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Τ α ι ν ί ε ς  µε άµεσες ή έµµεσες αναφορές  στη  Σ χ ο λ ι κ ή  Β ί α (bullying)  

Ίσως Άυριο - In A Better World – σκηνοθέτης: Σουσάνε Μπίερ, Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλ. Ταινίας 2011 

 

∆ύο παράλληλες ιστορίες,  δύο οικογένειες,  δύο µικρά  παιδιά  αλλά  και  δύο  εκ  διαµέτρου διαφορετικοί  κόσµοι,  

µια  σχεδόν “αποστειρωµένη”  δανική  πόλη  και  η καθηµερινότητα  των  εχθροπραξιών και  της  αθλιότητας  σε  

ένα  στρατόπεδο  προσφύγων  της  Αφρικής  συνιστούν  τον  καµβά  πάνω  στον οποίο  συνθέτει  η  Bier  την  

ιστορία  της.  Ο  Εlias  είναι  εκείνο  το  αγόρι  που  συναντάµε  σχεδόν  σε κάθε  σχολείο, εσωστρεφής, κλειστός, 

εύκολος  στόχος  για  τους  δυναµικούς  και  είρωνες  συµµαθητές  του.  Οι  γονείς  του  βρίσκονται  σε  διαδικασία  

διαζυγίου  και  ο  πατέρας  του προσφέρει  τις  ιατρικές  του υπηρεσίες  στην  Αφρική.  Ο  Christian  έχει  χάσει  τη  

µητέρα  του  από  καρκίνο  και  µόλις  έχει  µετακοµίσει  µε  τον  ευκατάστατο  πατέρα  του  στο  σπίτι  της  γιαγιάς  

του. Τα  δύο  αγόρια  συνδέονται φιλικά,  ο  δυναµικός  Christian όµως  συµπαρασύρει  τον  άτολµο Elias  σε  βίαιες  

συµπεριφορές.  Είναι  η  µία  πλευρά  της  βίας,  αυτή  που  σοκάρει  και  περισσότερο  γιατί  δεν  προσιδιάζει  

στην  αθωότητα  της  παιδικής  ηλικίας.  Από  την  άλλη  πλευρά  η  Αφρική,  µε  την  εξωτική  γοητεία  της  γίνεται  

το  σκηνικό  όπου  λαµβάνει  χώρα  η  “ενήλικη”  βία,  η  βία  που  προστάζει  να  εκδηλώνονται  ανερυθρίαστα  

ακόµα  και  τα  πιο  αιµοσταγή  ένστικτα  των  εκάστοτε  ισχυρών  επάνω  σε  άµαχες  γυναίκες,  πρόσφυγες,  

παιδιά. Μια ταινία που αντιµετωπίζει µε σοβαρότητα την φιλία των παιδιών, τις σχέσεις των γονιών, την 

ενδοσχολική βία, την εκδίκηση αλλά και την αυταπάρνηση σε ένα σφιχτοδεµένο σενάριο που κρατάει συνεχές το 

ενδιαφέρον του θεατή. 

 

Τα µπλε γυαλιά - µικρού µήκους, σκηνοθέτης:  Γιάννης Κουφονίκος & µαθητές του 4ου ∆ηµ. Σχολείου Αλεξάνδρειας 

Ηµαθίας)  

 

Ο Γιώργος πηγαίνει στο νέο σχολείο του φορώντας τα µπλε γυαλιά του. ∆εν ξέρει ότι όλοι υποστηρίζουν µια οµάδα 

µε µωβ χρώµα. Τα παιδιά παροτρύνουν το Νίκο να του πάρει τα µπλε γυαλιά. Εκείνος το κάνει και µάλιστα τον 

απειλεί να µη µιλήσει σε κανέναν. Τι θα γίνει τελικά; Τη λύση θα δώσουν τα ίδια τα µπλε γυαλιά. Αυτή η µικρή ταινία 

διαρκεί 10 λεπτά και γυρίστηκε µε ευθύνη της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου. 

