον 

καταυλισμό στην Αφρική (χωρικός. τοπολογικός).  

Ενότητα 51η: Στο εξωτερικό ιατρείο, ο Άντον εξετάζει βρέφη (χωρικός, ιατρείο).  

Ενότητα 52η: Στην οροφή του σιλό, ο Κρίστιαν και ο Ελίας κάθονται στην άκρη, με 

τα πόδια τους να κρέμονται στον αέρα (συμπεριφοράς, επικινδυνότητα). Βλέπουν από 

ψηλά τον Λαρς. Ο Κρίστιαν λέει πως όλοι φοβούνται τον Λαρς αλλά κανείς δε κάνει 

κάτι γι’ αυτό. 

Ενότητα 53η: Στην αποθήκη του σπιτιού του (χωρικός, κατοικία), ο Κρίστιαν μαζί 

με τον Ελίας κατασκευάζουν έναν κυκλικό πύργο για την σχολική τους εργασία 

(εκπαίδευσης, σχολικό πρόγραμμα). Ο Κρίστιαν ψάχνοντας στα ράφια για κάποια 

υλικά, βρίσκει παλιά πυροτεχνήματα. Φωνάζει τον Ελίας για να τα δει και του λέει 

πως αυτά περιέχουν πολλά κιλά μπαρούτι, τόσα ώστε να φτιάξει κανείς μία τεράστια 

βόμβα. Του αναφέρει πως θα του δείξει στο ίντερνετ (εκπαίδευσης, διαδίκτυο) πως 

γίνεται αυτό. Ο Ελίας τον κοιτάζει τρομαγμένος και ο Κρίστιαν του λέει πως ο Λαρς 

συνέχιζε να χτυπάει τον πατέρα του και πως πρέπει να πάνε εκείνοι σε αυτόν για να 

του δώσουν το μάθημά του (συμπεριφοράς, εκδίκηση). 

Ενότητα 54η: Ο Κρίστιαν κατασκευάζει μία βόμβα και ο Ελίας τον παρακολουθεί 

(συμπεριφοράς, επικινδυνότητα).   
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Ενότητα 55η: Ο Κρίστιαν και ο Ελίας βρίσκονται στην παραλία (χωρικός, ύπαιθρος) 

και προσπαθούν να ανατινάξουν με την βόμβα τον κυκλικό πύργο που 

κατασκεύασαν. Ο Κρίστιαν δίνει την βόμβα στον Ελίας για να την ανάψει, όμως ο 

Ελίας φοβάται και την δίνει πίσω στον Κρίστιαν. Ο Κρίστιαν ανάβει το φυτίλι και 

τρέχουν και οι δυο τους μέχρι που ακούν τον κυκλικό πύργο να ανατινάζεται πίσω 

τους (συμπεριφοράς, επικινδυνότητα). Τα δύο αγόρια αναφωνούν και δείχνουν 

ενθουσιασμένα. Ο Κρίστιαν αμέσως, ανακοινώνει στον Ελίας ότι με τις μεγαλύτερες 

βόμβες που θα φτιάξουν μπορούν να ανατινάξουν το αυτοκίνητο του Λαρς. Ο 

Κρίστιαν τον ρωτάει αν είναι σύμφωνος με αυτό το σχέδιο και ο Ελίας εμφανίζεται 

διστακτικός. Ο Κρίστιαν του δηλώνει πως αν δεν τον ακολουθήσει, θα πρέπει να του 

επιστρέψει το μαχαίρι που του είχε χαρίσει (συμπεριφοράς, εκβιασμός). Ο Κρίστιαν 

παίρνει το ποδήλατό του και αποχωρεί και ο Ελίας δείχνει στεναχωρημένος 

(συναισθημάτων, λύπη).  

Ενότητα 56η: Στον καταυλισμό, ο Άντον έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη θύμα του 

Μεγάλου, ένα νεαρό κορίτσι με τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Ο Άντον πραγματοποιεί 

την επέμβαση και ενημερώνει τον σύζυγο του κοριτσιού που περιμένει με αγωνία. 

Ρωτώντας τον για να μάθει τι έγινε, ενημερώνεται πως ο «Μεγάλος» σκότωσε  δύο 

κορίτσια με αυτόν τον τρόπο (συμπεριφοράς, εγκληματικότητα).   

Ενότητα 57η: Ο Άντον και οι υπόλοιποι γιατροί (επαγγέλματος, γιατρός) αποχωρούν 

από τον καταυλισμό με το αυτοκίνητο και τα μικρά παιδιά τρέχουν πίσω τους για να 

τους χαιρετίσουν (συμπεριφοράς, ευγένεια). Ο Άντον τους χαμογελάει και τα παιδιά 

του χαμογελούν και αυτά (συναισθημάτων, χαρά). Βλέπουμε σκηνές από ένα ερημικό 

τοπίο με πολλά σύννεφα στον ουρανό και το κουφάρι ενός ζώου σε αποσύνθεση. 

Ενότητα 58η: Ο Ελίας κάθεται στο κρεβάτι του και κρατάει το μαχαίρι που του 

χάρισε ο Κρίστιαν. Ο Κρίστιαν στέκεται όρθιος στην αυλή του σπιτιού του (χωρικός, 

κατοικία) κοιτάζοντας τη θάλασσα. Ο Ελίας αγγίζει με το δάχτυλό του την κόψη του 

μαχαιριού και το βάζει κάτω από τη μπλούζα του. Περνάει κρυφά από χολ και βλέπει 

στο δωμάτιο να κοιμάται η μητέρα του με τον αδελφό του (κοινωνικής ομάδας - 

οικογένεια). Πηγαίνει στον φορητό υπολογιστή και προσπαθεί να επικοινωνήσει με 

τον πατέρα του μέσω διαδικτύου (εκπαίδευσης, διαδίκτυο) όμως εκείνος είναι εκτός 

δικτύου. Κλείνοντας δυνατά το καπάκι του υπολογιστή ξυπνάει την μητέρα του η 

οποία τον βλέπει να προσπαθεί να κρύψει το μαχαίρι στην βιβλιοθήκη του. Ο Ελίας 
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την εμποδίζει να ψάξει όμως εκείνη ανακαλύπτει το μαχαίρι και μαλώνει τον Ελίας 

που είπε ψέματα σε εκείνην και στην αστυνομία (συμπεριφοράς, επίπληξη).  

Ενότητα 59η: Ο Κρίστιαν βρίσκεται στην αποθήκη του σπιτιού του (χωρικός, 

κατοικίας) προσπαθώντας να κατασκευάσει μία βόμβα (συμπεριφοράς, 

επικινδυνότητα). Η Μάριαν καταφθάνει με το αυτοκίνητο στο σπίτι του Κρίστιαν και 

ο πατέρας του βγαίνει για να την υποδεχθεί. Ο Κρίστιαν τους κοιτάζει από την πόρτα 

της αποθήκης έχοντας ένα βλοσυρό βλέμμα (συναισθημάτων, θυμός). 

Ενότητα 60ή: Ο Κρίστιαν ασχολείται με το τηλεκατευθυνόμενο αμαξάκι του στην 

αποθήκη όταν ο πατέρας του (κοινωνικής ομάδας – οικογένεια, πατέρας) έρχεται να 

τον συναντήσει. Του δείχνει το μαχαίρι και ζητάει εξηγήσεις όμως ο Κρίστιαν 

αρνείται να τον κοιτάξει (συμπεριφοράς, αντίδραση). Ο Κλάους τον μαλώνει 

(συμπεριφοράς, επίπληξη) και ο Κρίστιαν τον ρωτάει αν έκανε έρωτα με την μητέρα 

του Ελίας. Ο Κλάους του μιλάει σε έντονο ύφος όμως και ο Κρίστιαν φωνάζει και 

κατηγορεί τον πατέρα του ότι είναι ψεύτης και πως επιθυμούσε να πεθάνει η μητέρα 

του. Του λέει πως με το να θεωρεί ότι το ο θάνατος της μητέρας του ήταν ό,τι 

καλύτερο για εκείνην, είναι σαν να παραιτήθηκε, και πως μισεί όσους παραιτούνται. 

Ο Κρίστιαν αποχωρεί από την αποθήκη (συμπεριφοράς, αντίδραση).   

Ενότητα 61η: Στην αυλή του σχολείου (χωρικός, σχολείο), ο Ελίας περιμένει τον 

Κρίστιαν. Τον βλέπει να έρχεται και να ανταλλάζει χαιρετισμό με τον Σόφους. 

Πηγαίνει να του μιλήσει και δικαιολογείται πως δε φταίει εκείνος που η μητέρα του 

ανακάλυψε το μαχαίρι. Ο Κρίστιαν εκνευρισμένος τον διώχνει και του λέει να μην 

τον ξαναενοχλήσει (συμπεριφοράς, αγένεια).  

Ενότητα 62η: Ο Ελίας βρίσκεται στην οροφή του σιλό και κοιτάζει την θέα από 

ψηλά.  

Ενότητα 63η: Στον καταυλισμό, ο Άντον εξετάζει έναν ασθενή όταν δύο τζιπ 

εισέρχονται με μεγάλη ταχύτητα στον καταυλισμό σηκώνοντας σύννεφα σκόνης. Οι 

άνδρες που επιβαίνουν στις καρότσες των αυτοκινήτων πυροβολούν στον αέρα 

(κοινωνική ομάδα – συμμορία). Οι κάτοικοι του καταυλισμού και οι ασθενείς 

πανικοβάλλονται και ο Άντον, έντρομος κοιτάζει ενώ παράλληλα συστήνει στον 

κόσμο να ηρεμήσει. Τα μικρά παιδιά κλαίνε ενώ οι γυναίκες προσπαθούν να 

ηρεμήσουν τα παιδιά και σκύβουν τα κεφάλια τους αποφεύγοντας να κοιτάξουν 

(συναισθημάτων, φόβος). Κάποιοι από τους άνδρες με όπλα στα χέρια, οδηγούν τον 
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Άντον στην καρότσα του ενός τζιπ όπου εκεί βρίσκεται ο Μεγάλος. Ο Μεγάλος τον 

ρωτάει στα αγγλικά εάν είναι γιατρός και αν μπορεί να του γιατρέψει το πόδι του 

ώστε να το κρατήσει και να μην του το κόψει. Ο Άντον του δηλώνει πως θα 

προσπαθήσει όμως θα πρέπει να αποχωρήσουν τα αυτοκίνητα και τα όπλα από τον 

καταυλισμό. Ο Μεγάλος εξοργίζεται (συμπεριφοράς, αντίδραση) όμως ο Άντον 

επιμένει. Ο βοηθός του Άντον, τον ενημερώνει πως αυτός είναι ο άνδρας που 

πετσοκόβει τις γυναίκες της περιοχής και πως πρόκειται για ένα τέρας 

(συμπεριφοράς, εγκληματικότητα). Ο Άντον τον κοιτάζει αλλά δεν του απαντά και 

εξηγεί για μια ακόμη φορά στον Μεγάλο πως πρέπει να αποχωρήσουν τα αυτοκίνητα 

και τα όπλα. Ο Μεγάλος δίνει διαταγή να αποχωρήσουν οι άνδρες με τα αυτοκίνητα 

και τα όπλα. Ο Άντον ζητάει από τις νοσοκόμες να τον βοηθήσουν όμως καμία δεν το 

δέχεται (συμπεριφοράς, αντίδραση).  

Ενότητα 64η: Ο Μεγάλος βρίσκεται ξαπλωμένος σε μία σκηνή με το πόδι του 

περιποιημένο και δίπλα του δύο άνδρες να τον προσέχουν.  

Ενότητα 65η:  Ο Άντον αποχωρεί από το ιατρείο όταν ένας πρόσφυγας τον καλεί και 

τον ρωτάει για ποιο λόγο βοηθά τον Μεγάλο. Ο Άντον του απαντά επειδή πρέπει. Ο 

άνδρας του εξηγεί πως ο Μεγάλος σκότωσε όλα του τα μωρά (συμπεριφοράς, 

εγκληματικότητα). Ο Άντον δηλώνει ότι λυπάται και αποχωρεί με το τζιπάκι. Ο 

βοηθός του Άντον επάνω στο αυτοκίνητο, του λέει πως είναι παράξενος άνθρωπος. Ο 

Άντον δεν του απαντά.  

Ενότητα 66η: Ο Άντον εξετάζει μία ασθενή όταν βλέπει δύο άνδρες του Μεγάλου να 

μπαίνουν στο ιατρείο. Ο Άντον πηγαίνει στον Μεγάλο και του αναφέρει πως η 

συμφωνία τους ήταν να έρχονται κάθε φορά δύο άνδρες και όχι περισσότεροι. Ο 

Μεγάλος του λέει πως του έφεραν πατερίτσες και θα φύγουν. Τους διατάζει και 

αποχωρούν. Ρωτάει τον Άντον αν είναι φίλος του και ο Άντον του απαντά αρνητικά. 

Ο Μεγάλος του λέει πως «εφόσον δεν σε σκοτώσω, μπορούμε να γίνουμε φίλοι» 

(συμπεριφοράς, τρομοκρατία). Ο Άντον χαμογελά και φεύγει. 

Ενότητα 67η: Το βράδυ ο Άντον κάθεται στο δωμάτιο του μακριά από τον 

καταυλισμό και έχει πάνω στο τραπέζι ανοικτό τον φορητό του υπολογιστή. Δείχνει 

κουρασμένος και τα μάτια του κλείνουν.   

Ενότητα 68η: Γυναίκες πρόσφυγες στον καταυλισμό γεμίζουν μπετόνια με νερό από 

μία βρύση ενώ άνδρες πρόσφυγες καθισμένοι στο έδαφος, συζητούν μεταξύ τους. Ο 
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Άντον και οι νοσηλευτές  προσπαθούν να ανανήψουν μία ασθενή  – θύμα του 

Μεγάλου. Το κορίτσι πεθαίνει όμως  ο Άντον προσπαθεί και επιμένει να συνεχίζει τη 

διαδικασία της ανάνηψης. Ο βοηθός του τού λέει να σταματήσει. Ο Άντον ζητά τη 

βοήθεια μιας νοσοκόμας για να βγάλει τη στολή του. Καθώς πλένει το πρόσωπό του, 

ο Μεγάλος με δύο άνδρες του πλησιάζουν στο χώρο του ιατρείου. Ο Μεγάλος βλέπει 

το νεκρό κορίτσι και κάνοντας ασεβή σχόλια για το θύμα του, προκαλεί την οργή του 

Άντον (συμπεριφοράς, αντίδραση). Ο Άντον διώχνει βίαια από τον καταυλισμό τον 

Μεγάλο και τους άνδρες του (συμπεριφοράς, βιαιότητα). Ο Μεγάλος πέφτει στο 

έδαφος και οι πρόσφυγες άνδρες τον τραβούν έξω από τον χώρο των ιατρείων και τον 

λιντσάρουν (συμπεριφοράς, εγκληματικότητα). Ο Άντον, ταραγμένος ακόμη, παίρνει 

βαθιές ανάσες για να ηρεμίσει και ανταλλάζουν βλέμματα με τον βοηθό του. Ακούει 

τις κραυγές του Μεγάλου και παρακολουθεί από μακριά το γεγονός, μένοντας 

ακίνητος.  

Ενότητα 69η: Στο δωμάτιό του, ο Άντον κάθεται σκεπτικός πάνω στο κρεβάτι του, 

όταν ακούει να τον καλεί κάποιος στον υπολογιστή του. Πηγαίνει και απαντά στην 

κλήση. Είναι ο Ελίας, ο οποίος προσπαθεί δακρυσμένος (συναισθημάτων, λύπη) να 

πει στον πατέρα του για τον Κρίστιαν, ο οποίος ετοιμάζει μία βόμβα για να 

ανατινάξει το αυτοκίνητο του Λαρς (συμπεριφοράς, τρομοκρατία). Η σύνδεση στο 

διαδίκτυο όμως δεν είναι καλή και ο Άντον δεν μπορεί να ακούσει. Προσπαθεί να πει 

στον Ελίας να δώσουν ραντεβού για να μιλήσουν την επόμενη ημέρα. Ο Ελίας 

διακρίνει πως ο πατέρας του δείχνει κάπως παράξενος και τον ρωτάει αν είναι καλά. 

Ο Άντον σκουπίζει με το χέρι του ένα δάκρυ από το πρόσωπό του (συναισθημάτων, 

λύπη) και του απαντά πως είναι καλά αλλά επειδή είχε μία δύσκολη μέρα πρέπει να 

κλείσει. Χαιρετά τον Ελίας λέγοντάς του πως τον αγαπά (συναισθήματος, στοργή). 

Διακόπτουν την επικοινωνία τους και ο Άντον δείχνει συγκινημένος.   

Ενότητα 70ή: Ο Ελίας οδηγεί με βιασύνη το ποδήλατό του και πηγαίνει στο σχολείο. 