 

Happy Feet - σκηνοθέτης: George Miller (2006) –κινουµένων σχεδίων 

 

Ο µικρός Mumble είναι ένας αυτοκρατορικός πιγκουίνος αλλιώτικος από τους άλλους. Ενώ θα έπρεπε να διαθέτει 

µια όµορφη και ρυθµική φωνή, όπως και οι υπόλοιποι του είδους του, αυτός γεννήθηκε χορεύοντας κλακέτες! Οι 

γονείς του φοβούνται πως δε θα καταφέρει ποτέ να βρει την αληθινή αγάπη χωρίς να ξέρει το 'Τραγούδι της 

Καρδιάς', οι συµµαθητές του στο σχολείο τον κοροϊδεύουν και τελικά η ηγεσία της Αυτοκρατορικής Χώρας τον 

εξορίζει λόγω της ιδιαιτερότητάς του. Ο Mumble ξεκινάει ένα ταξίδι προς αναζήτηση της αλήθειας και της γνώσης και 

στην πορεία κερδίζει τη φιλία και την αποδοχή.  

 

Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό - σκηνοθέτης: Taare Zameen Par (2007) 

 

O Ισαάν είναι ένας µαθητής οκτώ χρονών, που αδυνατεί να συµµετάσχει αποτελεσµατικά στη µαθητική ζωή. ∆εν 
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µπορεί να γράψει σωστά, δεν µπορεί να συγκεντρωθεί στα µαθήµατά του, δεν µπορεί να µάθει. Οι γονείς του και οι 

δάσκαλοί του τον θεωρούν ανόητο και τεµπέλη και τον πιέζουν για να «διορθωθεί», ενώ αυτός, αδυνατώντας να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των γύρω του, βρίσκει καταφύγιο στη ζωγραφική. Τα πράγµατα χειροτερεύουν, όταν 

οι γονείς του αποφασίζουν να τον στείλουν εσώκλειστο σε ένα αυστηρό σχολείο σε άλλη πόλη. Έτσι, στα 

προβλήµατά του προστίθεται και ο χωρισµός του από την οικογένεια. Ο µικρός Ισαάν κλείνεται στον εαυτό του και 

αρνείται ακόµη και τη µόνη του διέξοδο, τη ζωγραφική. Τα πράγµατα αλλάζουν όταν ο νέος δάσκαλος των 

καλλιτεχνικών, που είχε κι αυτός µαθησιακές δυσκολίες όταν ήταν µαθητής, αντιλαµβάνεται ότι το πρόβληµα δεν 

βρίσκεται στον Ισαάν αλλά στον τρόπο που τον αντιµετωπίζουν. Καταλαβαίνει ότι είναι ένα παιδί µε ξεχωριστές 

ικανότητες και ξεχωριστές ανάγκες. Κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του κι εκµεταλλευόµενος την πλούσια φαντασία του 

Ισαάν, καταφέρνει να τον κάνει να ξαναβρεί τη χαµένη του αυτοπεποίθηση και να ξεχωρίσει ανάµεσα στους 

συµµαθητές του…  

 

Ανάµεσα στους τοίχους - σκηνοθέτης: Λοράν Καντέ (2009) - γαλλικός Χρυσός Φοίνικας 

 

Ο Φρανσουά και οι καθηγητές συνάδελφοι του, προετοιµάζονται για την καινούργια σχολική χρονιά, στο γυµνάσιο 

µιας σκληρής, εργατικής συνοικίας. Οπλισµένοι µε τις καλύτερες προθέσεις, δεν πτοούνται από τις δύσκολες 

συνθήκες εργασίας και θα προσπαθήσουν µε όλες τους τις δυνάµεις να µεταδώσουν γνώση, στους µαθητές τους. 

Κουλτούρες και συµπεριφορές έρχονται σε αντιπαράθεση µέσα στη τάξη, σε έναν µικρόκοσµο που αντιπροσωπεύει 

τη Γαλλία του σήµερα. Οι µαθητές είναι διασκεδαστικοί αλλά και δύστροποι. Αυτό µπορεί να υπονοµεύσει τον 

ενθουσιασµό των χαµηλόµισθων καθηγητών. Ο Φρανσουά επιµένει να διατηρεί στη τάξη µια ατµόσφαιρα σεβασµού 

και αξιοπρέπειας. Απορρίπτει τη σοβαροφάνεια και τον αυταρχισµό. Είναι σε ακραίο βαθµό ειλικρινής και αυτό είναι 

πρωτόγνωρο για τους µαθητές. Όµως έρχεται µια στιγµή που οι αρχές που έχει επιβάλει στη τάξη του δοκιµάζονται, 

όταν ένας µαθητής αµφισβητεί τις µεθόδους του.  

 

Bullying - σκηνοθέτης: Josecho San Mateo (2009) - Ταινία κατάλληλη ΜΟΝΟ για Λύκεια  

 

Ο Τζόρντι και η µητέρα του µετακοµίζουν στην Βαρκελώνη. Εκεί ο Τζόρντι εγγράφεται στο λύκειο της περιοχής ενώ η 

µητέρα του βρίσκει δουλειά ως νοσηλεύτρια σ’ ένα νοσοκοµείο. Σταδιακά ο Τζόρντι γίνεται στόχος του συµµαθητή 

του Νάτσο και της συµµορίας του. Οι επιθέσεις γίνονται όλο και πιο βίαιες µε τον Τζόρντι να µην µπορεί να αµυνθεί. 

Μια σειρά από ταπεινώσεις και εξευτελισµούς περιµένουν τον Τζόρντι. Στην αρχή ο Νάτσο και η παρέα του, τον 

χλευάζουν και στη συνέχεια τον χτυπούν επανειληµµένα. Τον εξαναγκάζουν να συµµετάσχει σε πράξεις που δεν 

επιθυµεί, τον βιντεοσκοπούν και τον διασύρουν. 

[Σκληρή ταινία, µε το σχολείο να µετατρέπεται σε χώρο βίας, από χώρος µάθησης και επικοινωνίας… Προτείνεται 

για µαθητές Λυκείων] 

 

Μετά τη Λουτσία - σκηνοθέτης: Μισέλ Φράνκο (2012) – Φεστιβάλ Καννών - Ταινία κατάλληλη ΜΟΝΟ για 

Λύκεια 

 

Έξι µήνες µετά το θάνατο της γυναίκας του, ο Roberto παίρνει την απόφαση να µετακοµίσει µαζί µε την έφηβη κόρη 

του Alejandra στην πόλη του Μεξικό, προσπαθώντας µ' αυτόν τον τρόπο να ξαναφτιάξει τις ζωές και των δυο τους. 

Εκεί, η Alejandra αρχικά γίνεται αποδεκτή από τους νέους της συµµαθητές. Σχετικά σύντοµα όµως, µε αφορµή τη 
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βιντεοσκόπηση ιδιωτικών στιγµών της από κάποιο αγόρι οποίος κοινοποιεί το video, η καινούργια της παρέα 

µετατρέπεται σε µια οµάδα τραµπούκων. Η ίδια, γίνεται το απόλυτο θύµα της. Η διαπόµπευσή της είναι πράγµατι 

σκληρή. Παίζοντας µε τα όρια της ανεκτικότητας και της καταπάτησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το "Μετά τη 

Λουτσία" προτείνεται κατά κύριο λόγο σε κοινωνικά ευαισθητοποιηµένους θεατές. 

[Η ταινία είναι ιδιαίτερα βίαιη, εποµένως θεωρείται κατάλληλη για ώριµους µαθητές Λυκείων] 

 

Τα παιδιά της χορωδίας – σκηνοθέτης: Κριστόφ Μπαρατιέ (2004) 

 

1948. Ο Κλεµέντ Ματιέ, ένας άνεργος δάσκαλος µουσικής, βρίσκει δουλειά ως επιτηρητής σε ένα σωφρονιστικό 

οικοτροφείο ανηλίκων. Εκεί, µένει έκπληκτος από τη σκληρή πραγµατικότητα της σχολικής ρουτίνας και κυρίως, από 

τις ακραίες και αναποτελεσµατικές µεθόδους που µέχρι τώρα εφάρµοζε ο διευθυντής Ρασίν. Ο Ματιέ αποφασίζει να 

αρχίσει έναν αγώνα για να προσφέρει µια πνοή αλλαγής στο αυστηρό ίδρυµα, διδάσκοντας στους µαθητές του τη 

µαγεία και τη δύναµη της µουσικής, αλλάζοντας έτσι τις ζωές τους για πάντα. Ηταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής 

τους. Μόνο που κάποιος έπρεπε να τους το µάθει.  

Εν ολίγοις, ο ευγενικός δάσκαλος βλέπει σε κάθε παιδί ένα σύνολο άπειρων δυνατοτήτων, σε αντίθεση µε το 

διευθυντή του σχολείου. ∆ηµιουργώντας µια χορωδία προσπαθεί να µεταµορφώσει τους µαθητές και να τους 

πειθαρχήσει χωρίς τη χρήση της βίας. Χωρίς να είναι anti-bullying ταινία περνάει µηνύµατα ενάντια στη βία και τον 

εκφοβισµό. 