Μπαίνουν στο κτίριο από την ίδια πόρτα μαζί με τον Κρίστιαν (χωρικός, σχολείο). Ο 

Κρίστιαν δεν του μιλάει και περπατά γρήγορα (συμπεριφοράς, αγένεια). Ο Ελίας 

παίρνει βαθιά ανάσα και θάρρος και πηγαίνει προς τον Κρίστιαν λέγοντάς του πως 

είναι σύμφωνος να φτιάξουν την βόμβα  για το αμάξι του Λαρς διότι του αξίζει 

(συμπεριφοράς, εκδικητικότητα). Ο Κρίστιαν του χαμογελά και του λέει να μπουν 

στην τάξη για το μάθημα.  
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Ενότητα 71η: Στην αποθήκη του σπιτιού του Κρίστιαν (χωρικός, κατοικία), τα δύο 

αγόρια συζητούν για το τι θα συμβεί όταν εκραγεί η βόμβα. Ο Κρίστιαν, που φτιάχνει 

τη βόμβα, λέει πως και τα διπλανά αυτοκίνητα θα χτυπηθούν και θα σπάσουν πολλά 

τζάμια. Ο Ελίας ανησυχεί για το αν θα υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα αυτοκίνητα. Ο 

Κρίστιαν τον καθησυχάζει λέγοντάς του πως δε θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί διότι θα 

δράσουν πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής όπου όλοι θα κοιμούνται. Ο Ελίας 

αναφέρει πως το πρωί της Κυριακής έχει αγώνα ποδοσφαίρου και ο Κρίστιαν 

δυσαρεστημένος του λέει πως θα είναι πολύ νωρίς για αγώνα εκείνη την ώρα και να 

μην δειλιάζει «σαν κότα» (συμπεριφοράς, επίπληξη). Ο Ελίας δηλώνει πως δεν είναι 

κότα και όταν ο Κρίστιαν του λέει πως δεν μπορούν να κάνουν πίσω τώρα, ο Ελίας 

συμφωνεί. Τα δυο αγόρια συνεχίζουν την κατασκευή της βόμβας (συμπεριφοράς, 

επικινδυνότητα).  

Ενότητα 72η: Ο Κρίστιαν παίρνει τις βόμβες που είχε κρύψει κάτω από το κρεβάτι 

του, τις τυλίγει σε ένα πανί και τις βάζει μέσα στο σακίδιό του. Κάθεται στο κρεβάτι 

του και είναι σκεπτικός. 

Ενότητα 73η: Ο Κρίστιαν πηγαίνει στο σαλόνι όπου βρίσκεται ο πατέρας του 

(κοινωνικής ομάδας – οικογένεια, πατέρας) καθισμένος στο γραφείο. Ο Κλάους τον 

ρωτάει αν τελείωσε το παιχνίδι του στον υπολογιστή (ελεύθερου χρόνου - παιχνίδι) 

και ο Κρίστιαν τον ρωτάει αν θα εξακολουθούσε να μένει στο σπίτι εάν εκείνος 

πέθαινε. Ο Κλάους του δηλώνει πως δε θέλει να μαλώσει μαζί του και τον 

διαβεβαιώνει πως δε θα πεθάνει. Ο Κρίστιαν επιμένει και τον ρωτάει εάν ο πατέρας 

του θα επέστρεφε στο Λονδίνο ή θα έμενε με τη γιαγιά του (κοινωνικής ομάδας, - 

οικογένεια, γιαγιά) σε περίπτωση που θα πέθαινε. Ο Κλάους του λέει πως θα ήταν 

τόσο συντετριμμένος (συναισθημάτων, λύπη) ώστε δε θα μπορούσε να ζήσει 

πουθενά. Ο Κρίστιαν εκνευρισμένος τον κατηγορεί πως ποτέ δεν απαντά στις 

ερωτήσεις του και του λέει πάντα ψέματα (συμπεριφοράς, αντίδραση). Ο Κλάους 

εκνευρίζεται και σε έντονο ύφος  του λέει πως δε του έχει πει ποτέ ψέματα 

(συμπεριφοράς, αντίδραση). Ο Κρίστιαν τώρα φωνάζει, λέγοντας ότι του είπε ψέματα 

ότι η μητέρα του θα γινόταν καλά και δεν θα πονούσε. Θεωρεί ότι ο πατέρας του 

επιθυμούσε να πεθάνει η μητέρα του. Ο Κλάους εκνευρισμένος τον ταρακουνάει και 

τον τραβάει προς το μέρος του. Έπειτα συγκινημένος του λέει πως πραγματικά στο 

τέλος επιθυμούσε να πεθάνει η σύζυγός του και αυτό ήταν κάτι που ήθελε κι εκείνη. 

Εκμυστηρεύεται στον Κρίστιαν πως η μητέρα του τού είχε ζητήσει πολλές φορές να 
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την βοηθήσει να πεθάνει, όμως εκείνος αρνιόταν διότι ήξερε πόσο θα στεναχωριόταν 

ο Κρίστιαν. Ο Κρίστιαν δίνει μία δυνατή γροθιά (συμπεριφοράς, αντίδραση) στο 

στήθος του πατέρα του και τρέχει προς το δωμάτιό του. Κλείνει την πόρτα από το 

δωμάτιο του (συμπεριφοράς, απομόνωση), κάθεται στο κρεβάτι του και δείχνει 

σκεπτικός. 

Ενότητα 74η: Ξημερώματα, ο Κρίστιαν παίρνει το ποδήλατό του και ξεκινά για το 

ραντεβού του με τον Ελίας. Ο Ελίας βγαίνει από το σπίτι του, παίρνει κι εκείνος το 

ποδήλατό του και ξεκινά. Ο Κρίστιαν τον περιμένει στο σημείο συνάντησης. Όταν 

φτάνει ο Ελίας, ρωτάει τον Κρίστιαν εάν είναι σίγουρος για αυτό που πρόκειται να 

κάνουν και εκείνος απαντά καταφατικά. Ο Ελίας διαπιστώνει ότι η βόμβα που 

έφτιαξε ο Κρίστιαν είναι μεγαλύτερη, όμως ο Κρίστιαν δεν το σχολιάζει και τον 

παρακινεί να ξεκινήσουν. Τρέχουν προς το αυτοκίνητο του Λαρς και τοποθετούν τη 

βόμβα κάτω από το αμάξι (συμπεριφοράς, τρομοκρατία). Ο Κρίστιαν αναφέρει στον 

Ελίας ότι έχουν ένα λεπτό προθεσμία μέχρι να εκραγεί η βόμβα και πως θα πρέπει να 

κινηθούν ήρεμα προς τα ποδήλατά τους. Παρατηρούμε μία γυναίκα και ένα μικρό 

κορίτσι, να τρέχουν στο δρόμο με τις αθλητικές τους φόρμες κάνοντας τζόκινγκ. Ο 

Κρίστιαν δίνει τα σπίρτα στον Ελίας και εκείνος ανάβει το φυτίλι της βόμβας 

(συμπεριφοράς, τρομοκρατία). Πηγαίνουν βιαστικά προς τα ποδήλατά τους και ο 

Κρίστιαν λέει στον Ελίας να μην κοιτάξει πίσω όμως ο Ελίας γυρίζει το κεφάλι του 

και κοιτάζει προς τα πίσω. Η γυναίκα και το μικρό κορίτσι εξακολουθούν να τρέχουν 

γελώντας. Ο Κρίστιαν κλείνει τα αυτιά του με τα χέρια του. Ο Ελίας τον κοιτάζει και 

κάνει το ίδιο (συμπεριφοράς, μίμηση). Η φλόγα στο φυτίλι προχωράει και στο ίδιο 

πλάνο βλέπουμε την γυναίκα με το κορίτσι να πλησιάζουν προς τη μεριά του 

αυτοκινήτου. Ο Ελίας παρατηρεί τη γυναίκα και το μικρό κορίτσι να πλησιάζουν και 

φωνάζει δυνατά «όχι!» (συναισθημάτων, φόβου). Τρέχει προς το μέρος τους 

φωνάζοντας να σταματήσουν ενώ ο Κρίστιαν του φωνάζει να μην προχωρήσει. Η 

γυναίκα και το κορίτσι σταματούν την πορεία τους και τον κοιτάζουν και ο Ελίας τις 

προστάζει να πάνε πίσω γιατί υπάρχει βόμβα. Το αυτοκίνητο ανατινάζεται με μία 

δυνατή έκρηξη και αναποδογυρίζει. Ο Κρίστιαν πηγαίνει σαστισμένος 

(συναισθημάτων, φόβου) προς το φλεγόμενο αυτοκίνητο κρατώντας το κεφάλι του 

και φωνάζοντας το όνομα του Ελίας. Η γυναίκα φωνάζει κι εκείνη αγκαλιάζοντας το 

μικρό κορίτσι. Ο Κρίστιαν ζητάει να καλέσει κάποιος ένα ασθενοφόρο. Η γυναίκα 

τηλεφωνεί από το κινητό της τηλέφωνο. Ο Κρίστιαν κλαίγοντας (συναισθημάτων, 
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λύπη) πηγαίνει πάνω από τον Ελίας, ο οποίος είναι πεσμένος μπρούμυτα και δεν 

κινείται.   

Ενότητα 75η: Η Μάριαν σε κατάσταση πανικού τρέχει στον διάδρομο του 

νοσοκομείου όπου εργάζεται, φορώντας τη στολή της (χωρικός, ιατρείο). 

Αντικρύζοντας διασωληνομένο τον Ελίας στο φορείο, η Μάριαν ουρλιάζει και 

κλαίγοντας (συναισθημάτων, λύπη) ρωτάει να μάθει πως είναι ο γιος της. Κάποιος 

από τους τραυματιοφορείς της λέει πως ο Ελίας ανατίναξε ένα αυτοκίνητο 

(συμπεριφοράς, τρομοκρατία). Από κάποιους ακούγεται πως αναπνέει κανονικά αλλά 

έχει ακανόνιστο σφυγμό καθώς και ότι φέρει ένα ανοικτό τραύμα στην κοιλιακή 

χώρα. Ένας νοσηλευτής απομακρύνει την Μάριαν και προσπαθεί να την ηρεμίσει. Ο 

Ελίας μεταφέρεται στο χειρουργείο και η Μάριαν μένει απέξω μαζί με μία συνάδελφό 

της, όπου και οι δύο δε μπορούν να πουν κάποια κουβέντα.  

Ενότητα 76η: Στο εγκληματολογικό τμήμα της αστυνομίας, ο Κλάους περιμένει στο 

διάδρομο, ενώ ο Κρίστιαν ανακρίνεται σε ένα γραφείο. Ο αστυνόμος του αναφέρει 

πως αυτό που έγινε είναι σοβαρό και θέλει να μάθει εάν υπήρχαν συνεργοί. Ο 

Κρίστιαν λέει πως μόνος του τα έκανε όλα. Όταν τον ρωτά για το αν τον βοήθησε ο 

Ελίας, ο Κρίστιαν το αρνείται λέγοντας πως εκείνος είχε την ιδέα και το πρόσταγμα 

(συμπεριφοράς, αρχηγεία) και ο Ελίας απλά ακολούθησε (συμπεριφοράς, υπακοή). Ο 

αστυνόμος τον ρωτάει εάν μίλησε με κάποιον στο διαδίκτυο ή εάν πήρε ιδέες από 

κάπου και ο Κρίστιαν του απαντά ότι επισκέφθηκε μόνο τις ιστοσελίδες όπου ήδη 

έχει αναφέρει.  

Ενότητα 77η: Ο Κλάους και ο Κρίστιαν αποχωρούν από την αστυνομία. Ο Κλάους 

πιάνει τον Κρίστιαν από τον ώμο (συναισθήματος, στοργή). Μπαίνουν και οι δύο στο 

αυτοκίνητο και παραμένουν αμίλητοι στη διάρκεια της διαδρομής.  

Ενότητα 78η: Ο Άντον κινείται νευρικά μέσα στο δωμάτιό του στον καταυλισμό 

(χωρικός, κατοικία). Παίρνει τις αποσκευές του και βγαίνει από το δωμάτιο. Μέσα 

στο αυτοκίνητο που τον μεταφέρει δείχνει στεναχωρημένος (συναισθημάτων, λύπη).  

Ενότητα 79η: Η Μάριαν συνομιλεί με την συνάδελφό της στο νοσοκομείο (χωρικός, 

ιατρείο) και ζητάει να παραμείνει στο δωμάτιο όπου βρίσκεται και ο Ελίας. Η 

συνάδελφός της συναινεί και μετακινεί μία πολυθρόνα από την άλλη μεριά του 

κρεβατιού του Ελίας για να της κρατήσει συντροφιά. 
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Ενότητα 80ή: Ο Κρίστιαν έρχεται στο νοσοκομείο (χωρικός, ιατρείο). Μία 

νοσοκόμα ενημερώνει την Μάριαν πως έχει έρθει ο Κρίστιαν και ότι θέλει να δει τον 

Ελίας. Η Μάριαν βγαίνει έξω από το δωμάτιο. Ο Κρίστιαν ρωτάει την Μάριαν πως 

είναι ο Ελίας και η Μάριαν τον ρωτάει για ποιο λόγο δε βρίσκεται στην αστυνομία 

(συμπεριφοράς, επίπληξη). Ο Κρίστιαν αναφέρει πως βρίσκονταν εκεί αλλά τον πήρε 

ο πατέρας του. Όταν η Μάριαν τον ρωτάει που είναι τώρα ο πατέρας του,  ο Κρίστιαν 

της απαντά πως θέλει να δει τον Ελίας μόνος του. Η Μάριαν γίνεται έξαλλη 

(συναισθημάτων, θυμός). Αρπάζει από το πρόσωπο τον Κρίστιαν και τον ακουμπάει 

στον τοίχο (συμπεριφοράς, εκφοβισμός). Τον κατηγορεί ότι εκείνος σκότωσε τον 

Ελίας και τον αποκαλεί ψυχοπαθή και κακομαθημένο βρομόπαιδο (συμπεριφοράς, 

εκφοβισμός). Ο Κρίστιαν ρωτάει αν είναι αλήθεια ότι ο Ελίας είναι νεκρός. Η 

Μάριαν του λέει να φύγει και τον πιέζει στο λαιμό (συμπεριφοράς, εκφοβισμός). 

Συνειδητοποιεί ότι τον πίεσε πολύ και δακρύζει (συναισθημάτων, λύπη). Η 

συνάδελφος της Μάριαν έρχεται και την απομακρύνει από τον Κρίστιαν. Ο Κρίστιαν 

φεύγει τρέχοντας από το νοσοκομείο. Η Μάριαν τον βλέπει να φεύγει δακρυσμένη 

και στεναχωρημένη (συναισθημάτων, λύπη).  

Ενότητα 81η: Ο Κρίστιαν είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του κοιτάζοντας σκεπτικός 

το ταβάνι. 

Ενότητα 82η: Η Μάριαν βρίσκεται στο νοσοκομείο, δίπλα από το κρεβάτι του Ελίας 

(χωρικός, ιατρείο). Ο γιατρός την ενημερώνει πως τα αποτελέσματα της αξονικής 

τομογραφίας είναι καλά. Η Μάριαν ευχαριστεί τον γιατρό και πλησιάζοντας στο 

κρεβάτι του Ελίας παίρνει το χέρι του μέσα στα δικά της χέρια και το φιλάει 

(συναισθήματος, στοργή). 

Ενότητα 83η: Ο αστυνόμος έχει μόλις ενημερώσει την Μάριαν στο νοσοκομείο για 

τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Η Μάριαν ρωτάει αν θα της πάρουν τον γιο της 

(συναισθημάτων, φόβος). Ο αστυνόμος την καθησυχάζει λέγοντας πως υπάρχουν 

ελαφρυντικά και ότι πρόκειται για μία υπόθεση κακόβουλης καταστροφής 

περιουσίας. Επίσης, της τονίζει ότι ο γιος της έσωσε τις ζωές κάποιων ανθρώπων. Η 

Μάριαν τον ευχαριστεί και ο αστυνόμος αποχωρεί.  

Ενότητα 84η: Ο Άντον φτάνει στο νοσοκομείο (χωρικός, ιατρείο). Δείχνει 

αγχωμένος. Εισέρχεται στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται ο Ελίας, πετάει στο πάτωμα 

τις τσάντες του, πλησιάζει στο κρεβάτι, σκύβει και φιλάει το γιο του στο κεφάλι 
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(συναισθήματος, στοργή). Η Μάριαν τον κοιτάζει αλλά δεν μιλούν. Ο γιατρός 

εισέρχεται στο δωμάτιο μαζί με μία νοσοκόμα και προσπαθεί να ξυπνήσει τον Ελίας. 

Όταν ο Ελίας ξυπνάει, αντικρύζει τους γονείς του (κοινωνικής ομάδας – οικογένεια) 

οι οποίοι του χαμογελούν βουρκωμένοι (συναισθημάτων, χαρά). Ο Ελίας ζητάει 

συγγνώμη και τους παρακαλεί να μην θυμώσουν με τον Κρίστιαν (συμπεριφοράς, 

μεταμέλεια). Ο Άντον του λέει πως αυτό θα το συζητήσουν αργότερα. Ο Ελίας 

δηλώνει πως ήταν δικό του λάθος και πως αυτός παρέσυρε τον Κρίστιαν. Η Μάριαν 

του λέει να ξεκουραστεί  και πως αυτά θα τα συζητήσουν αργότερα. Ο Ελίας κλείνει 

τα μάτια του και κοιμάται.  

Ενότητα 85η: Ο Άντον και η Μάριαν βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο. Ο Άντον 

αναρωτιέται πως μπόρεσε ο γιος του να κάνει κάτι τέτοιο. Η Μάριαν του λέει πως δεν 

το γνωρίζει ούτε εκείνη αυτό και συμπληρώνει πως θα γίνει καλά. Ο Άντον αναφέρει 

πως όλα θα πάνε καλά και η Μάριαν συμφωνεί. Της προτείνει να την πάει στο σπίτι 

κι εκείνος να πάει στο εξοχικό.  

Ενότητα 86η: Ο Άντον περπατάει μέσα στο χωράφι (χωρικός, εξωτερικός - 

ύπαιθρος) του εξοχικού του σπιτιού. Η Μάριαν κοιμάται στο κρεβάτι της και ο Άντον 

την πλησιάζει, την ξυπνάει, αγγίζονται και κάνουν έρωτα (συμπεριφοράς, 

ερωτισμός).  