 

BEN X. Ο διστακτικός Ήρωας – σκηνοθέτης:  Νικ Μπαλταζάρ (2007) – Ταινία κατάλληλη για Λύκεια 

 

Ο ηρωικός, γεµάτος δυνατότητες κόσµος ενός videogame ως εναλλακτική πραγµατικότητα αυτού του ακατανόητου 

και απροσπέλαστου που µας περιβάλλει. ∆εν είναι λίγοι οι –κυρίως έφηβοι– χρήστες οι οποίοι «δραπετεύουν» µε 

αυτόν τον τρόπο. Ανάµεσά τους κι ο Μπεν, ένας υπερευαίσθητος νεαρός που βρίσκει καταφύγιο στο «Archlord», το 

αγαπηµένο του διαδικτυακό παιχνίδι. Ο απροσάρµοστος, στα όρια του αυτιστικού, ήρωας του Νικ Μπαλταζάρ 

αγωνίζεται να βρει τη θέση του στην καθηµερινότητα µε έναν συγκινητικό, αλλά εντελώς προβλέψιµο τρόπο. Με µια 

δυναµική µάνα που του συµπαραστέκεται, µε έναν αµήχανο πατέρα που καταρρέει, µε συµµαθητές που τον 

γελοιοποιούν βίαια, µε µια κοπέλα που τον καταλαβαίνει. Όταν δεν αντέχει άλλο πια να γίνεται καθηµερινό 

αντικείµενο χλευασµού από τους συµµαθητές του, αποφασίζει να πάρει εκδίκηση.  

 

Dangerous Minds (Ασυµβίβαστη Γενιά) – σκηνοθέτης: John N. Smith (1995) 

 

Το σενάριο της «Ασυµβίβαστης Γενιάς» βασίζεται σε µια αληθινή ιστορία, µε κεντρικό πρόσωπο µια πρώην 

αξιωµατικό του αµερικανικού ναυτικού, που εγκατέλειψε την καριέρα της για να διοριστεί ως καθηγήτρια σε ένα 

σχολείο, που απαρτίζεται κυρίως από φτωχά παιδιά της ισπανόφωνης κοινότητας της Βόρειας Καλιφόρνιας. Για να 

προσεγγίσει τους δύσκολους µαθητές της, η Louanne Johnson θα εγκαταλείψει τους παραδοσιακούς τρόπους 

εκπαίδευσης. Προσπαθώντας να ξυπνήσει το ενδιαφέρον τους για τη λογοτεχνία, τους ζητάει να αναλύσουν τους 

στίχους των τραγουδιών του Μποµπ Ντίλαν, ενώ η εµπλοκή της µε τους µαθητές της ξεπερνάει τους τοίχους του 

σχολείου, καθώς διαπιστώνει τα τεράστια προβλήµατα που κάποιοι από αυτούς βιώνουν στα σπίτια τους και στους 

δρόµους της γειτονιάς τους. Φυσικά, οι ανορθόδοξες µέθοδοί της θα τη φέρουν σε σύγκρουση µε το σχολικό 

κατεστηµένο, αλλά και µε τις οικογένειες των µαθητών της, που αντιµετωπίζουν µε δυσπιστία την ανάµειξη µίας 
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λευκής στις υποθέσεις τους. 

 

O Πόλεµος των Κουµπιών – σκηνοθέτης: Γιαν Σαµιέλ (2011) 

 

Σ' ένα χωριό της Νότιας Γαλλίας, το 1957 τα παιδιά ζουν µια ανέµελη ζωή. Μια οµάδα αγοριών, ηλικίας 7 έως 14 

ετών, αποφασίζει να κηρύξει 'πόλεµο' στους ορκισµένους εχθρούς της... την αντίστοιχη παιδική παρέα του 

γειτονικού χωριού. Τα παιδιά των δύο γειτονικών χωριών µάχονται µε ξύλινα σπαθιά και σφεντόνες µέχρι την τελική 

επικράτηση. Οι δύο συµµορίες µηχανεύονται ευφυείς ενέδρες, πρωτότυπες εφορµήσεις και ατελείωτες σκανδαλιές µε 

έπαθλο µια χούφτα… κουµπιά. Πρόκειται για έναν πόλεµο τιµής και πίστης που έχει παραµείνει ζωντανός για 

πολλές γενιές. Στη µάχη ο µεγαλύτερος εξευτελισµός για ένα παιδί είναι να καταφέρει ο εχθρός να ξηλώσει τα 

κουµπιά των ρούχων του. Όµως δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι σε έναν στρατό πιτσιρίκων, να δίνεις µάχες και 

να µην βρίσκεις τον µπελά σου, όταν γυρίζεις σπίτι µε σκισµένα ρούχα και χαµένα κουµπιά.  