Ενότητα 87η: Ο Κλάους βρίσκεται στην κουζίνα του σπιτιού του (χωρικός, 

κατοικίας) μαζί με την μητέρα του (κοινωνικής ομάδας – οικογένεια, μητέρα). 

Δείχνει απογοητευμένος (συναισθημάτων, λύπη). Αναφέρεται στην σύζυγό του και 

λέει πως ήταν πολλή κακιά στο τέλος καθώς και ότι του είχε πει πως ο Κρίστιαν θα 

τον μισήσει. Αρχίζει να κλαίει και η μητέρα του έρχεται και τον αγκαλιάζει 

(συναισθήματος, στοργή).  

Ενότητα 88η: Ο Κρίστιαν περπατά στον σκοτεινό διάδρομο του σπιτιού του και 

βλέπει στην κουζίνα τον πατέρα του να πίνει καφέ. Αποχωρεί πάλι πίσω.   

Ενότητα 89η: Ο Κρίστιαν βρίσκεται το βράδυ στην αυλή του σπιτιού του και 

κοιτάζει προς τη θάλασσα σκεπτικός και ανέκφραστος. 

Ενότητα 90ή: Ο Άντον είναι καθισμένος στην τραπεζαρία του σπιτιού του (χωρικός, 

κατοικία). Χτυπάει το τηλέφωνο της Μάριαν και την ξυπνά. Στο τηλέφωνο είναι ο 

Κλάους ο οποίος αφού της ζητήσει συγγνώμη για την ακατάλληλη ώρα που καλεί 
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(συμπεριφοράς, ευγένεια), της αναφέρει πως ψάχνει τον Κρίστιαν. Ρωτάει την 

Μάριαν εάν βρίσκεται στο σπίτι τους και εκείνη απαντά αρνητικά. 

Ενότητα 91η: Ο Κρίστιαν βρίσκεται στο σιλό και περπατά.   

Ενότητα 92η: Ο Άντον ρωτάει την Μάριαν ποιος ήταν στο τηλέφωνο κι εκείνη του 

λέει πως ήταν ο Κλάους ο οποίος ψάχνει τον Κρίστιαν.  

Ενότητα 93η: Ο Κρίστιαν ανεβαίνει στην οροφή του σιλό και πηγαίνει στην άκρη 

κοιτάζοντας προς τα κάτω (συμπεριφοράς, επικινδυνότητα). Κλείνει τα μάτια του και 

δείχνει φοβισμένος (συναισθημάτων, φόβο). 

Ενότητα 94η: Ο Κλάους παρακολουθεί από το παράθυρό του την αστυνομία να 

φθάνει στο σπίτι του (χωρικός, κατοικία). Τους εξηγεί γιατί τους κάλεσε και σε ποια 

μέρη έχει ψάξει έως τώρα.  

Ενότητα 95η:  Ο Άντον κινείται ανήσυχος μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο του σπιτιού 

του. Κάθεται σε μία καρέκλα όπου υπάρχει πάνω της μία κατασκευή από τουβλάκια 

Lego. Ο Άντον κρατά στα χέρια του την κατασκευή που μοιάζει με ψηλό κτίριο και 

την κοιτάζει σκεπτικός.  

Ενότητα 96η: Ο Άντον φτάνει με το αυτοκίνητο του στην αποβάθρα του λιμανιού 

(χωρικός, εξωτερικός - ύπαιθρος). Βλέπει το ποδήλατο του Κρίστιαν έξω από το 

κτίριο του σιλό και τρέχει αναστατωμένος (συναισθημάτων, φόβος) να ανέβει στην 

οροφή.  

Ενότητα 97η: Ο Κρίστιαν βρίσκεται στην άκρη της οροφής του σιλό (συμπεριφοράς, 

επικινδυνότητα). Φυσάει ένας δυνατός αέρας και ο Κρίστιαν σηκώνει τα χέρια του 

ψηλά, σαν να ετοιμάζεται να πετάξει. Ο Άντον, λαχανιασμένος, ανοίγει με ένταση 

την πόρτα που οδηγεί στην οροφή, φωνάζοντας το όνομα του Κρίστιαν, τον οποίον 

βλέπει στην άκρη, έτοιμο να πηδήξει. Του εξηγεί ποιος είναι και του ζητάει να φύγει 

από την άκρη. Κινούμενος προσεκτικά και αθόρυβα τον πλησιάζει από πίσω και τον 

τραβάει από την άκρη της οροφής (συμπεριφοράς, ψυχραιμία). Πέφτουν στο δάπεδο 

και ο Κρίστιαν τραβιέται μακριά από τον Άντον. Ο Άντον τον ενημερώνει πως ο 

Ελίας θα γίνει καλά. Ο Κρίστιαν δείχνει έκπληκτος και ο Άντον του εξηγεί πως 

πρέπει να τον πιστέψει. Ο Κρίστιαν αναφέρει πως δεν μπορούσε να φανταστεί τον 

Ελίας νεκρό. Δεν μπορούσε να φανταστεί αν ο Ελίας θα έμοιαζε μικρότερος 

σωματικά όταν θα πέθαινε διότι θεωρεί πως οι μεγάλοι όταν πεθαίνουν μοιάζουν με 
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παιδιά. Έτσι πιστεύει πως έμοιαζε και η μητέρα του όταν πέθανε. Ο Κρίστιαν 

δακρύζει και λέει στον Άντον πως του λείπει πολύ η μητέρα του (συναισθημάτων, 

λύπη). Ο Άντον του εξηγεί πως πολλές φορές είναι σαν να υπάρχει ένα πέπλο 

ανάμεσα στους ανθρώπους και στο θάνατο και πως όταν χάνεις κάποιον δικό σου 

αυτό το πέπλο εξαφανίζεται και βλέπεις για λίγο τον θάνατο. Όμως το πέπλο 

επιστρέφει αργότερα και οι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν. Ο Άντον δηλώνει στον 

Κρίστιαν πως τα πράγματα θα ξαναφτιάξουν. Οι δυο τους κατεβαίνουν από την 

οροφή του σιλό και ο Κρίστιαν τρέχει κλαίγοντας στην αγκαλιά του πατέρα του ο 

οποίος τον περίμενε εκεί. Ο Κλάους αγκαλιάζει σφιχτά τον Κρίστιαν 

(συναισθήματος, στοργή) και κοιτάζοντας τον Άντον από μακριά, φαίνεται να τον 

ευχαριστεί χωρίς να πούνε όμως καμιά λέξη.  

Ενότητα 98η: Βλέπουμε μία ανεμογεννήτρια σε ένα χωράφι, ένα αγροτικό 

αυτοκίνητο να θερίζει και πουλιά να πετούν στον αέρα (χωρικός, ύπαιθρος). Η 

Μάριαν βρίσκεται στο σπίτι του Κλάους (χωρικός, κατοικία) και κινείται νευρικά στο 

σαλόνι. Ο Κλάους προσπαθεί να ξυπνήσει τον Κρίστιαν ο οποίος κοιμάται στο 

κρεβάτι του Κλάους. Ο Κρίστιαν ξυπνά και ο Κλάους τον ενημερώνει πως η μητέρα 

του Ελίας είναι στο σπίτι και θέλει να του μιλήσει. Ο Κρίστιαν ανασηκώνεται και 

αγκαλιάζει τον πατέρα του (συναισθήματος, στοργή).  

Ενότητα 99η: Στο νοσοκομείο (χωρικός, ιατρείο) ο Άντον και ο μικρός του γιος 

Μόρτεν (κοινωνικής ομάδας – οικογένεια), βρίσκονται δίπλα στο κρεβάτι του Ελίας. 

Ο Μόρτεν πειράζει τον Ελίας και ο Άντον γελώντας, τον πειράζει κι αυτός. Ο Ελίας 

του λέει πως δεν είναι αστείο και ο Άντον ζητάει από τον Μόρτεν να σταματήσει.  

Ενότητα 100η: Στον διάδρομο του νοσοκομείου (χωρικός, ιατρείο) η Μάριαν και ο 

Κρίστιαν προχωρούν δίπλα δίπλα και η Μάριαν χαϊδεύει τον Κρίστιαν στο κεφάλι 

(συναισθήματος, στοργή). Εισέρχονται στο δωμάτιο όπου βρίσκεται ο Ελίας και ο 

Ελίας κάνει παράπονα για την συμπεριφορά του Μόρτεν. Ο Άντον πλησιάζει τον 

Κρίστιαν, τον αγκαλιάζει και τον φιλάει στο κεφάλι (συναισθήματος, στοργή), 

προτείνοντας στους υπόλοιπους, να αφήσουν μόνους τον Κρίστιαν με τον Ελίας και 

εκείνοι να πάνε στην καφετερία. Φεύγοντας, ο Ελίας κάνει έναν μορφασμό στον 

Κρίστιαν, αναφορικά με την συμπεριφορά του Μόρτεν. Ο Κρίστιαν κλείνει την πόρτα 

του δωματίου και πλησιάζει τον Ελίας που είναι χαμογελαστός. Ο Κρίστιαν τον 

ρωτάει αν πονάει και ο Ελίας του λέει πως του δίνουν κάτι χάπια. Ο Κρίστιαν 
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επιχειρεί να μιλήσει αλλά σταματά. Ο Ελίας του αναφέρει ότι είπε στην αστυνομία τι 

ακριβώς έγινε και το ίδιο του δηλώνει και ο Κρίστιαν. Ο Ελίας λέει ότι νιώθει 

κουρασμένος παρόλο που κοιμάται πολλές ώρες. Ο Κρίστιαν του ζητάει συγνώμη 

(συμπεριφοράς, μεταμέλεια) και ο Ελίας του απαντά πως δε χρειάζεται να το κάνει 

αυτό. Ο Κρίστιαν επιμένει και αναφέρει στεναχωρημένος πως φέρθηκε σαν ηλίθιος. 

Ο Ελίας και πάλι του απαντά πως δε πειράζει για ότι έγινε. Ο Κρίστιαν λέει 

χαμογελώντας πως ανυπομονεί να επιστρέψει ο Ελίας στο σχολείο, και εκείνος του 

απαντά πως το ίδιο θέλει και αυτός. Τα δύο αγόρια χαμογελούν (συναισθημάτων, 

χαρά).  

Ενότητα 101η: Στον καταυλισμό, προσφυγόπουλα παίζουν ξιφομαχία με ξύλα 

(ελεύθερου χρόνου - παιχνίδι). Ο Άντον βρίσκεται μαζί με το υπόλοιπο νοσηλευτικό 

προσωπικό πάνω στην καρότσα του αυτοκινήτου που τους μεταφέρει. Καθώς 

κινούνται, ο Άντον γυρίζει το κεφάλι του και βλέπει τα παιδιά να ακολουθούν 

τρέχοντας το αυτοκίνητο και να τους χαιρετούν (συμπεριφοράς, ευγένεια).  Η κάμερα 

επικεντρώνεται στα παιδιά, η εικόνα έχει αργή κίνηση και στη συνέχεια γίνεται fade 

out σε μαύρο. Τίτλοι τέλους.  
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9. Ανάλυση του φιλμ 

 
9.1 Οι ισοτοπίες του φιλμ 

 
Κατά τη διαδικασία της σημειωτικής ανάλυσης των νοηματικών ενοτήτων του φιλμ, 

προέκυψαν οι παρακάτω επτά ομάδες ισοτοπιών (κωδίκων32): Συμπεριφορών, 

συναισθημάτων, χώρου, κοινωνικών ομάδων, ελεύθερου χρόνου, επαγγέλματος και 

εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά: 

 

Πίνακας 1. Ομάδα ισοτοπιών συμπεριφορών 

 

Ομάδα Ισοτοπιών Συμπεριφορών 

Α/Α Θετική 

συμπεριφορά 

Αριθμός 

αναφορών 

Αρνητική 

συμπεριφορά 

Αριθμός 

αναφορών 

Ουδέτερη 

συμπεριφορά 

Αριθμός 

αναφορών  

1 Ευγένεια  11 Αντίδραση  20 Επίπληξη 5 

2 Υπακοή   5 Εκφοβισμός 14 Τακτική 2 

3 Ψυχραιμία  3 Επικινδυνότητα  9 Αρχηγεία 1 

4 Άμυνα   2 Βιαιότητα 7 Ερωτισμός  1 

5 Προσέγγιση  2 Αγένεια 5 Μίμηση  1 

6 Μεταμέλεια  2 Τρομοκρατία 5   

7   Εγκληματικότητα  5   

8   Ψέμα  4   

9   Ρατσισμός 3   

10   Εκδίκηση 2   

11   Απομόνωση   2   

12   Εκβιασμός  1   

 Σύνολο  25 Σύνολο 78  10 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Η Χριστοδούλου (2012:74), χρησιμοποιεί τον όρο «κώδικα» αντί της «ισοτοπίας», καθώς απαντάται 

συχνότερα στην καθημερινή γλώσσα.   
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Πίνακας 2. Ομάδα ισοτοπιών συναισθημάτων 

 

Α/Α Ομάδα Ισοτοπιών Συναισθημάτων Αριθμός 

αναφορών 

1 Στοργή  17 

2 Λύπη 14 

3 Χαρά  11 

4 Φόβος  6 

 Σύνολο  48 

 

Πίνακας 3. Ομάδα ισοτοπιών χώρου 

 

Α/Α Ομάδα Ισοτοπιών Χώρου Αριθμός 

αναφορών  

1 Κατοικία  28 

2 Σχολείο 15 

3 Εξωτερικός χώρος - ύπαιθρος 12 

4 Ιατρείο 13 

5 Γεωγραφικός  

(Κένυα, Λονδίνο, Δανία) 

4 

6 Συνεργείο  1 

 Σύνολο  73 

 

Πίνακας 4. Ομάδα ισοτοπιών κοινωνικών ομάδων 

 

Α/Α Ομάδα Ισοτοπιών Κοινωνικών Ομάδων Αριθμός 

αναφορών  

1 Οικογένεια  14 

2 Οικογένεια – πατέρας  6 

3 Οικογένεια – μητέρα  5 

4 Οικογένεια – γιαγιά 2 

5 Συμμορία  3 

 Σύνολο  30 
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Πίνακας 5. Ισοτοπία ελεύθερου χρόνου 

 

Α/Α Ομάδα Ισοτοπιών Ελεύθερου χρόνου Αριθμός 

αναφορών  

1 Παιχνίδι 12 

 

 

 

Πίνακας 6. Ομάδα ιοστοπιών επαγγελμάτων 

 

Α/Α Ομάδα Ισοτοπιών Επαγγελμάτων  Αριθμός 

αναφορών  

1 Γιατρός  8 

2 Μηχανικός  3 

3 Εκπαιδευτικός  3 

 Σύνολο  14 

 

 

Πίνακας 7. Ομάδα ισοτοπιών εκπαίδευσης 

 

Α/Α Ομάδα Ισοτοπιών Εκπαίδευσης Αριθμός 

αναφορών  

1 Διαδίκτυο   4 

2 Σχολικό πρόγραμμα  3 

3 Βιβλίο  2 

4 Υπολογιστής  2 

 Σύνολο  11 
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Διάγραμμα 2: 

Διάγραμμα πίτας (pie chart) με τα ποσοστά (επί της %) των ισοτοπιών  

των νοηματικών ενοτήτων του φιλμ In a better world  

 

15,94

9,96
3,98

3,65

4,65

24,25

37,53

Συναισθημάτων Συμπεριφορών Κοινωνικών Ομάδων

Ελεύθερου Χρόνου Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων

Χώρου

 

Με μία πρώτη παρατήρηση διαπιστώνουμε ότι οι πρωτεύουσες ισοτοπίες είναι 

εκείνες της θυμικής ομάδας ισοτοπιών (συμπεριφορών και συναισθημάτων), όπου 

αθροιστικά και οι δύο αποτελούν το 54,16 % των ισοτοπικών αναφορών στην ταινία. 

Ενισχυμένη εμφανίζεται και η ισοτοπία του χώρου με ποσοστό 24,41 %, ενώ 

ακολουθεί η ισοτοπία των κοινωνικών ομάδων με ένα ποσοστό της τάξεως του 10,03 

%. Αντίθετα οι ισοτοπίες ελεύθερου χρόνου, της εκπαίδευσης και των επαγγελμάτων, 

εμφανίζονται με πολύ χαμηλά ποσοστά. Η άρθρωση των παραπάνω ισοτοπιών είναι 

εκείνη που θα αποτελέσει τη δομή της αφηγηματικής δράσης της ταινίας, όπως θα 

καταδείξουμε παρακάτω μαζί και με την ανάλυση των αφηγηματικών προγραμμάτων 

του φιλμ.  

Στην ταινία In a better world (Jorgensen & Bier, 2010), τα δρώντα πρόσωπα είναι 

ενήλικες (άνδρες και γυναίκες) και παιδιά (αγόρια). Οι ενήλικες παρουσιάζονται ως 

γονείς, γιατροί, εκπαιδευτικοί, μηχανικοί συνεργείων και κακοποιοί. Τα παιδιά 
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παρουσιάζονται ως βορειοευρωπαίοι μαθητές και ως πρόσφυγες σε χώρα του Τρίτου 

Κόσμου (Κένυα). (Διάγραμμα 3).  

 

 

 

 

          

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Διάγραμμα 3 : Τα δρώντα πρόσωπα του φιλμ In a better world  

 

 

9.2 . Τα σχήματα βίας και εκφοβισμού  του φιλμ   

 

Οι μορφές βίας και εκφοβισμού που απαντώνται στο φιλμ In better world (2010), και 

παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 4), είναι:  

 

α. Σχολική βία και εκφοβισμός μεταξύ βορειοευρωπαίων μαθητών. 

Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε τον εκφοβισμό του Ελίας από τον Σόφους και τη 

συμμορία του, τον εκφοβισμό του Κρίστιαν από τον Σόφους, και τον εκφοβισμό του 

Σόφους από τον Κρίστιαν. 

 

β. Εκφοβισμός ενηλίκου από παιδιά.  

Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε τον εκφοβισμό που επιχειρούν ο Κρίστιαν και ο 

Ελίας εναντίον του Λαρς. Τα δύο παιδιά παρακινούμενα από τον θυμό τους  

Δρώντα πρόσωπα 

 Ενήλικες  Παιδιά 

Μαθητές  Πρόσφυγες Γονείς 

Γιατροί 

Εκπαιδευτικοί 

Κακοποιοί 

Μηχανικοί  



96 

 

γ. Εκφοβισμός μεταξύ ενηλίκων (διαφορετικού επαγγελματικού, μορφωτικού και 

οικονομικού status). 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει ο εκφοβισμός του Άντον από τον Μεγάλο και ο 

εκφοβισμός του Άντον από τον Λαρς.  

 

δ. Εκφοβισμός από ενήλικα προς παιδί.  

Σε αυτήν την περίπτωση καταγράφουμε τον εκφοβισμό και τη βία που ασκεί η 

μητέρα του Ελίας, η Μάριαν, προς τον Κρίστιαν όταν επισκέπτεται το νοσοκομείο 

για να δει τον Ελίας. Η Μάριαν φορτισμένη συναισθηματικά από το σοβαρό ατύχημα 

του Ελίας και την κρίσιμη κατάσταση της υγείας του, επιτίθεται στον Κρίστιαν τόσο 

φραστικά, αποκαλώντας τον ψυχοπαθή δολοφόνο και κακομαθημένο παλιόπαιδιο, 

όσο και σωματικά, σπρώχνοντάς τον προς τον τοίχο και σφίγγοντάς τον στον λαιμό.  

 

ε. Ωμή βία από άνδρες προς γυναίκες. 

Σε αυτήν την μορφή, ανήκει η εγκληματική βία που ασκεί ο Μεγάλος και η συμμορία 

του προς τις εγκύους γυναίκες της περιοχής η οποία βρίσκεται γύρω από τον 

καταυλισμό προσφύγων στην Κένυα.  

 

στ. Βία προς εαυτόν (αυτοκτονία). 

Σε αυτήν την μορφή βίας έχουμε την περίπτωση του Κρίστιαν ο οποίος πιστεύοντας 

πως ο Ελίας είναι νεκρός ύστερα από δική του υπαιτιότητα, αποπειράται να 

αυτοκτονήσει προσπαθώντας να πηδήξει από την οροφή του σιλό.   
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Διάγραμμα 4: Μορφές βίας όπως παρουσιάζονται στο φιλμ In a better world 

 

Παρατηρούμε πως η αφηγηματική δομή της ταινίας παρουσιάζει πολλές μορφές βίας. 

Με κριτήριο την ηλικία, έχουμε τη βία μεταξύ παιδιών, τη βία μεταξύ ενηλίκων, τη 

βία από  παιδιά προς ενήλικα και τη βία από ενήλικα προς παιδί. Από πλευράς φύλου, 

παρατηρούμε πως έχουμε τη βία από άνδρες προς γυναίκες και τη βία μεταξύ 

ανδρών. 

Θα ακολουθήσει η ανάλυση των αφηγηματικών προγραμμάτων του φιλμ και στη 

συνέχεια η σημασιολογική ανάλυση των ισοτοπιών που εντοπίστηκαν από την 

ανάλυση των αφηγηματικών δομών και των νοηματικών ενοτήτων της ταινίας.  

 

 

 

 

 

 

 Μορφές βίας  

Σχολική βία και 

εκφοβισμός 

Εκφοβισμός ενηλίκου 

από παιδιά 

Εκφοβισμός 

μεταξύ ενηλίκων 

Εκφοβισμός παιδιού 

από ενήλικα 

Βία προς εαυτόν 

Βία από άνδρες 

προς γυναίκες 
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9.3 Τα αφηγηματικά προγράμματα του φιλμ   

 

Στην φιλμική αφήγηση της ταινίας In a better world (Jorgensen & Bier, 2010), 

διακρίνουμε ως πρωταγωνιστές τρία δρώντα  πρόσωπα (ως Υποκείμενα) τα οποία 

ολοκληρώνουν συνολικά επτά αφηγηματικά προγράμματα.  Τα πρόσωπα αυτά είναι ο 

Ελίας, ο Κρίστιαν και ο Άντον.  

 

9.3.1. Το αφηγηματικό πρόγραμμα του Ελίας  

 

Πρώτο δρων υποκείμενο είναι ο Ελίας, ένα δωδεκάχρονο άβουλο παιδί με καταγωγή 

από την Σουηδία. Οι γονείς του βρίσκονται σε διάσταση λόγω παλαιότερης συζυγικής 

απιστίας του πατέρα του. Και οι δυο γονείς του εργάζονται ως γιατροί. Η μητέρα του 

στο νοσοκομείο της περιοχής όπου ζουν και ο πατέρας του ως γιατρός χωρίς σύνορα 

σε προσφυγικό καταυλισμό στην Κένυα. Ο Ελίας έχει έναν μικρότερο αδερφό, όμως 

δεν κάνει παρέα μαζί του παρά μόνο όταν τους επισκέπτεται ο πατέρας του 

(νοηματικές ενότητες 22, 34, 49). Ο χωρισμός των γονιών του και η απουσία του 

πατέρα του λόγω εργασίας σε ξένη χώρα, τον έχουν κάνει ψυχολογικά ευάλωτο αλλά 

και νευρικό. Μιλάει απότομα στην μητέρα του (νοηματική ενότητα 16) και είναι 

βουρκωμένος όταν προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον πατέρα του στην Κένυα μέσω 

διαδικτύου (νοηματική ενότητα 69).  Η σουηδική καταγωγή του και η εξωτερική του 

εμφάνιση, που επηρεάζεται από τα σιδεράκια που φοράει στα δόντια του, τον κάνουν 

εύκολο στόχο – θύμα για τον Σόφους και την συμμορία του. Η βία που του ασκείται 

στο σχολείο είναι κυρίως λεκτική (βρισιές, κοροϊδευτικά σχόλια για την εμφάνισή 

του, ρατσιστικά σχόλια για την καταγωγή του) και σωματική (σπρωξίματα, 

σφαλιάρες, τρικλοποδιές), (νοηματικές ενότητες 13, 15, 23). Πέρα από αυτές τις 

μορφές βίας και εκφοβισμού όμως, οι νταήδες του σχολείου χρησιμοποιούν και 

άλλους τρόπους για να τον μειώσουν κοινωνικά και ψυχολογικά, όπως το να 

ξεφουσκώνουν συχνά τις ρόδες του ποδηλάτου του αναγκάζοντας τον έτσι να 

επιστρέφει σπίτι του με τα πόδια (νοηματική ενότητα 15). Αντικείμενο της δράσης 

(σκοπός) του Ελίας είναι να κερδίσει την φιλία του Κρίστιαν. Όταν εμφανίζεται ο 

Κρίστιαν και του δείχνει την συμπάθειά του από την πρώτη μέρα στο σχολείο 

(νοηματικές ενότητες 14-15), ο Ελίας θα διεκδικήσει με σθένος την φιλία του. 

Μολονότι ο  Κρίστιαν του προτείνει να προβεί σε πράξεις οι οποίες εναντιώνονται 
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στις ηθικές του αρχές, όπως το να εκδικηθούν τον Λαρς ανατινάζοντας το αυτοκίνητό 

του, εκείνος θα τολμήσει να τον ακολουθήσει για να κερδίσει την συμπάθειά του 

(νοηματικές ενότητες 55, 70). Ακόμη και σοβαρά τραυματισμένος μετά την 

τρομοκρατική ενέργεια που σχεδίασε ο Κρίστιαν, ο Ελίας θα τον υπερασπιστεί και θα 

τον συγχωρέσει (νοηματικές ενότητες 84, 100). Αντίπαλοί του σε αυτή την 

προσπάθεια είναι η μητέρα του και ο ηθικός εαυτός του. Η μητέρα του, γίνεται 

εμπόδιο στη σχέση του με τον Κρίστιαν όταν ανακαλύπτει το μαχαίρι που του είχε 

χαρίσει ο Κρίστιαν και τον επιπλήττει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επισκεφθεί η 

Μάριαν την επόμενη μέρα τον πατέρα του Κρίστιαν, γεγονός που αποτέλεσε την 

αφορμή για να θυμώσει ο Κρίστιαν με τον Ελίας και να απομακρυνθεί από κοντά του, 

θεωρώντας ότι πρόδωσε το μυστικό τους (νοηματικές ενότητες 59, 60, 61). Στο τέλος 

καταφέρνει να κερδίσει τη φιλία του, εφόσον ύστερα από το σοβαρό του ατύχημα, ο 

Κρίστιαν θα του ζητήσει συγγνώμη και θα γίνουν και πάλι φίλοι (νοηματική ενότητα 

100).   

 

                                   

 

                             

 

Διάγραμμα 5: Αφηγηματικό πρόγραμμα Ελίας 

 

9.3.2 Τα αφηγηματικά προγράμματα του Κρίστιαν  

 

Δεύτερο δρων υποκείμενο είναι ο Κρίστιαν, ο οποίος εγκατέλειψε το Λονδίνο όπου 

ζούσε με τους γονείς του, όταν πέθανε η μητέρα του (νοηματικές ενότητες 6 -7). Η 

δομή της οικογενειακής του κατάστασης άλλαξε, και από την πυρηνική οικογένεια 

Αφηγηματικό πρόγραμμα  

Ελίας 

Υποκείμενο: Ελίας 

Αντικείμενο: Κρίστιαν 

Αποστολέας: Επιθυμία για φιλία 

Παραλήπτης: Κρίστιαν  

Βοηθός: -  

Αντίπαλος: η μητέρα του,  

                    οι ηθικές του αρχές 
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στην οποία συμμετείχε, βρέθηκε σε μία μονογονεϊκή, με τον πατέρα του ως μοναδικό 

κηδεμόνα και στη συνέχεια και την γιαγιά του, την μητέρα του πατέρα του, καθώς με 

την επιστροφή τους στην Δανία ζουν στο δικό της σπίτι (νοηματική ενότητα 10). Η 

απουσία της μητέρας του τον έχει στεναχωρήσει πολύ, όμως την θλίψη του την 

εμφανίζει ως θυμό απέναντι στον πατέρα του, τον οποίον και κατηγορεί, θεωρώντας 

ότι του είπε ψέματα πως η μητέρα του θα γινόταν καλά και επιπλέον, επειδή θεωρεί ο 

Κρίστιαν ότι ο πατέρας του επιθυμούσε να πεθάνει η μητέρα του (νοηματικές 

ενότητες 8, 11, 40, 60, 73). Ο Κρίστιαν δεν βιώνει μία αλλαγή μόνο στην 

οικογενειακή του δομή, αλλά και στο σχολικό του περιβάλλον. Αντικείμενα (σκοποί) 

της δράσης του Κρίστιαν είναι να σταματήσει τον εκφοβισμό που τελείται εις βάρος 

του Ελίας αλλά και του ιδίου, να εκδικηθεί τον Λαρς για την βίαιη συμπεριφορά του 

απέναντι στον Άντον, και να συμβιβαστεί με τον θάνατο της μητέρας του.  

Στον πρώτο του σκοπό,  αποστολέας είναι η επιθυμία του, παραλήπτης ο 

Ελίας και ο εαυτός του και αντίπαλός του ο Σόφους και η συμμορία του. Όταν βλέπει 

την πρώτη μέρα που πηγαίνει στο σχολείο, τον Ελίας να γίνεται θύμα bullying, 

αποφασίζει να τον υπερασπιστεί. Στην προσπάθειά του γίνεται και ο ίδιος θύμα 

σχολικής βίας και εκφοβισμού από τον Σόφους (νοηματικές ενότητες 13, 15). Την 

επόμενη φορά που θα υπερασπιστεί τον Ελίας αλλά και τον εαυτό του, θα γίνει ο 

ίδιος θύτης και θα εκφοβίσει - σωματικά κυρίως - τον Σόφους (νοηματική ενότητα 

24). Συνεπώς το πρώτο αφηγηματικό πρόγραμμα του Κρίστιαν τελειώνει επιτυχημένα 

καθώς πετυχαίνει τον σκοπό του, αναπαράγοντας τη βία. 

Δεύτερος σκοπός (αντικείμενο δράσης) του Κρίστιαν είναι να εκδικηθεί τον 

Λαρς για την συμπεριφορά του απέναντι στον Άντον. Και στα δύο περιστατικά 

εκφοβισμού του Άντον από τον Λαρς, ο Κρίστιαν ήταν παρών όπως και οι δυο γιοι 

του Άντον (νοηματικές ενότητες 43, 48). Ο Κρίστιαν είχε ζητήσει και τις δύο φορές 

από τον Άντον «να κάνει κάτι για αυτό», εννοώντας είτε να καλέσει την αστυνομία 

την πρώτη φορά, είτε να ανταποδώσει τα χτυπήματα στον Λαρς την δεύτερη φορά. 

Για την επίτευξη του σκοπού του επιδιώκει την βοήθεια του Ελίας και όταν εκείνος 

αρνείται, τον εκβιάζει με την φιλία του πετυχαίνοντας τελικά να τον παρασύρει στο 

σχέδιό του (νοηματικές ενότητες 55, 61, 70). Συνεπώς, αρχικά ο Ελίας λειτουργεί ως 

αντίπαλός του και στη συνέχεια ως βοηθός του. Κατά την επιχείρηση ανατίναξης του 

αυτοκινήτου του Λαρς, ο Ελίας τραυματίζεται σοβαρά (νοηματική ενότητα 74). Ο 

Κρίστιαν πετυχαίνει και πάλι το σκοπό του (το αυτοκίνητο του Λαρς καταστρέφεται) 

όμως με μία απρόβλεπτη συνέπεια (τον τραυματισμό του Ελίας), η οποία θα τον 
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συνταράξει ψυχολογικά και θα δώσει την λύση στο τελευταίο αφηγηματικό του 

πρόγραμμα.  

Τρίτο και τελευταίο αντικείμενο της δράσης του Κρίστιαν είναι ο 

συμβιβασμός με τον θάνατο της μητέρας του και η επανασύνδεση με τον πατέρα του. 

Ο Κρίστιαν σε πολλές συζητήσεις αναφέρει τον θάνατο της μητέρας του. Μίλησε για 

το συγκεκριμένο γεγονός στον Ελίας όταν έπαιζαν στην αυλή του σπιτιού του, το 

συζήτησε δύο φορές με τον πατέρα του καβγαδίζοντας και κατηγορώντας τον γι’ 

αυτό, και τέλος μίλησε στον Άντον αμέσως μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που 

επιχείρησε (νοηματικές ενότητες 40, 60, 73, 97). Αποστολέας και παραλήπτης της 

δράσης του είναι ο ίδιος, βοηθοί του αποτελούν όλοι εκείνοι στους οποίους συζήτησε 

το πρόβλημα του, δηλαδή ο Ελίας, ο πατέρας του, και ιδιαίτερα ο Άντον όπου εφόσον 

του έσωσε τη ζωή αποτρέποντας τον από την αυτοκτονία, του εξήγησε πόσο κοντά 

φθάνουν κάποιες φορές οι άνθρωποι στον θάνατο και τον βοήθησε να αισθανθεί πως 

δεν είναι μόνος. Αντίπαλός του, η απουσία της μητέρας του. Η λύση έρχεται με την 

αποκατάσταση των σχέσεων με τον πατέρα του, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το 

θάνατο της μητέρας του. Αυτό συνέβη όταν ύστερα από την απόπειρα αυτοκτονίας 

και τη συζήτηση με τον Άντον στο σιλό, έτρεξε κλαίγοντας στην αγκαλιά του πατέρα 

του (νοηματικές ενότητες 97, 98).  
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Διάγραμμα 6: Αφηγηματικά προγράμματα Κρίστιαν 

 

 

9.3.3 Τα αφηγηματικά προγράμματα του Άντον  

 

Τρίτο δρων υποκείμενο στην φιλμική αφήγηση της ταινίας αποτελεί ο Άντον, ένας 

βορειοευρωπαίος γιατρός με φιλελεύθερη ιδεολογία, ο οποίος εργάζεται ως γιατρός 

χωρίς σύνορα σε προσφυγικό καταυλισμό στην Κένυα. Η οικογένειά του - η σύζυγος 

του και οι δύο γιοι του - ζουν στην Δανία. Η καταγωγή του όπως και της εν διάσταση 

συζύγου του - και επίσης ιατρού στο επάγγελμα -  είναι από την Σουηδία. Ο Άντον 

εκτελεί τρία αφηγηματικά προγράμματα.  

Το πρώτο αντικείμενο της δράσης του Άντον είναι να αντιμετωπίσει τον 

Μεγάλο, ένα βάρβαρο κακοποιό της περιοχής όπου εργάζεται, στην Κένυα. 