 [Ταινία που µεταφέρει τρυφερά µηνύµατα για τις παιδικές και εφηβικές παρέες, µεταφορά του κλασικού 

αντιµιλιταριστικού παιδικού αναγνώσµατος του Λουί Περγκό] 

 

Το καναρινί ποδήλατο - σκηνοθέτης: ∆ηµήτρης Σταύρακας (1999) 

 

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει χώρα υποδοχής µεταναστών. Τα παιδιά τους φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, 

διαβάζουν τα ελληνικά βιβλία, παίζουν τα ίδια παιχνίδια µε τα ελληνόπουλα. Πολλές φορές όµως η επικοινωνία είναι 

δύσκολη και η αποδοχή ακόµα δυσκολότερη. Η συγκεκριµένη  ταινία ασχολείται µε αυτό ακριβώς το θέµα. Για έναν 

µικρό αλλοδαπό µαθητή ένα καναρινί ποδήλατο γίνεται το διαβατήριο που θα τον εντάξει στην ελληνική σχολική 

τάξη. Είναι µια ταινία στην οποία επιβεβαιώνεται η αξία της  εµπιστοσύνης µεταξύ των ανθρώπων. 

[https://www.youtube.com/watch?v=DTEXVk16HTA] 

 

Το σχολείο - σκηνοθέτης: Μαριάννα Οικονόµου (2001) 

 

Η σκηνοθέτιδα, αφού παρακολούθησε για έναν ολόκληρο χρόνο τη ζωή ενός σχολείου και τη γειτονιά των παιδιών, 

κατέγραψε σε ένα 55λεπτο ντοκιµαντέρ τον προβληµατισµό που προκύπτει γύρω από την αποδοχή του ξένου, του 

άλλου. Πρόκειται για το 87ο δηµοτικό σχολείο στο Γκάζι της Αθήνας, όπου τα µισά περίπου παιδιά είναι 

Τουρκόφωνοι Μουσουλµάνοι από τη Θράκη. Οι δάσκαλοι προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις πολλαπλές τους 

υποχρεώσεις σε ένα κλίµα πολιτικών και κοινωνικών προκαταλήψεων.  

 

Παιχνίδι ελιγµών - σκηνοθέτης: Αµπνελατίφ Κεσίς (2003, Γαλλία). 

 

Μια πολύ αισιόδοξη ταινία, γυρισµένη σε υποβαθµισµένο προάστιο του Παρισιού. Το Παρίσι, ως υψικάµινος 

ανθρώπων, φυλών, θρησκειών και πολιτισµών, κρύβει και αγάπη, εκτός από το «Μίσος» του Μ. Κασοβίτς. Μια 

οµάδα νέων ανεβάζει ένα θεατρικό έργο του Μαριβό. Η κοινή αγάπη για το θέατρο τους ενώνει  και τους δυναµώνει, 

ώστε να αντιµετωπίζουν θετικά τα προβλήµατα της δύσκολης πολυπολιτισµικής εποχής και πόλης όπου διαµένουν.  
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Το κύµα – σκηνοθέτης: Dennis Gansel (2008) - Ταινία κατάλληλη ΜΟΝΟ για Λύκεια 

 

Η ταινία επισηµαίνει χωρίς την παραµικρή δόση υπερβολής την απίστευτη ευκολία µε την οποία µπορεί κανείς να 

παρασυρθεί στη «γλύκα» της απολυταρχίας, ακόµη και µέσα στο άγουρο σχολικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο του 

µαθήµατος Πολιτικής Αγωγής, ένας προοδευτικός γερµανός καθηγητής (και πρώην αναρχικός) συσπειρώνει τους 

µαθητές του σε µια κλειστή οµάδα µε ιδιαίτερα ιδεολογικά και φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά. Αν και στόχος του 

καθηγητή (Γιούργκεν Φόγκελ) είναι η έµπρακτη απόδειξη των βλαβερών συνεπειών της απολυταρχίας, η πειθαρχία, 

σε συνδυασµό µε την οικειότητα και την επιµέλεια, θα οδηγήσει το σχολικό πείραµα στον όλεθρο. Το «Κύµα» 

στηρίχτηκε σε ένα διήγηµα του Αµερικανού Γουίλιαµ Ρον Τζόουνς, ο οποίος κατέγραψε τις προσωπικές εµπειρίες 