 
Αφηγηματικά  

προγράμματα 

 

Κρίστιαν 

1ο 
Υποκείμενο: Κρίστιαν 

Αντικείμενο: Να σταματήσει 

τον εκφοβισμό του Ελίας και 

τον δικό του  

Αποστολέας: Επιθυμία 

Παραλήπτης: Ελίας,  

                        Κρίστιαν 

Βοηθός: -  

Αντίπαλος: Σόφους 

 

2ο 
Υποκείμενο: Κρίστιαν  

Αντικείμενο: Να εκδικηθεί 

τον Λαρς 

Αποστολέας: Επιθυμία για  

                       εκδίκηση 

Παραλήπτης: Λαρς 

Βοηθός: Ελίας 

Αντίπαλος: Λαρς, Ελίας 

 

3ο 
Υποκείμενο: Κρίστιαν 

Αντικείμενο: Να 

συμβιβαστεί με τον θάνατο 

της μητέρας του 

Αποστολέας: Ψυχική 

ανάγκη 

Παραλήπτης: Κρίστιαν,  

                        Κλάους 

Βοηθός: Ελίας, Κλάους,  

               Άντον 

Αντίπαλος: ο θάνατος της  

                    μητέρας του 
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Αποστολέας είναι η ηθική του και ο ιατρικός όρκος. Παρόλο που γνωρίζει από την 

αρχή ποιος είναι ο Μεγάλος και παρά τις αντιδράσεις των προσφύγων και των 

υπολοίπων γιατρών, ο Άντον αποφασίζει να βοηθήσει τον Μεγάλο να σώσει το πόδι 

του από μόλυνση (νοηματικές ενότητες 3, 56, 63, 65, 66). Συνεπώς παραλήπτης και 

αντίπαλος του είναι ο ίδιος ο Μεγάλος, ο οποίος τον προκαλεί με τις δηλώσεις του, 

και τον εκφοβίζει λέγοντάς του πως «εφόσον δε σε σκοτώσω, μπορούμε να γίνουμε 

φίλοι»  (νοηματικές ενότητες 63, 66). Αρχικά δεν έχει την βοήθεια κανενός. Ως 

βοηθός του όμως εξελίσσεται στη συνέχεια ένας αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος 

σχετίζεται με τον εριστικό χαρακτήρα του Μεγάλου, ο οποίος προβαίνει σε 

προκλητικά και ασεβή σχόλια για ένα από τα νεαρά θύματά του, σε σημείο που 

προκαλεί την οργή του Άντον. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εξοστρακίσει ο Άντον 

από το ιατρείο του καταυλισμού τον Μεγάλο, ο οποίος αμέσως γίνεται στόχος των 

προσφύγων και συγγενών των θυμάτων του (νοηματική ενότητα 68). Το αποτέλεσμα 

της δράσης του κρίνεται πετυχημένο, εφόσον ο Μεγάλος θανατώνεται από τους 

πρόσφυγες του καταυλισμού με λιντσάρισμα. Συνεπώς, μπορούμε να δεχθούμε ότι οι 

πρόσφυγες στον καταυλισμό αποτελούν τον βοηθό του. Ο Άντον, με το να εκδιώξει 

από το χώρο του ιατρείου τον Μεγάλο, ουσιαστικά τον παραδίδει στην δικαιοσύνη, 

που στην περίπτωση αυτή είναι το λαϊκό δικαστήριο του καταυλισμού, το οποίο και 

αποφασίζει ως ποινή του Μεγάλου το λιντσάρισμα. Επομένως, η βία και ο 

εκφοβισμός θα αντιμετωπιστούν και πάλι με την χρήση βίας.  

Το δεύτερο αντικείμενο δράσης του Άντον αποτελεί η αντιμετώπιση του 

Λαρς, του μεγαλόσωμου νταή που του επιτέθηκε και τον εκφόβισε λεκτικά και 

σωματικά, αρχικά στην παιδική χαρά του λιμανιού και στη συνέχεια στο συνεργείο 

όπου εργάζεται (νοηματικές ενότητες 43, 48). Και στις δύο περιπτώσεις, ο Άντον είχε 

μαζί του τους δύο γιους του και τον Κρίστιαν. Στην πρώτη περίπτωση διότι έτυχε να 

βρίσκονται όλοι μαζί σε εκείνο τον χώρο εκείνη τη στιγμή, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση διότι ήθελε να πείσει τον Λαρς να ζητήσει συγγνώμη από τα παιδιά για 

την προηγούμενη συμπεριφορά του απέναντί του και κυρίως απέναντι στα παιδιά. Ο 

Άντον, είναι ιδεαλιστής. Θεωρεί ότι ο κόσμος μας δε θα γίνει καλύτερος με τη βία και 

πως εάν κάποιος δεχθεί μία βίαιη επίθεση δε θα πρέπει να ανταποδώσει διότι, όπως 

ανέφερε, «κανείς δεν ωφελείται από αυτό» (νοηματική ενότητα 46). Επισκεπτόμενος 

το συνεργείο του Λαρς μαζί με τα παιδιά, προσπαθεί να δώσει σε αυτά ένα μάθημα 

διαγωγής, όντας ο ίδιος ένα παράδειγμα ψυχραιμίας και ευγένειας. Σε αυτό του το 

σκοπό, αποστολέας είναι οι ηθικές του αρχές, παραλήπτης και αντίπαλός του ο Λαρς 



104 

 

και βοηθοί του ο Ελίας και ο Κρίστιαν, οι οποίοι είναι εκείνοι που τον παρακινούν 

αρχικά να αντιμετωπίσει τον Λαρς, βρίσκοντας για λογαριασμό του την διεύθυνσή 

του Λαρς (νοηματικές ενότητες 45, 46). Στη συνέχεια, τα δύο αγόρια αναλαμβάνουν 

οι ίδιοι δράση για εκδίκηση, εν αγνοία του Άντον (νοηματικές ενότητες 52-55 και 70, 

71, 74). Το πρόγραμμά του δεν ολοκληρώνεται με επιτυχία, εφόσον ναι μεν 

ανατινάζεται το αυτοκίνητο του Λαρς όμως αυτό είναι κάτι που δε το επεδίωξε ο 

Άντον καθώς δεν επιθυμούσε ούτε την καταστροφή του ούτε – κυρίως - την 

συμμετοχή των παιδιών σε αυτό το σχέδιο. Επιπλέον ο γιος του, βρέθηκε σοβαρά 

τραυματισμένος στο νοσοκομείο και ο Λαρς πέρα από τις υλικές ζημιές, δεν ζήτησε 

συγγνώμη ούτε άλλαξε συμπεριφορά.  

Το τρίτο αντικείμενο της δράσης του Άντον είναι να ξανακερδίσει την 

εμπιστοσύνη και την αγάπη της Μάριαν, με την οποία βρίσκεται σε διάσταση 

εξαιτίας μιας παλαιότερης απιστίας του. Αποστολέας του σκοπού του είναι ο έρωτας 

και παραλήπτης η Μάριαν. Βοηθοί του είναι οι δυο γιοί του, ο Ελίας και ο Μόρτεν, οι 

οποίοι τον βοηθούν ασυνείδητα καθώς περνούν αρκετές ώρες μαζί του όταν 

επιστρέφει ο Άντον από την Κένυα και αυτό είναι κάτι που χαροποιεί την Μάριαν - 

όπως για παράδειγμα, όταν πετούν χαρταετό στην αυλή τους και η Μάριαν τους 

παρακολουθεί χαρούμενη από μακριά (νοηματική ενότητα 49). Ο Ελίας μάλιστα 

λειτουργεί εμψυχωτικά όταν αναφέρει στον πατέρα του ότι εάν δεν ήταν τόσο 

μαλθακός, ίσως να τον ήθελε η μητέρα του και επίσης, όταν του προτείνει να της 

αγοράσει λουλούδια ή μια σοκολάτα (νοηματικές ενότητες 22, 46). Ουσιαστικά με τις 

παρεμβάσεις που κάνει στο θέμα αυτό, φανερώνει στον πατέρα του την ανάγκη του 

για μία επανένωση. Αντίπαλοί του Άντον είναι η Μάριαν, η οποία του αρνείται την 

επανασύνδεση και ο ίδιος του ο εαυτός εξαιτίας της απιστίας του από το παρελθόν. Ο 

Άντον θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την Μάριαν όταν επιστρέφει την πρώτη 

φορά από την Κένυα και βρίσκονται στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας στο σπίτι, και 

επίσης όταν επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί της ένα βράδυ για να της ζητήσει 

συγγνώμη. Η Μάριαν όμως θα του απαντήσει με ψυχρότητα και τις δύο φορές 

(νοηματικές ενότητες 20, 35). Ο Ελίας και πάλι ως βοηθός, άθελά του θα δώσει τη 

λύση, όταν με τον σοβαρό τραυματισμό του θα φέρει πιο κοντά τους γονείς του, οι 

οποίοι επιστρέφοντας από το νοσοκομείο θα μείνουν στο ίδιο σπίτι και θα κάνουν 

έρωτα (νοηματικές ενότητες 74, 85-86). Το τρίτο αφηγηματικό πρόγραμμα του 

Άντον, τελειώνει επιτυχώς.  
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Διάγραμμα 7: Αφηγηματικά προγράμματα Άντον 

 

 

9.3.4 Παρατηρήσεις  

 

Μέσα από την παρατήρηση των επτά αφηγηματικών προγραμμάτων των τριών 

δρώντων υποκειμένων, διαπιστώνεται ότι τα προγράμματα παρουσιάζουν αρκετά 

κοινά στοιχεία και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Ένα κοινό στοιχείο μεταξύ των 

υποκειμένων των αφηγηματικών προγραμμάτων είναι ότι και τα τρία υποκείμενα 

υπήρξαν θύματα εκφοβισμού και πως και τα τρία άλλαξαν στάση και έγιναν από 

θύματα, θύτες. Στην περίπτωση του Κρίστιαν, ο ίδιος έγινε θύμα όταν προσπάθησε να 

υπερασπιστεί τον Ελίας, ενώ έγινε θύτης όταν θέλησε να σταματήσει τη βία και τον 

εκφοβισμό που δεχόταν ο Ελίας και ο ίδιος από τον Σόφους. Ο Ελίας υπήρξε θύμα 

του Σόφους και της συμμορίας του και έγινε θύτης όταν ο Κρίστιαν με εκβιαστικό 

τρόπο, τον παρέσυρε στο σχέδιο του για να εκδικηθούν και να εκφοβίσουν τον Λαρς. 

Τέλος, όσον αφορά στον Άντον, υπήρξε θύμα εκφοβισμού από τον Μεγάλο, όταν 
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Υποκείμενο: Άντον 
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αντιμετωπίσει τον Μεγάλο 

Αποστολέας: Ηθική αρχές,  

                       ιατρικός όρκος 

Παραλήπτης: Μεγάλος 

Βοηθός: πλήθος προσφύγων 

Αντίπαλος: Μεγάλος 

 

2ο 
Υποκείμενο: Άντον 
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Αποστολέας: Ηθικές αρχές 
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Βοηθός: Κρίστιαν, Ελίας 

Αντίπαλος: Λαρς 

 

3ο 
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Αντικείμενο: Να κερδίσει 

την εμπιστοσύνη της Μάριαν  

Αποστολέας: Έρωτας 

Παραλήπτης: Μάριαν 

Βοηθός: Ελίας, Μόρτεν 

Αντίπαλος: Μάριαν,  

                    Άντον (απιστία) 
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πρωτοεμφανίστηκε στον καταυλισμό με τους άνδρες του, οι οποίοι κατείχαν όπλα και 

πυροβολούσαν για εκφοβισμό στον αέρα, αλλά και αργότερα, όταν τον επισκέφθηκε 

ο Άντον στο χώρο ανάρρωσης όπου ο Μεγάλος του δήλωσε με νόημα ότι εφόσον δεν 

τον σκότωσε ακόμη, μπορούν να γίνουν φίλοι. Ο Άντον επίσης υπήρξε δύο φορές 

θύμα εκφοβισμού και από τον Λαρς. Την πρώτη φορά στην παιδική χαρά στο χώρο 

του λιμανιού και την δεύτερη φορά στον επαγγελματικό χώρο του Λαρς, στο 

συνεργείο. Έγινε θύτης μόνο στην περίπτωση του Μεγάλου, όταν μην ελέγχοντας την 

οργή του, εξοστράκισε από το ιατρείο του καταυλισμού τον Μεγάλο, παραδίδοντάς 

τον ουσιαστικά στο εξοργισμένο πλήθος προσφύγων το οποίο και τον θανάτωσε με 

λιντσάρισμα.  

Ένα δεύτερο κοινό στοιχείο μεταξύ των αφηγηματικών προγραμμάτων του 

φιλμ, αποτελεί το γεγονός ότι η βία αντιμετωπίζεται με βία. Αυτό συμβαίνει σε δύο 

αφηγηματικά προγράμματα του Κρίστιαν και σε ένα αφηγηματικό πρόγραμμα του 

Άντον.  Στο πρώτο του αφηγηματικό πρόγραμμα, ο Κρίστιαν αντιμετωπίζει τον 

Σόφους υιοθετώντας βίαιη συμπεριφορά (επίθεση και χτυπήματα με τρόμπα καθώς 

και απειλή με μαχαίρι) προκειμένου να σταματήσει τον εκφοβισμό του Ελίας και τον 

δικό του, ενώ στο δεύτερο αφηγηματικό του πρόγραμμα χρησιμοποιεί πάλι βίαια 

μέσα (τοποθέτηση και πυροδότηση βόμβας σε αυτοκίνητο) για να εκδικηθεί τον Λαρς 

για την βίαιη συμπεριφορά του απέναντι στον Άντον. Στην περίπτωση του Άντον και 

συγκεκριμένα στο πρώτο αφηγηματικό του πρόγραμμα, παρατηρούμε ότι παρόλο τον 

φιλειρηνικό του χαρακτήρα, ο Άντον σε μία ανεξέλεγκτη έκρηξη θυμού, οδηγεί τον 

Μεγάλο, τον βάναυσο μακελάρη της περιοχής όπου εργάζεται, εκτός του 

καταυλισμού και προκαλεί έμμεσα τη δολοφονία του από το οργισμένο πλήθος 

προσφύγων.  

Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό στις αφηγηματικές δομές της ταινίας είναι 

ότι τα συναισθήματα λειτουργούν ως αποστολέας σε όλα τα αφηγηματικά 

προγράμματα. Στο αφηγηματικό πρόγραμμα του Ελίας, αποστολέας είναι η επιθυμία 

του για να διεκδικήσει τη φιλία του Κρίστιαν. Στα τρία αφηγηματικά προγράμματα 

του  Κρίστιαν, αποστολέας είναι η προσωπική του επιθυμία (βούληση). Στο πρώτο 

από αυτά , αποστολέας είναι η επιθυμία του να σταματήσει τον εκφοβισμό του Ελίας 

και τον δικό του, στο δεύτερο, η επιθυμία για να εκδικηθεί τον Λαρς και στο τρίτο, η 

ψυχική του ανάγκη να συμβιβαστεί με το θάνατο της μητέρας του. Τέλος, στα τρία 

αφηγηματικά προγράμματα του Άντον, ο αποστολέας σχετίζεται με τον 

συναισθηματικό – ηθικό του κόσμο. Οι ηθικές του αρχές είναι αυτές που τον 
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παρακινούν στον πρώτο του σκοπό, να αντιμετωπίσει τον Μεγάλο, (τη μία φορά με 

θετικό τρόπο - να τον βοηθήσει στην θεραπεία του σύμφωνα και με τον ιατρικό όρκο, 

και τη δεύτερη φορά αρνητικά - να αποβάλλει από τον καταυλισμό όταν τον 

παρακινούν η οργή και ηθικές του αρχές). Στο δεύτερο αφηγηματικό πρόγραμμα του 

Άντον, αποστολέας είναι και πάλι η ηθική του, εφόσον προσπαθεί να αντιμετωπίσει 

τον Λαρς, με ευγενικό τρόπο και να τον πιέσει να ζητήσει συγγνώμη για την βίαιη 

συμπεριφορά του. Στο τρίτο αφηγηματικό πρόγραμμα του Άντον, αποστολέας είναι η 

ερωτική του επιθυμία ώστε να διεκδικήσει την αγάπη και την οικειότητα της Μάριαν.  

Στα επτά αφηγηματικά προγράμματα έχουμε αρκετές υπερκαλύψεις. Για 

παράδειγμα, η επιτυχής ολοκλήρωση του αφηγηματικού προγράμματος του Άντον να 

ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της Μάριαν, οφείλεται στην επιτυχή ολοκλήρωση του 

δεύτερου αφηγηματικού προγράμματος του Κρίστιαν, το οποίο είναι να εκδικηθεί τον 

Λαρς, διότι ο τραυματισμός του Ελίας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου του 

Κρίστιαν (να ανατινάξει το αυτοκίνητο του Λαρς), είχε ως αποτέλεσμα να φέρει 

κοντά τους δύο εν διάσταση συζύγους. Επίσης για να ολοκληρωθεί επιτυχώς το 

αφηγηματικό πρόγραμμα του Κρίστιαν θα πρέπει ο Ελίας να γίνει βοηθός του, 

γεγονός που εξασφαλίζει και την επιτυχία του αφηγηματικού προγράμματος του 

Ελίας, το οποίο είναι να κερδίσει την φιλία του Κρίστιαν.    

Το μαχαίρι που χαρίζει ο Κρίστιαν στον Ελίας έπειτα από τον εκφοβισμό του 

Σόφους, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι λειτουργεί ως το «μαγικό αντικείμενο» 

στην ανάλυση των παραμυθιών από τον Propp. Το μαχαίρι εδώ δε διαθέτει μαγικές 

ιδιότητες, ωστόσο παίζει σημαντικό ρόλο στα αφηγηματικά προγράμματα των τριών 

πρωταγωνιστών, καθώς επιφέρει αλυσιδωτές εξελίξεις σε κάθε ένα από αυτά: Το 

μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο Κρίστιαν για να εκφοβίσει τον Σόφους, παραδόθηκε 

στον Ελίας, ως δώρο – δέλεαρ από τον Κρίστιαν για να τον εκβιάσει ώστε ο Ελίας να 

πάρει μέρος στην τρομοκρατική ενέργεια κατά του Λαρς. Το μαχαίρι ανακαλύφθηκε 

από την Μάριαν, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τον πατέρα του Κρίστιαν. 

Εκείνος επέπληξε τον Κρίστιαν, ο οποίος θύμωσε με τον Ελίας και τον απομάκρυνε 

από κοντά του, μέχρι ο Ελίας να δεχθεί να πάρει μέρος στο σχέδιο του Κρίστιαν, το 

οποίο σχέδιο οδήγησε τελικά στον τραυματισμό του. Τέλος, ο τραυματισμός του 

Ελίας είχε ως συνέπεια να αλλάξει συμπεριφορά ο Κρίστιαν, να επανασυνδεθεί με 

τον πατέρα του αλλά και να επανασυνδεθούν ο Άντον με την Μάριαν.  

Μία ακόμη σημαντική παρατήρηση είναι ότι σε δύο περιπτώσεις 

προγραμμάτων ο βοηθός απουσιάζει. Το δρων υποκείμενο είναι υπεύθυνο να 
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ολοκληρώσει την αποστολή του στηριζόμενο αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις. 

Αυτό συμβαίνει στο αφηγηματικό πρόγραμμα του Ελίας όπου για να κερδίσει τη 

φιλία του Κρίστιαν πρέπει μόνος του να προσπαθήσει και να υποχωρήσει στις ηθικές 

του αρχές. Επίσης η έλλειψη βοηθού είναι εμφανής και στο πρώτο αφηγηματικό 

πρόγραμμα του Κρίστιαν όπου για να αντιμετωπίσει τον Σόφους και να δώσει τέλος 

στον εκφοβισμό του Ελίας και τον δικό του, πρέπει να ενεργήσει μόνος του.  

Σύμφωνα με τον Greimas, ο οποίος ακολούθησε τη σκέψη του Propp, όλες οι 

αφηγήσεις πρέπει να ξεκινούν με ένα είδος απουσίας. Αυτή η απουσία είναι ένα 

πρόβλημα, το οποίο αποτελεί την πηγή της αφήγησης κυρίως σε είδη κειμένων όπως 

είναι τα σενάρια (Williams, 2000). Και τα τρία δρώντα πρόσωπα του φιλμ 

αισθάνονται την απουσία και καθοδηγούνται εξαιτίας αυτής. Ο Ελίας βιώνει την 

απουσία του πατέρα του στην καθημερινότητά του, όχι μόνο λόγω της εργασίας του 

σε μια απομακρυσμένη χώρα αλλά και λόγω της αποξένωσής του από την μητέρα 

του. Ο Κρίστιαν έχει επηρεαστεί ψυχολογικά από την απουσία – θάνατο της μητέρας 

του, και τέλος ο Άντον, αισθάνεται διαρκώς την απουσία της δικαιοσύνης τόσο στο 

εργασιακό του περιβάλλον όπου αντικρύζει τη βία, τις ασθένειες και τις κοινωνικές 

αδικίες συγκριτικά με την δική του κοινωνία, όσο και στην προσωπική του ζωή όπου 

βιώνει την έλλειψη της οικογενειακής ζωής ύστερα από την αποξένωση της συζύγου 

του.  
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9.4 Σημασιολογική ανάλυση  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 8), παρουσιάζονται οι ισοτοπιές που 

εντοπίστηκαν έπειτα από την ανάλυση των επτά αφηγηματικών προγραμμάτων 

καθώς και από την ανάλυση των νοηματικών ενοτήτων του φιλμ. Οι αντιθέσεις των 

ισοτοπιών στο πεδίο του χώρου και των ισοτοπιών της θυμικής ομάδας 

(συναισθημάτων και συμπεριφορών) και της ισοτοπίας των κοινωνικών ομάδων, 

θεωρήθηκαν βασικές στην συγκρότηση πολλών αρθρώσεων μεταξύ των υπολοίπων 

ισοτοπιών.  

 

Πίνακας πεδίων των ισοτοπιών του φιλμ και των αντιθέσεών τους (Πίνακας 8) 

 

Πεδίο Ομάδα 

ισοτοπιών 

Ισοτοπία Αντιθέσεις 

Κοινωνία  Κοινωνιολογική  Ταξική  Εργατική τάξη vs απουσία 

τάξεων 

Κοινωνικής ομάδας Οικογένεια vs συμμορία  

Τρόπου ζωής   Ζωή vs επιβίωση 

Οικονομική  Οικονομική  Οικονομική επάρκεια vs 

εξαθλίωση 

Πολιτισμική  Πολιτισμική Δυτικός πολιτισμός  vs       

Πολιτισμός                

αναπτυσσόμενης                                           

χώρας 

Ελεύθερου χρόνου  Βίαιο παιχνίδι vs μη βίαιο 

παιχνίδι 

Εκπαίδευσης  Εκπαίδευσης   Παρουσία εκπ/σης  vs  απουσία 

εκπ/σης   

Μορφωτικού 

επιπέδου  

Γιατροί vs κακοποιών 

Επαγγελματική  Επαγγελματική 

δραστηριότητα  

Παρουσία επαγγελμάτων vs 

απουσία επαγγελμάτων  

Θυμική  Συναισθημάτων   Παρουσία στοργής vs απουσία 

στοργής  

Χαράς vs λύπης  

Χαράς vs φόβου   

Συμπεριφορών  Θετική vs αρνητική συμπεριφορά 

Χώρος  Χωρική  Τοπολογική  Πάνω vs κάτω 

Μέσα vs έξω  

Χωροταξική  Βόρεια Ευρώπη vs Αφρική  



110 

 

9.4.1 Ομάδες ισοτοπιών του πεδίου της κοινωνίας  

 

Η ταξική ισοτοπία αποτελεί μία από τις πρώτες ισοτοπίες που εμφανίζονται στην 

ταινία. Σε μια κοινωνία παγκοσμιοποίησης όπου μας τοποθετεί η σκηνοθέτης με τα 

πρώτα κινηματογραφικά πλάνα του φιλμ, διακρίνουμε μία ομάδα γιατρών χωρίς 

σύνορα σε έναν προσφυγικό καταυλισμό. Ο ιδεαλιστής γιατρός από χώρα του 

δυτικού πολιτισμού, προσφέρει την εργασία του θεραπεύοντας πρόσφυγες σε μία 

αναπτυσσόμενη χώρα της Αφρικής. Η ισοτοπία, η οποία επανέρχεται τακτικά στην 

αφηγηματική δράση της ταινίας λόγω των συχνών επισκέψεων του γιατρού Άντον 

στον προσφυγικό καταυλισμό, συνδέεται στενά με τις αντιθέσεις της ισοτοπίας του 

τρόπου ζωής (ζωή vs επιβίωση) και της ισοτοπίας της επαγγελματικής 

δραστηριότητας (παρουσία vs απουσία δραστηριότητας). Ο Άντον ζει στην Δανία και 

εργάζεται ως γιατρός σε προσφυγικό καταυλισμό σε αντίθεση με τους πρόσφυγες, οι 

οποίοι δεν έχουν καμία επιλογή εργασίας και παραμένουν σε μια αταξική κοινότητα 

προσπαθώντας να επιβιώσουν.  

Μία τρίτη ισόμορφη ισοτοπία, η οποία έρχεται να αρθρωθεί στις δύο 

προηγούμενες είναι η οικονομική ισοτοπία με την αντίθεσή της οικονομική επάρκεια 

vs εξαθλίωση. Τα δρώντα πρωταγωνιστικά πρόσωπα της ταινίας ζουν σε μία 

βορειοευρωπαϊκή χώρα όπου ζουν σε πολυτελή σπίτια, εξοχικά, οδηγούν ακριβά 

αυτοκίνητα και εργάζονται ως γιατροί (Άντον, Μάριαν) ή στελέχη μεγάλων 

επιχειρήσεων (Κλάους), ενώ τα παιδιά (Κρίστιαν, Ελίας) φοιτούν σε δημόσια σχολεία 

και διαθέτουν ότι χρειάζονται για να περνούν ευχάριστα στον ελεύθερο χρόνο τους 

(ποδήλατα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια). Από την 

άλλη μεριά, οι πρόσφυγες, στα στενά πλαίσια του καταυλισμού ζουν με την ελπίδα 

ενός καλύτερου μέλλοντος για εκείνους και τα παιδιά τους, τα οποία δεν έχουν την 

δυνατότητα να φοιτήσουν σε κάποιο σχολείο ούτε ακόμη και να παρακολουθούν 

κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον καταυλισμό. Συνεπώς, όπως παρατηρούμε στο 

διάγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 8), μαζί με την ταξική ισοτοπία, την ισοτοπία 

της επαγγελματικής δραστηριότητας, την ισοτοπία τρόπου ζωής και την οικονομική 

ισοτοπία, εμπλέκεται και η ισόμορφη ισοτοπία εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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Διάγραμμα 8: Ισομορφία της ταξικής ισοτοπίας με τις ισοτοπίες τρόπου ζωής, 

της οικονομικής ισοτοπίας και της ισοτοπίας εκπαίδευσης 

 

 

                                                                                               vs     

 

 

 

                                                                                                 vs                   

 

                                      

                                                                                                               

                                                                                                 vs 

  

                                                                                                             

                                                                                                 vs 

                   

                                                                                                             

                                                                                                  vs 

 

 

 

Μία ακόμη ισοτοπία από την κοινωνιολογική ομάδα ισοτοπιών είναι και η ισοτοπία 

κοινωνικών ομάδων. Σε αυτήν την ισοτοπία κυριαρχεί η δυαδική αντίθεση οικογένεια 

vs συμμορία. Η οικογένεια παρουσιάζεται στο φιλμ ως ένας κοινωνικός θεσμός υπό 

κατάρρευση. Η οικογένεια του Ελίας είναι μεν μια πυρηνική οικογένεια, όμως 

βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης εφόσον οι δύο σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση και 

ο σύζυγος (ο Άντον) απουσιάζει για μεγάλα χρονικά διαστήματα από την 

οικογενειακή εστία, καθώς εργάζεται ως γιατρός χωρίς σύνορα σε άλλη ήπειρο. Από 

την άλλη μεριά, η οικογένεια του Κρίστιαν έχει πληγεί από το θάνατο της μητέρας 

του. Έτσι ο Κρίστιαν επιστρέφει με τον πατέρα του από το Λονδίνο όπου ζούσε, για 

να εγκατασταθεί στο σπίτι της γιαγιάς του στη Δανία και να βλέπει τον πατέρα του 

 Ταξική  

Ισοτοπία 

    Ισοτοπία 
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 Οικονομική 

   Ισοτοπία 

   Ισοτοπία  

Εκπαίδευσης 
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σπάνια καθώς κι κείνος απουσιάζει συχνά λόγω εργασίας στο εξωτερικό. Όλα αυτά 

έχουν ως αποτέλεσμα να εκδηλώνονται συναισθήματα λύπης και να μεταφράζονται 

πολλές φορές σε αντιδραστικές και βίαιες συμπεριφορές. Παράλληλα όμως υπάρχουν 

και οι στιγμές όπου κυριαρχεί η χαρά μεταξύ των μελών της οικογένειας, όταν για 

παράδειγμα βρίσκονται και πάλι όλοι μαζί μετά από καιρό, ενώ εκδηλώνονται θετικές 

συμπεριφορές που καλλιεργούνται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον όπως είναι οι 

πράξεις στοργής, η ευγένεια, η υπακοή, η μεταμέλεια. Όσον αφορά στις συμμορίες 

που εμφανίζονται στο φιλμ, πρόκειται για τη συμμορία του Σόφους στο σχολείο, ο 

οποίος εκφοβίζει μαθητές του σχολείου του (όπως τον Ελίας και τον Κρίστιαν), την 

άτυπη συμμορία που σχηματίζει ο Κρίστιαν μαζί με τον Ελίας για να εκδικηθεί τον 

Λαρς και τέλος, για την συμμορία του Μεγάλου στην Κένυα, ο οποίος κατακρεουργεί 

γυναίκες για διασκέδαση. Αναμφισβήτητα, μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα κυριαρχούν 

συναισθήματα φόβου και λύπης και εκδηλώνονται αρνητικές, βίαιες, τρομοκρατικές, 

εκφοβιστικές και επικίνδυνες συμπεριφορές.  Συνεπώς, οι ισοτοπίες που αρθρώνονται 

σε αυτήν την περίπτωση και παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 9, είναι οι ισοτοπίες 

συναισθημάτων, συμπεριφορών, και κοινωνικών ομάδων.  

Μία ακόμη ομάδα ισοτοπιών από το πεδίο της κοινωνίας είναι αυτή του 

μορφωτικού επιπέδου, η οποία αφορά στην παιδεία των δρώντων προσώπων και η 

οποία συνεπάγεται κατά έναν μεγάλο βαθμό από την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα. Έτσι έχουμε την δυαδική αντίθεση μεταξύ γιατρών (τον Άντον) και 

κακοποιών (τον Μεγάλο), η οποία αρθρώνεται με τις ισοτοπίες της εκπαίδευσης και 

τις ισοτοπίες της θυμικής ομάδας, δηλαδή των συναισθημάτων και των 

συμπεριφορών. Η μόρφωση του Άντον, τον οδήγησε σε καριέρα ιδεαλιστή γιατρού, 

με στοργικά αισθήματα για τους ασθενείς του και την ανθρωπότητα γενικότερα. 

Αντιθέτως, ο Μεγάλος, ως κακοποιός της περιοχής του καταυλισμού, ενεργεί πάντα 

με αρνητικές συμπεριφορές (ωμή βία, σφαγές, απειλές, εκφοβισμοί) και δε δείχνει 

μέχρι το τέλος καμία στοργή ή μεταμέλεια ακόμη και για τα νεκρά θύματά του. 

Ακόμη και ο Λαρς (μηχανικός αυτοκινήτων), παρουσιάζεται βίαιος, αμετανόητος και 

μη στοργικός απέναντι στο παιδί του.  Η άρθρωση των παραπάνω ισοτοπιών 

παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 10.  
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Διάγραμμα 9: Άρθρωση ισοτοπιών κοινωνικής ομάδας, συναισθημάτων 

και συμπεριφορών 

 

 

                                                                                               vs 

 

 

 

                                                                                                vs 

                                                                                                

 

 

                                                                                                 vs                                                              
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Διάγραμμα 10: Ισομορφία ισοτοπιών μορφωτικού επιπέδου, εκπαίδευσης,  

συμπεριφορών και συναισθημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    vs 

 

 

 

 

                                                                                    vs 

 

 

 

 

 

                                                                                    vs                                             

 

 

 

 

                                                                                    vs 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
Στην πολιτισμική ομάδα ισοτοπιών συναντάμε την πολιτισμική ισοτοπία με την 

δυαδική αντίθεση δυτικός πολιτισμός vs πολιτισμός αναπτυσσόμενης χώρας και την 

ισοτοπία του ελεύθερου χρόνου η οποία εκφράζει με τη σειρά της την αντίθεση βίαιο 

παιχνίδι vs μη βίαιο παιχνίδι. Ο Κρίστιαν περνά αρκετές ώρες παίζοντας ένα 
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βιντεοπαιχνίδι με βίαιο περιεχόμενο στην ηλεκτρονική συσκευή του, ενώ τα παιδιά – 

πρόσφυγες στον καταυλισμό της Κένυα, χαίρονται να παίζουν ποδόσφαιρο με την 

μπάλα που τους χάρισε ο Άντον και με το να ακολουθούν το αυτοκίνητο που 

μεταφέρει τους γιατρούς από και προς τον καταυλισμό. Η ψυχαγωγία των παιδιών 

του δυτικού πολιτισμού έχει κατηγορηθεί ότι διαθέτει ψήγματα βίας, τα οποία 

αρκετές έρευνες έχουν συνδέσει με μελλοντική παραβατική και αποκλίνουσα 

συμπεριφορά των νέων. Ειδικά στην περίπτωση των βιντεοπαιχνιδιών, τα παιδιά 

υποβαθμίζουν τη σημασία της βίας που μπορεί να ασκούν - αλλά και της ανθρώπινης 

ζωής γενικότερα, καθώς βλέπουν τους ήρωες των παιχνιδιών, να σκοτώνονται και να 

επανέρχονται στη ζωή, θεωρώντας τους αναλώσιμους (Hebberencht & Verschaeve, 

2004). Αντίθετα, η ψυχαγωγία των παιδιών προσφύγων κινείται στο συγκείμενο της 

επιβίωσής τους. Οι δύο ισόμορφες ισοτοπίες της πολιτισμικής ομάδας ισοτοπιών 

αρθρώνονται και παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 11). 

 

Διάγραμμα 11: Ισομορφία των ισοτοπιών της ομάδας πολιτισμικής ισοτοπίας 

 

 

                                                           vs 

 

 

 

                                                             vs 

                                                                                               

 

 

9.4.2 Ομάδες ισοτοπιών του πεδίου του χώρου  

 

Οι ισοτοπίες του χώρου συνδέονται στενά με τις ισοτοπίες του πεδίου της κοινωνίας. 