του, γιατί αυτός ήταν ο δάσκαλος που διεξήγαγε στην πραγµατικότητα το παραπάνω πείραµα στις ΗΠΑ, τη δεκαετία 

του 1960, κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος για τον Εθνικό Σοσιαλισµό. Το όλο εγχείρηµα, που θα κρατούσε µόλις 

µία ηµέρα, εξαπλώθηκε ραγδαία σε όλο το σχολείο, όσοι είχαν αντίθετη άποψη γνώριζαν έναν άτυπο αποκλεισµό, 

τα µέλη της αρχικής οµάδας (ονόµατι «Τρίτο κύµα», όπως λέµε «Τρίτο Ράιχ») άρχιζαν να κατασκοπεύουν το ένα το 

άλλο και όσοι αρνούνταν να συµµορφωθούν έπεφταν θύµατα βίας. Για αρκετά χρόνια, οι λεπτοµέρειες του 

πειράµατος έµεναν κρυφές. Ωστόσο, το 1972, ο Τζόουνς δηµοσίευσε ένα διήγηµα όπου περιέγραφε ορισµένες 

λεπτοµέρειες του πειράµατος και αργότερα ο γερµανός συγγραφέας Τοντ Στράσερ, µε το ψευδώνυµο Μόρτον Ρου, 

έγραψε το µυθιστόρηµα «Το κύµα», βασισµένο στη διήγηση του Τζόουνς.  

[Στην ταινία, που είναι κατάλληλη για µαθητές Λυκείων, µπορούν να διερευνηθούν τα κενά (ψυχικά, διανοητικά) που 

καλύπτει κάθε µαθητής µέσω της οµάδας, να διακρίνουν οι µαθητές-θεατές τα γνωρίσµατα της οµαδοποίησης / 

µαζοποίησης, το πώς η οµάδα παρέχει υποκατάστατα ταυτότητας και εν τέλει πώς οι µαθητές περιφέροντας τον 

ενθουσιασµό τους για την οµάδα αποκλείουν όσους αρνούνται να ενταχθούν σε αυτήν και συµπεριφέρονται 

 καταπιεστικά και βίαια απέναντί τους.] 

 

MACHUCA – σκηνοθέτης: ANDRES WOOD (2004) 

 

Χιλή, 1973.  Ο Ινφάντε κι ο Ματσούκα ζουν στο Σαντιάγκο, δυο εντεκάχρονα αγόρια από δυο κόσµους που 

χωρίζονται από ένα αόρατο κι όµως αδιαπέραστο τοίχος.  Ο Ινφάντε ζει στην πλούσια καθωσπρέπει συνοικία, ο 

Ματσούκα στην τενεκεδούπολη λίγα τετράγωνα µακριά. Είναι µια εποχή, που κάποιοι, εµπνευσµένοι από την 

επαναστατική αύρα των ηµερών, προσπαθούν να γκρεµίσουν τις διαχωριστικές γραµµές που χωρίζουν τους 

ανθρώπους. Ένας απ' αυτούς τους αισιόδοξους οραµατιστές είναι κι ο Πατήρ Μάκενρω, ο διευθυντής ενός ιδιωτικού 

εκκλησιαστικού σχολείου.  Με την υποστήριξη των γονιών των µαθητών του, δέχεται στο επιλεκτικό σχολείο του και 

παιδιά από πάµπτωχες οικογένειες της τενεκεδούπολης. Είναι αποφασισµένος να διδάξει στους µαθητές τον 

σεβασµό προς τον άνθρωπο. Ο Ματσούκα κι ο Ινφάντε βρίσκονται στην ίδια τάξη. Η φιλία τους θα τους οδηγήσει σε 

συναρπαστικές ανακαλύψεις και εκπλήξεις. Όµως, αυτή η προσπάθεια ενοποίησης των δυο κόσµων, πέρα από τα 

πρακτικά της προβλήµατα, έρχεται αντιµέτωπη και µε την ανοιχτή κοινωνική σύγκρουση που συνταράζει την Χιλιανή 

κοινωνία...  

 

Η τροµοκρατία της αθωότητας – Εκποµπή ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ µε τον Σταύρο Θεοδωράκη (27/3/11) 

 

Ο Σταύρος Θεοδωράκης προσπαθώντας να διερευνήσει την  ελληνική εκδοχή της µάστιγας που παγκοσµίως 

αναγνωρίζεται ως  bullying επισκέπτεται γυµνάσια και λύκεια και  συναντά θύτες και θύµατα στα ίδια προαύλια. 
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Στην κάµερα της εκποµπής µιλούν µαθητές που έχουν υποστεί βία αλλά και µαθητές που έχουν ασκήσει βία.  