Στο ξεκίνημα του φιλμ απαντάται η χωροταξική ισοτοπία, η οποία εκφράζεται με την 

αντίθεση Βόρεια Ευρώπη vs Αφρική. Στην Βόρεια Ευρώπη ζουν τα τρία βασικά 

δρώντα πρόσωπα του φιλμ, ο Άντον, Ο Ελίας και ο Κρίστιαν. Η Δανία είναι ο χώρος 

της διαβίωσης τους, το μέρος όπου ζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, η χώρα όπου 

πηγαίνουν σχολείο και κοινωνικοποιούνται. Η Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα 

το Λονδίνο, αποτελεί το πρώην χωρικό - οικογενειακό περιβάλλον του Κρίστιαν, ενώ 
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παραμένει ο τόπος όπου εργάζεται ο πατέρας του. Η Σουηδία, αναφέρεται ως χώρα 

καταγωγής του Ελίας και της οικογένειάς του, σχεδόν πάντα με ρατσιστικές 

αναφορές εναντίον τους. Η Αφρική, και πιο συγκεκριμένα η Κένυα, είναι η χώρα 

όπου εργάζεται ο Άντον προσφέροντας τις υπηρεσίες του ως γιατρός σε έναν 

καταυλισμό προσφύγων. Η τοπολογική ισοτοπία, η οποία εκφράζεται με την 

αντίθεση πάνω vs κάτω, συνδέεται ισόμορφα με την χωροταξική ισοτοπία, 

συνδηλώνοντας τον γεωγραφικό προσανατολισμό των χωρών. Όπου πάνω, 

αντιστοιχεί η Βόρεια Ευρώπη και όπου κάτω, η Κένυα.  

Συνδυαστικά με τις παραπάνω ισοτοπίες έρχεται να συνδεθεί η ισόμορφη 

πολιτισμική ισοτοπία μέσω της δυαδικής αντίθεσης Δυτικός πολιτισμός vs πολιτισμός 

αναπτυσσόμενης χώρας. Θεωρώντας ως «πολιτισμό», το σύνολο των επιτευγμάτων 

που βοηθούν ένα λαό να κάνει τη ζωή του καλύτερη33, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 

ο πολιτισμός της Βόρειας Ευρώπης είναι ο πολιτισμός της αφθονίας, της τεχνολογίας, 

της ανάπτυξης των επιστημών, των ιατρικών ανακαλύψεων και συγκριτικά υπερτερεί 

έναντι του πολιτισμού μιας αφρικανικής χώρας όπως είναι η Κένυα, όπου οι 

άνθρωποι αναζητούν τα πλέον απαραίτητα για να επιβιώσουν. Συνεπώς, θα πρέπει να 

υπολογίσουμε στην άρθρωση των παραπάνω ισοτοπιών, και την σύνδεση της 

οικονομικής ισοτοπίας καθώς και της ισοτοπίας του τρόπου ζωής. Η άρθρωση όλων 

αυτών των ισοτοπιών εκφράζει το κοινωνικό – πολιτισμικό πλαίσιο δράσης των 

δρώντων προσώπων της ταινίας (Διάγραμμα 12). 

Επίσης, μία ακόμη σημαντική ισοτοπία από το πεδίο του χώρου αποτελεί και 

η τοπολογική ισοτοπία, η οποία εκφράζεται με την αντίθεση μέσα vs έξω. Το μέσα 

συνδηλώνει την ασφάλεια των εσωτερικών χώρων της κατοικίας ή του σχολείου και 

το έξω εκφράζει τους εξωτερικούς χώρους, όπως δρόμους, το προαύλιο σχολείου, την 

προβλήτα του λιμανιού και την ύπαιθρο της Κένυα, όπου συμβαίνουν τα περισσότερα 

περιστατικά βίας και εκφοβισμού από συμμορίες (του Μεγάλου, του Σόφους και των 

Κρίστιαν - Ελίας) ή από μεμονωμένα άτομα, όπως ο Λαρς. Σε αυτήν την ισοτοπία, 

έρχεται να προστεθεί και η ισόμορφη ισοτοπία της κοινωνικής ομάδας με την 

αντίθεση οικογένεια vs συμμορία, καθώς το οικογενειακό περιβάλλον της ταινίας 

προσφέρει στοργή και προστασία, ενώ οι συμμορίες εκφράζουν βίαιες συμπεριφορές 

και την απουσία των συναισθημάτων της φροντίδας και της ασφάλειας. Συνεπώς, η 

                                                 
33 Ερμηνεία της έννοιας του πολιτισμού στο βιβλίο «Στοιχεία Ελληνικού Πολιτισμού», του Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων), σελ. 7, 

συγγραφέας Α. Μαστραπάς.   
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ομάδα των θυμικών ισοτοπιών (συναισθήματα και συμπεριφορές) σχετίζεται 

δυναμικά με τις παραπάνω ισοτοπίες, εκφράζοντας τα περιβάλλοντα όπου τα 

φαινόμενα βίας και εκφοβισμού μπορούν να εμφανισθούν και να αντιμετωπισθούν ή 

να διαιωνισθούν, ανάλογα πάντα με τους χειρισμούς των συμμετεχόντων (Διάγραμμα 

13).   

 

Διάγραμμα 12: Άρθρωση των ισοτοπιών από το πεδίο του χώρου 

με την πολιτισμική ισοτοπία, την οικονομική ισοτοπία και την ισοτοπία τρόπου 

ζωής 
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Διάγραμμα 13: Ισομορφία της τοπολογικής ισοτοπίας με τις ισοτοπίες της 

θυμικής ομάδας και την ισοτοπία κοινωνικής ομάδας 
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10. Παρατηρήσεις   

 
Η παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, επιχείρησε να 

ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το φαινόμενο της σχολικής βίας και 

του εκφοβισμού στην φιλμική αφήγηση, δηλαδή στην κινηματογραφική τέχνη. Το 

ερευνητικό υλικό αποτέλεσε η ταινία In a better world (Jorgensen & Bier, 2010), μια 

διεθνώς αναγνωρισμένη και βραβευμένη με πολλά βραβεία ταινία, μεταξύ των 

οποίων και του Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για την χώρα παραγωγής της, 

τη Δανία, το 2011. Το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο να αποκαλυφθούν 

οι  μηχανισμοί δόμησης του νοήματος από την πλευρά των δημιουργών της ταινίας 

(σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού) ώστε να εξακριβωθεί εάν το φαινόμενο 

της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (bullying), παρουσιάζεται μέσα από την 

κινηματογραφική αφήγηση ως ένα κοινωνικό πρόβλημα ή αντίθετα ως ένα καθαρά 

εκπαιδευτικό πρόβλημα. Επιπλέον, επιχειρήθηκε μέσα από την ανάλυση των 

αφηγηματικών δομών του φιλμ, να αποκαλυφθεί ποια είναι η πρακτική που 

προτείνεται από τους δημιουργούς της ταινίας για την επίλυση του προβλήματος της 

σχολικής βίας και του εκφοβισμού. 

Για την διεξαγωγή της σημειωτικής ανάλυσης του φιλμ, επιλέχθηκε η θεωρία 

του Algirdas J. Greimas, καθώς σύμφωνα με τη μέθοδό του, τη μέθοδο της δομικής 

σημαντικής, η αφήγηση αναζητεί τις βασικές δομές σημασίας του κειμένου και 

αποκαλύπτει την εσωτερική τους σχέση. Επιπλέον, η σημειωτική μέθοδος του 

Greimas μπορεί να εφαρμοσθεί όχι μόνο σε λογοτεχνικά κείμενα αλλά και σε 

διάφορα σημειωτικά συστήματα όπως στην τέχνη, στην αρχιτεκτονική, στην εικόνα 

(Χριστοδούλου, 2012:74-75).  

Στην ταινία In a better world (Jorgensen & Bier, 2010), η σχολική βία και ο 

εκφοβισμός παρουσιάζονται με αρκετές μορφές και με άκρως ρεαλιστικό τρόπο. 

Αποτυπώνονται τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες μορφές εκφοβισμού, όπως τις 

διαχώρισε ο Olweus (1999). Στις άμεσες ανήκουν οι λεκτικές και σωματικές 

επιθέσεις του Σόφους και της συμμορίας του, αρχικά προς τον Ελίας και στη συνέχεια 

και προς τον Κρίστιαν. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει επίσης ο εκφοβισμός που 

προξένησε αργότερα ο Κρίστιαν προς τον Σόφους (χτυπήματα και απειλές). Στις 

έμμεσες μορφές εκφοβισμού ανήκουν οι ψυχολογικές - κοινωνικές μορφές. Εδώ 

εντάσσεται ο δημόσιος εξευτελισμός που προκαλεί ο Σόφους προς τον Ελίας όταν 

συχνά του ξεφουσκώνει τα λάστιχα του ποδηλάτου του ώστε να τον αναγκάσει να 
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επιστρέφει με τα πόδια από το σχολείο στο σπίτι του. Ο φυλετικός εκφοβισμός επίσης 

επισημαίνεται στο φιλμ, με τα ρατσιστικά σχόλια του Σόφους και της συμμορίας του 

προς τον Ελίας («παλιοσουηδέ») καθώς έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά δύσκολα 

αντιλαμβάνονται και αποδέχονται την διαφορετικότητα και την κουλτούρα του 

«άλλου» (Hamarus & Kaikkonen, 2008). 

Στο φιλμ εμφανίζεται επίσης το φαινόμενο της αλλαγής στάσης ενός παιδιού 

που εκφοβίζεται, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται ένα παιδί που εκφοβίζει. Ο 

Κρίστιαν εκμυστηρεύεται στον πατέρα του ότι αυτή είναι μια τακτική που εφάρμοζε 

σε όλα τα σχολεία όπου είχε φοιτήσει διότι όπως του αναφέρει «αν δεν 

αντιστεκόμουν, όλοι θα με θεωρούσαν αδύναμο» (νοηματικές ενότητες 31, 33). 

Σύμφωνα με αρκετές έρευνες στο πεδίο, αυτή η συμπεριφορά αποτελεί γεγονός, 

καθώς τα παιδιά αυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται και ως «επιθετικά θύματα», όταν 

δέχονται κάποια επίθεση ή προσβολή προσπαθούν να ανταποδώσουν, μαλώνουν και 

ξεσπούν επιθετικά χωρίς να μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους (Olweus, 

1993˙ Perry et al, 1992).  

Οι χώροι στους οποίους λαμβάνουν χώρα τα περιστατικά σχολικής βίας και 

εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον του φιλμ In a better world (Jorgensen & Bier, 

2010), είναι ο προαύλιος χώρος και οι τουαλέτες του σχολείου. Αυτή η απεικόνιση 

αντιπροσωπεύει κατά πολύ την πραγματικότητα, καθώς σύμφωνα με την έρευνα των 

Fekkes et al34 (2005), ο προαύλιος χώρος αποτελεί τον χώρο στον οποίο διεξάγονται 

τα περισσότερα περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού με ποσοστό 76,9 %, ενώ 

οι τουαλέτες αποτελούν συνήθως την τελευταία επιλογή με ποσοστό 3,6 %. Είναι 

γεγονός ότι τα παιδιά έρχονται σε επαφή μεταξύ τους περισσότερο στον προαύλιο 

χώρο και μέσα στη σχολική αίθουσα. Συνεπώς ο  Σόφους, θέλοντας να επιδείξει στα 

υπόλοιπα παιδιά την δύναμή του, επέλεξε το προαύλιο για να εκφοβίσει τον Ελίας και 

τον Κρίστιαν. Ενώ, όταν φοβούμενος ότι θα τιμωρηθεί από τη διεύθυνση του 

σχολείου για την δράση του, και καθώς δεν ήθελε να αναγνωρίσει κανείς αυτήν του 

την αδυναμία,  επέλεξε να δράσει στις τουαλέτες. Για τον ίδιο λόγο ο Κρίστιαν, ο 

οποίος δεν ήθελε να αποδείξει σε κάποιο άλλο παιδί την δύναμή του, και θέλοντας 

απλά να βοηθήσει τον Ελίας, επιτέθηκε στον Σόφους μέσα στις τουαλέτες. 

                                                 
34 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία το 1999 σε 32 δημοτικά σχολεία, με δείγμα 2.766 

μαθητών, ηλικίας από 9 – 11 ετών. Από αυτούς, 442 μαθητές που εκφοβίστηκαν, δήλωσαν ότι τα μέρη 

που δέχθηκαν πιο συχνά εκφοβισμό ήταν τα παρακάτω: Στον προαύλιο χώρο 76,9 %, στην τάξη 40,5 

%, στον διάδρομο 23,5 %, στο γυμναστήριο 19,0 %, στο κυλικείο 7,5 %, στις τουαλέτες 3,6 %, και 

«κάπου αλλού» 29,0 % (Fekkes et al, 2005).  
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Η εικόνα των χαρακτήρων των εκπαιδευτικών στο φιλμ και ο τρόπος με τον 

οποίον αντιμετωπίζουν τα περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού,  επιβεβαιώνει 

τις έρευνες οι οποίες κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν μεν ότι έχουν μεγάλη 

ευθύνη στην αντιμετώπιση περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, αισθάνονται 

όμως ανέτοιμοι να το πράξουν αυτό και συμφωνούν ότι είναι απαραίτητη η 

επιμόρφωση στο συγκεκριμένο θέμα (Boulton, 1997). Η έρευνα του Boulton35, έδειξε 

επίσης ότι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη προϋπηρεσία αναπτύσσουν λιγότερο θετική 

στάση απέναντι στα θύματα. Επιπλέον, υπάρχει μια διάσταση απόψεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, ως προς τη σοβαρότητα των μορφών bullying (μεταξύ λεκτικού, 

σωματικού ή κοινωνικού εκφοβισμού), με τους περισσότερους εκπαιδευτικούς να 

μην δίνουν βαρύτητα στο στοιχείο της επανάληψης, το οποίο είναι καθοριστικό για το 

χαρακτηρισμό ενός περιστατικού ως σχολικού εκφοβισμού (Mishna et al, 2005). Στην 

κινηματογραφική ταινία, οι δάσκαλοι του Ελίας, κατά την ενημέρωση των γονέων 

του, υποστηρίζουν ότι για την απομόνωση του γιού τους δεν ευθύνεται η επιθετική 

συμπεριφορά του νταή Σόφους, αλλά η απουσία του πατέρα του Ελίας και η 

οικογενειακή του κατάσταση, καθώς οι γονείς του βρίσκονται σε διάσταση. 

Επιπλέον, και η διευθύντρια του σχολείου, μετά το βίαιο περιστατικό του εκφοβισμού 

του Σόφους από τον Κρίστιαν, ακολουθεί μια πρακτική που πλέον δε θεωρείται 

λειτουργική. Παρακινεί τα παιδιά να δώσουν τα χέρια και να συμφιλιωθούν. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Καμπάνια κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (Europe’s 

Anti-Bullying Campaign)36, η «συμφιλίωση» μεταξύ παιδιού – θύτη και παιδιού – 

θύματος δεν πρέπει να επιδιώκεται καθώς «υπάρχει ο κίνδυνος να 

επαναθυματοποιηθεί το ένα παιδί και το άλλο να επιβεβαιώσει την δύναμη και 

κυριαρχία του37».  

Αξιοσημείωτο είναι και το περιστατικό με τον καβγά στην παιδική χαρά του 

λιμανιού, όπου μαλώνουν αρχικά για μια κούνια ο μικρός γιος του Άντον, ο Μόρτεν,  

και ο γιος του Λαρς. Μολονότι αυτή η περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 

περιστατικό σχολικής βίας και εκφοβισμού (bullying), ωστόσο παρουσιάζει 

ενδιαφέρον η κριτική του νταή Λαρς (ο οποίος έχει μόλις εκφοβίσει τον Άντον, 

                                                 
35 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δείγμα 138 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Boulton, 1997).  
36 Η Europe’s Anti-bullying Campaign αποτελεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα – εκστρατεία, του ειδικού 

προγράμματος DAPHNE III, το οποίο δημιουργήθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου Υπουργών ως τμήμα του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη Δικαιώματα και 

Δικαιοσύνη».  
37 Europe’s Anti-Bullying Campaign: http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/oi-ekpaideutikoi/ 

http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos/oi-ekpaideutikoi/
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χαστουκίζοντάς τον) προς τον γιο του, ότι μπλέκει συνέχεια σε καβγάδες. Είναι πολύ 

πιθανό το παιδί αυτό να αποτελεί δυνητικό θύτη στο μελλοντικό σχολικό του 

περιβάλλον καθώς σύμφωνα με την θεωρία της «Κοινωνικής Μάθησης» και τον 

Albert Bandura (1972 & 1986), το παιδί μαθαίνει την επιθετική συμπεριφορά είτε με 

την παρατήρηση του προτύπου του (στην περίπτωση αυτή παρακολουθώντας το 

γονέα του), είτε ασυνείδητα με τη μίμηση αυτού.  

Όσον αφορά στο προφίλ των παιδιών – πρωταγωνιστών του φιλμ, υπάρχουν 

δύο πρωταγωνιστές, ο Ελίας και ο Κρίστιαν, οι οποίοι σκιαγραφούν με πιστότητα τα 

χαρακτηριστικά των παιδιών που εκφοβίζονται και εκφοβίζουν. Σύμφωνα με τον 

Olweus (1993), τα παιδιά – θύματα ανάλογα με τη συμπεριφορά τους διακρίνονται 

είτε σε παθητικά είτε σε προκλητικά θύματα. Ο Ελίας, ανήκει στην πρώτη κατηγορία 

των παιδιών που εκφοβίζονται. Είναι αγχώδης, ανασφαλής, ντροπαλός, δεν έχει 

φίλους μέσα στην τάξη και διαθέτει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επιπλέον, υπάρχει 

ανισορροπία φυσικής δύναμης και εξουσίας μεταξύ εκείνου και του θύτη του, καθώς 

ο Σόφους είναι αρκετά πιο μεγαλόσωμος από εκείνον. Τέλος, έχει διαφορετική 

εθνικότητα από τους Δανούς συμμαθητές του (κατάγεται από την Σουηδία) και αυτό 

αποτελεί έναν σοβαρό λόγο για να στοχοποιηθεί και να θυματοποιηθεί 

(Αρτινοπούλου, 2001).    

Από την άλλη μεριά, ο Κρίστιαν είναι ένα «επιθετικό» και «προκλητικό» 

θύμα. Είναι ευέξαπτος και απαντά με αντίποινα στις επιθέσεις και στις προσβολές 

που δέχεται (Olweus, 1993). Επίσης, όπως ακριβώς με τον Ελίας, έτσι και μεταξύ του 

Κρίστιαν και του Σόφους υπάρχει ανισορροπία σωματικής δύναμης. Σε αντίθεση με 

τον Ελίας, ο Κρίστιαν δε νιώθει ανασφάλεια ούτε διαθέτει χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

Αυτό δικαιολογείται διότι σύμφωνα με τις έρευνες  τα «επιθετικά θύματα» διαθέτουν 

αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τους νταήδες μαθητές. Το κυριότερο από αυτά είναι 

ότι συμπεριφέρονται περισσότερο επιθετικά από τα άλλα παιδιά και αυτό είναι κάτι  

που συμβαίνει με σταθερότητα. Ωστόσο, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στους δύο 

ρόλους και αυτή είναι ότι οι νταήδες λειτουργούν περισσότερο ενορχηστρωμένα ενώ 

τα «επιθετικά θύματα» περισσότερο παρορμητικά (Pellegrini et al, 1999). Έτσι, 

δικαιολογείται η άμεση, μη σχεδιασμένη επίθεση του Κρίστιαν προς τον Σόφους στις 

τουαλέτες του σχολείου, μόλις ο Κρίστιαν αντιλήφθηκε τον εκφοβισμό του Ελίας από 

τον Σόφους. Επιπλέον, η διαφορά μεταξύ του ντροπαλού Ελίας και του γεμάτου 



123 

 

αυτοπεποίθηση Κρίστιαν, συμφωνεί με έρευνα του PTV38 σε 67 νηπιαγωγεία της 

Ελβετίας, σύμφωνα με την οποία εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν τα παθητικά θύματα 

ντροπαλά ενώ τα επιθετικά όχι.  

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο απεικόνισης των αποτελεσμάτων πολλών 

ερευνών μέσα στο φιλμικό συγκείμενο της ταινίας In a better world (Jorgensen & 

Bier, 2010), αποτελεί η διαπίστωση ότι το οικογενειακό περιβάλλον παίζει σημαντικό 

ρόλο στην εμφάνιση περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού.  Σύμφωνα με τον 

Wolf (1985), η απουσία του πατέρα, η καταθλιπτική μητέρα και η απώλεια ενός 

γονέα λόγω θανάτου ή διαζυγίου, αποτελούν παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε 

επιθετικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές. Έτσι δικαιολογείται στο φιλμ και η 

επιθετική συμπεριφορά του Κρίστιαν, ο οποίος έχει χάσει πρόσφατα την μητέρα του 

από καρκίνο και ο πατέρας του απουσιάζει συχνά στο Λονδίνο λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων. Επίσης, η αντικοινωνική συμπεριφορά του Ελίας σαφώς επηρεάζεται, 

σύμφωνα με τον Wolf, από την απουσία του πατέρα του λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων στην Κένυα, καθώς και από την καταθλιπτική μητέρα του λόγω της 

απομάκρυνσης της από τον πατέρα του και του επικείμενου διαζυγίου. 

Επιπροσθέτως, και αναφορικά με την συμπεριφορά του Κρίστιαν, έρευνα των Dubet 

& Vettenburg (1999) κατέδειξε ότι περιστατικά bullying εμφανίζονται συχνότερα στα 

μοναχοπαίδια.  

Έπειτα από την ανάλυση των νοηματικών ενοτήτων του φιλμ, την εξαγωγή 

μέσα από αυτές των ισοτοπιών, την παρουσίαση των αφηγηματικών προγραμμάτων 

των δρώντων προσώπων της ταινίας και τη σημασιολογική ανάλυση που 

ακολούθησε, διαπιστώνεται ότι το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού 

(bullying) είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνία. Η οικονομική ευμάρεια, η 

βορειοευρωπαϊκή καταγωγή, η οικογενειακή κατάσταση (απώλεια – διαζύγιο), το 

σχολικό περιβάλλον, αποτελούν τις σταθερές στη νοηματική δομή και στη φιλμική 

αφήγηση της ταινίας, αποτυπώνοντας το φαινόμενο της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού, ως κοινωνικό. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά καταρχήν τους ενήλικες 

και κατόπιν τα παιδιά. Οι κοινωνικές δομές, χαρακτηρίζονται από πολλές ανισότητες 

(ταξικές, οικονομικές, μορφωτικές, κ.ά.), οι οποίες συχνά γεννούν απογοητεύσεις και 

ματαιώσεις που με τη σειρά τους οδηγούν σε επιθετικές συμπεριφορές. Για τον 

                                                 
38 Το PTV (Pathways to Victimization) είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικές 

με το φαινόμενο του bullying, σύμφωνα με στοιχεία που δίνονται από παιδιά, εκπαιδευτικούς και 

γονείς (Alsaker & Gutzwiller-Helfenfinger, 2010).  
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Labica (2014:34), η χειρότερη βία δεν είναι πάντοτε σωματική, ούτε και ορατή. 

Αντίθετα, υπάρχει σύμφυτη στις κοινωνικές σχέσεις και χαρακτηρίζει κάθε κοινωνία 

που στηρίζεται στην εκμετάλλευση της εργασίας. Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με 

τον Dollard, η ματαίωση οδηγεί πάντα σε μια μορφή επιθετικότητας, η οποία αν 

παρεμποδιστεί θα μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ή αντικείμενα από εκείνα που 

προκάλεσαν αρχικά την ματαίωση (Ζάχαρης, 2003). Ένα τέτοιο παράδειγμα 

συμπεριφοράς στο φιλμ, αποτελεί ο Κρίστιαν, ο οποίος απογοητευμένος και 

θυμωμένος από την απώλεια της μητέρας του, επιτίθεται στον πατέρα του και όταν 

εκείνος δεν ανταποκρίνεται εκτονώνει την επιθετικότητά του εκδικούμενος τον Λαρς.  

Όπως καταδείχθηκε στην σημασιολογική ανάλυση, οι κοινωνιολογικές 

αντιθέσεις συνδέονται στενά με το θυμικό σύμπαν του ατόμου, δηλαδή τα 

συναισθήματα και τις συμπεριφορές του. Επιπλέον, οι ισοτοπίες που προέκυψαν από 

την ανάλυση των νοηματικών ενοτήτων του φιλμ, φανερώνουν ότι τα συναισθήματα 

και οι συμπεριφορές των δρώντων προσώπων - πρωταγωνιστών της ιστορίας, 

ξεχωρίζουν στην αφηγηματική δράση της ταινίας και, σε συνδυασμό με τις ισοτοπίες 

του χώρου (σχολείο, κατοικία, χώροι εργασίας) και των κοινωνικών ομάδων 

(οικογένεια, συμμορία), οδηγούν αναλόγως τα άτομα σε εκδηλώσεις επιθετικής ή μη 

επιθετικής συμπεριφοράς. Συνεπώς, το κοινωνικό περιβάλλον σχετίζεται άμεσα με 

φαινόμενα βίαιων συμπεριφορών όπως συμβαίνει και στις περιπτώσεις της σχολικής 

βίας και του εκφοβισμού. Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά που βιώνουν τη διάλυση της 

οικογένειας να παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό επιθετικής συμπεριφοράς (Dykeman, 

2003).  

Επιπροσθέτως, η οικουμενική προσέγγιση των θεμάτων που συνήθως 

χρησιμοποιεί η σκηνοθέτης Susanne Bier στις ταινίες της, λειτουργεί και σε αυτό το 

φιλμ με τέτοιο τρόπο ώστε διαπιστώνεται ότι το πρόβλημα της βίας αποτελεί ένα 

παγκόσμιο πρόβλημα. Αντιπαραβάλλοντάς μας, τις συνθήκες ζωής σε μία χώρα του 

αναπτυσσόμενου κόσμου και σε μία βορειοευρωπαϊκή χώρα, μας οδηγεί στο να 

αντιληφθούμε ότι η βία δε γνωρίζει σύνορα, καθώς βρίσκεται βαθιά σπαρμένη στα 

θεμέλια κάθε κοινωνίας. Στην περίπτωση του προσφυγικού καταυλισμού στην Κένυα 

βέβαια, όπως είναι λογικό, δεν παρουσιάζεται το φαινόμενο της σχολικής βίας και 

του εκφοβισμού καθώς δεν υπάρχουν εκεί σχολικοί χώροι ούτε παρατηρούμε να 

εκπονούνται κάποια ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα γεγονός αυτό βέβαια δε 

σημαίνει απαραίτητα ότι το φαινόμενο του bullying παρουσιάζεται στην Δανία επειδή 

εκεί υπάρχουν σχολικές εγκαταστάσεις, αλλά διότι υπάρχει άλλη δόμηση της 
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κοινωνίας. Όπως αναφέρει ο Τριβιζάς, «είναι σφάλμα να πιστεύουμε ότι το 

φαινόμενο ξεκινάει και σταματάει στα σχολεία. Έχει βαθιές ρίζες και 

μακροπρόθεσμα καταστρεπτικές για την κοινωνία συνέπειες» (Ευγένιος Τριβιζάς στο 

Ψάιλα, 2012).  

Όσον αφορά στον δεύτερο ερευνητικό στόχο, δηλαδή την ανακάλυψη των 

τρόπων με τους οποίους οι δημιουργοί του φιλμ παρουσιάζουν την επίλυση του 

προβλήματος, γίνεται κατανοητό ότι η λύση έρχεται μέσω της συνεχούς 

οικογενειακής φροντίδας, υποστήριξης και στοργής και όχι μέσα από το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Ο εκφοβισμός των παιδιών στο σχολείο από τον Σόφους και τη συμμορία 

του, μπορεί να τελειώνει στο γραφείο της διευθύντριας ύστερα από την πρότασή της 

για συμφιλίωση, διαπιστώθηκε όμως μέσα από την αφήγηση του φιλμ ότι η επιθετική 

συμπεριφορά των παιδιών δε σταματά στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος.  

Καταλυτικό ρόλο κατέχει, σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, το 

θυμικό κομμάτι της ψυχής των ατόμων, το οποίο αναλαμβάνει δράση και αλλάζει το 

βίαιο σκηνικό. Η μεταμέλεια του Ελίας όταν αντίκρυσε την μητέρα και την κόρη της 

να πλησιάζουν στον τόπο του τρομοκρατικού τους χτυπήματος, τον έκανε να αλλάξει 

γνώμη και να προσπαθήσει να τις σώσει προειδοποιώντας τες με κίνδυνο της ζωής 

του. Είναι επίσης η στοργή των ενηλίκων, των γονέων των παιδιών, οι οποίοι δεν 

τιμωρούν, υπομένουν τις βίαιες συμπεριφορές των παιδιών τους και προσπαθούν να 

δώσουν λύσεις στα προβλήματα των παιδιών συζητώντας μαζί τους. Συνεπώς, στην 

καλλιέργεια των θετικών συμπεριφορών και των συναισθημάτων, τόσο στο 

οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον, βρίσκεται η πρόταση των δημιουργών 

της ταινίας για αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, 

μιας μορφής από τις πολλές που συναντούμε σήμερα στην καθημερινή μας ζωή.  

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ένα ακόμη σχόλιο των δημιουργών του φιλμ. Η 

διάσπαρτη ύπαρξη ισοτοπιών που σχετίζονται με την ιατρική επιστήμη και τη 

θεραπεία ασθενειών (γιατροί χωρίς σύνορα στον καταυλισμό, γιατροί στο 

νοσοκομείο, χώροι νοσοκομείου και υπαίθριων ιατρείων) συνδηλώνει ότι η βία 

αποτελεί μια παγκόσμια μάστιγα, για την οποία αναζητείται ακόμη μια 

αποτελεσματική θεραπεία.  
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11. Συζήτηση  

 

 
Αναμφίβολα το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού απασχολεί όλο και 

συχνότερα γονείς, εκπαιδευτικούς και, κυρίως μαθητές, οι οποίοι έρχονται 

αντιμέτωποι καθημερινά με το πρόβλημα. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια 

έχουν γίνει σημαντικά και τολμηρά βήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου 

τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε εθνικό.  

Η ίδρυση του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολική Βίας και του Εκφοβισμού, η 

τακτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα, η εκπόνηση σχετικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο στα πλαίσια της τάξης όσο και στα πλαίσια της 

σχολικής μονάδας, λειτουργούν θετικά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου. Πολλές πρακτικές εφαρμόζονται και προτείνονται στα σχολεία σήμερα. 

Μία από αυτές που ξεχωρίζει διότι εμπλέκει τα ίδια τα παιδιά στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου, είναι η πρακτική της «σχολικής διαμεσολάβησης». Πρόκειται για μια 

διαδικασία ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων που προκύπτουν στην σχολική 

κοινότητα, μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων μαθητών, με τη  βοήθεια ενός τρίτου 

(ουδέτερου) μαθητή  ο οποίος έχει ρόλο διαμεσολαβητή. Αυτή η διαδικασία 

στηρίζεται στην άμεση επικοινωνία μεταξύ όλων των μερών και προτείνεται ως 

εναλλακτική πρακτική που αντικαθιστά το πειθαρχικό σύστημα τιμωρίας 

(Αρτινοπούλου, 2010:60-61).  

Από την άλλη μεριά, όπως κατέδειξε η παρούσα έρευνα, η οικογένεια παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο στον ψυχικό κόσμο των παιδιών και, συνεπώς, μπορεί να 

δημιουργήσει θετικά ή αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές στα παιδιά 

ανάλογα με τη στάση των γονέων τους. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί έμφαση στην 

καλλιέργεια ενός συνεργατικού κλίματος μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, καθώς 

και άλλων φορέων (Μ.Κ.Ο., σχολικών συμβούλων, κοινωνικών λειτουργών και 

ψυχολόγων των δήμων) ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των 

γονέων πάνω στο θέμα και να μπορούν να αφουγκράζονται και να καταλαβαίνουν τα 

παιδιά τους (Κουράκης, 2009).   

Όσον αφορά στην κινηματογραφική παραγωγή, είναι γεγονός ότι συγκριτικά με τον 

όγκο της παγκόσμιας κινηματογραφικής παραγωγής, οι ταινίες της σχετικής με το 

bullying θεματολογίας, είναι ελάχιστες. Περισσότερες ταινίες θα μπορούσαν να 

παραχθούν και να βρουν διανομή καθώς είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς 
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ενήλικες και παιδιά, ενώ παράλληλα και λόγω της δυναμικής του κινηματογραφικού 

μέσου, το φαινόμενο θα αποκτούσε μεγαλύτερη δημοσιότητα και θα προκαλούσε 

περισσότερη ευαισθητοποίηση στους θεατές. Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι επίσης 

απογοητευτική σε παραγωγές ανάλογων ταινιών, είτε μυθοπλασίας είτε ντοκιμαντέρ. 

Αποτελεί όμως ευχάριστο και ενθαρρυντικό γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, πολλές 

προσπάθειες γίνονται από τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι δημιουργούν τις δικές 

τους μικρού μήκους ταινίες με αναφορά στο θέμα της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού, τόσο στα πλαίσια ορισμένων σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων39 

όσο και με τη συμμετοχή τους σε μαθητικούς διαγωνισμούς40 ή ακόμη και από μια 

εσωτερική - προσωπική επιθυμία των παιδιών για καλλιτεχνική έκφραση. 

Επιπροσθέτως, το διαδίκτυο με την κατάλληλη και σωστή χρήση μπορεί να 

αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο πληροφόρησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας, 

καθώς παρέχει αρκετές λύσεις σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, προσφέροντας 

συμβουλές, ιδέες, ακόμη και ψυχολογική υποστήριξη, μέσα από εξειδικευμένες 

ιστοσελίδες41.  

Εν κατακλείδι, όσο το πρόβλημα θα απασχολεί την κοινωνία, πάντα θα 

αναπτύσσονται καινούριες μέθοδοι και στρατηγικές. Αρκεί να υλοποιούνται και 

εφαρμόζονται έγκαιρα, ώστε κάθε παιδί που πηγαίνει στο σχολείο να νιώθει και να 

βιώνει μόνο τη χαρά της μάθησης, της παρέας, της συνεργασίας με τους συμμαθητές 

του και όχι τον φόβο, τον πόνο και την απομόνωση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Το εκπαιδευτικά πρόγραμμα γνωριμίας των παιδιών με τον κινηματογράφο «Πάμε σινεμά;» 

(http://www.pamecinema.net/home.html  
40 Ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός «Ένας πλανήτης, μια ευκαιρία» (βλ. σχετικά: 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=665208)  
41 Διαδικτυακοί τόποι όπου μπορεί κανείς να ενημερωθεί σχετικά με το θέμα της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού είναι: 1. http://stop-bullying.sch.gr/ , 2. http://www.stopbullying.gov/what-is-

bullying/definition/#types ,  

3.  http://www.beatbullying.org/  

http://www.pamecinema.net/home.html
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=665208
http://stop-bullying.sch.gr/
http://www.stopbullying.gov/what-is-bullying/definition/#types
http://www.stopbullying.gov/what-is-bullying/definition/#types
http://www.beatbullying.org/
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