Ο Ανδρόνικος, µαθητής Γ' Λυκείου, έπεφτε συχνά θύµα ξυλοδαρµού από τους συµµαθητές του στο συγκρότηµα της 

Γκράβας.  'Αλλαξε σχολείο, έχασε δύο χρονιές αλλά σήµερα δηλώνει: «η ζωή είναι δική µου, δεν θα σιωπήσω και 

αυτό συνιστώ και στα άλλα παιδιά που βρίσκονται στη δική µου θέση».  

Ο 'Αρης, µαθητής Α' Λυκείου, σε σχολείο των Βορείων προαστίων αφηγείται στην κάµερα πως οι συµµαθητές του 

προσπάθησαν να τον πετάξουν µέσα σε ένα σκουπιδοτενεκέ.   

Ο Σταύρος Θεοδωράκης επισκέφθηκε το 2ο Γυµνάσιο Ασπροπύργου και το Πειραµατικό Λύκειο της Βαρβακείου 

Σχολής στο Ψυχικό προσπαθώντας να καταλάβει από πού πηγάζει αλλά και πώς µπορεί να αντιµετωπισθεί η βία 

στα σχολικά προαύλια.  

Στην εκποµπή µιλούν επίσης ψυχίατροι και κοινωνιολόγοι ενώ αναγνωρίσιµα πρόσωπα θυµούνται τα σχολικά τους 

χρόνια και την εµπλοκή τους σε φαινόµενα bullying.  

 

Bully – σκηνοθέτης: Lee Hirsch (2012) 

 

Το “Bully” περιλαµβάνει αληθινές ιστορίες παιδιών που έχουν υποστεί σχολικό εκφοβισµό. Έχει παρουσιαστεί από 

τα αµερικάνικα µέσα ως µια ταινία τόσο ζωντανή όπως µια ταινία τρόµου αλλά και τόσο συγκινητική όπως κάθε 

δράµα άξιο να κερδίσει Όσκαρ. Ο σκηνοθέτης ξεσκεπάζει κάποιες από τις χειρότερες υποθέσεις εκφοβισµού στην 

Αµερική: Ενός 14χρονου κοριτσιού από το Μισσισίππι που οδηγήθηκε από το bullying να βγάλει όπλο µέσα στο 

σχολικό λεωφορείο, µια 16χρονη που είχε επιλέξει να είναι οµοφυλόφιλη και χτυπήθηκε µε φορτηγάκι από 

συµµαθητές της για αυτό, ένα 12χρονο που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα µε τους σχολικούς εκβιαστές τους και τις 

οικογένειες από δύο παιδιά που αναζητούν δικαιοσύνη για τα παιδιά τους που οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία. 

Το «Bully» κάνει αυτό ακριβώς: εξιστορεί διάσπαρτες ιστορίες σχολικού εκφοβισµού σε µια µικρή πόλη της Αµερικής.  

Οι νταήδες (Bully) – σκηνοθέτης: Larry Clark (2001) - Ταινία κατάλληλη για Λύκεια 

Το λέει και ο τίτλος. Η ταινία έχει να κάνει µε µια παρέα που αποφασίζει να οργανώσει τη δολοφονία ενός 

φίλου τους, επειδή δεν αντέχουν άλλο να τους τυραννάει. Βασισµένο σε µία αληθινή ιστορία που συγκλόνισε 

κάποτε την Αµερική, σοκαριστικό και προκλητικό, προτείνεται για ιδιαίτερα ώριµους µαθητές Λυκείων. 

Klass – σκηνοθέτης: Ilmar Raag (2007) 

 

Ένα αγόρι σε σχολείο γυµνασίου της Εσθονίας αποφασίζει να υπερασπίσει έναν συµµαθητή του που έχει πέσει 

θύµα εκφοβισµού. Αυτό ξεκινά πόλεµο µεταξύ του ιδίου και του άτυπου ηγέτη της οµάδας. Ευαίσθητο θέµα 

εµπνευσµένο από αληθινά γεγονότα για τους εφήβους και τις δραµατικές συγκρούσεις τους, για την εσωτερική βία 

και τους κλειστούς –κάποιες φορές- ορίζοντες.  

 

Μάθηµα αποκατάστασης – σκηνοθέτης: Ivan I. Tverdovsky (2014) – Ταινία κατάλληλη ΜΟΝΟ για Λύκεια  

 

Βασισµένη σ’ ένα µυθιστόρηµα, η ταινία είναι µια άγρια στην υφή της και δραµατική στους τόνους απεικόνιση του 

σχολικού περιβάλλοντος και των δυναµικών του. Η Λένα φοιτά στην τάξη αποκατάστασης. Λόγω ενός σοβαρού 

προβλήµατος υγείας, - αναπηρίας – είναι «κατ’ οίκον διδαχθείς» αφού έως τώρα δεν έχει φοιτήσει σε κανονική τάξη. 
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Αυτή είναι η ευκαιρία της για να µπει στο κανονικό σύστηµα εκπαίδευσης. Η είσοδο της στην τάξη χαιρετίζεται µε 

πανηγυρικό τρόπο από τους επίσης «ιδιαίτερους» συµµαθητές της. Η αφήγηση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 

ηρωίδα καθώς αυτή εισέρχεται στο χώρο του σχολείου,  έρχεται σε επαφή µ’ ένα άγνωστο µέχρι τότε σύµπαν –την 

κοινωνική συναναστροφή- και αντιµετωπίζει τις συνέπειες των συναισθηµατικών επιλογών της. Επιλέγοντας ένα 

σκηνοθετικό ύφος ακραία ρεαλιστικό ο σκηνοθέτης βυθίζει το θεατή µέσα στο κλειστό σύµπαν της σχολικής τάξης 

και των απρόοπτων δυναµικών της. Υπάρχει ένα περίκλειστο σύστηµα σχέσεων που περιλαµβάνει όχι µόνο τους 

µαθητές, αλλά και τους καθηγητές και τους γονείς. Μέσα σ’ αυτό το σύστηµα σχέσεων, η ηρωίδα είναι στο κέντρο ως 

το αθώο θύµα: οι επιλογές της συνταράσσουν και αποσταθεροποιούν τις σχέσεις … 

   

This is England – σκηνοθέτης: Shane Meadows (2006)  

 

Μέσα στην κοινωνική πραγµατικότητα της επί Thatcher Αγγλίας κι ενώ ο πόλεµος στα Falkland µαίνεται, ένα παιδάκι 

αντιµετωπίζει την απόρριψη των συνοµηλίκων του αλλά γίνεται δεκτό σε µια συµµορία skinhead. Ο µικρός Shaun 

περνάει από το περιθώριο του σχολείου στο επίκεντρο της προσοχής µίας παρέας περιθωριακών, γνωρίζει τον 

κώδικα επικοινωνίας και το dress-code τους και αποκτά την αποδοχή τους. Όταν όµως επιστρέψει από τη φυλακή 

ένας µέλος µε ακροδεξιές θέσεις η παρέα θα χωριστεί και οι µισοί θα κατηχηθούν σε εθνικιστικά παραληρήµατα, µαζί 

κι ο Shaun, επηρεασµένος από τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του στα Falkland. Ένα παιδάκι, βουτά δίκην 

βάπτισης σε γεγονότα ξένα προς τη φύση του. Οι κοινωνικοί συσχετισµοί που τονίζει ο Meadows αφορούν φτωχά 

παιδιά, άνεργα, που εισέρχονται στο φαύλο κύκλο της εκκεντρικότητας και της αποξένωσης. 

Τα πλεονεκτήµατα του να είσαι στο περιθώριο – σκηνοθέτης: Στίβεν Τσµπόσκι (2012) 

Ο συγγραφέας Στίβεν Τσµπόσκι γράφει και σκηνοθετεί την κινηµατογραφική διασκευή του δικού του µυθιστορήµατος 

-- το οποίο έχει πουλήσει περισσότερα από 1 εκατ. αντίτυπα στις ΗΠΑ! Ο ευφυής και σκεπτικός 15χρονος Τσάρλι 

προσπαθεί να προσαρµοστεί στο Λύκειο και καταλήγει µέλος µιας παρέας τελειοφοίτων, ανάµεσα στους οποίους 

είναι ο πνευµατώδης και γεµάτος αυτοπεποίθηση Πάτρικ, καθώς και η όµορφη Σαµ. Οι νέοι του φίλοι τον 

ενθαρρύνουν να "βγει από το καβούκι του" και τον εισαγάγουν στην µουσική, στον κινηµατογράφο,στη ζωή! Το 

σύµπαν αυτής της ταινίας, είναι τόσο πλούσιο και ενδιαφέρον, ηχεί τόσο αληθινό και ειλικρινές συναισθηµατικά, 

τόσο ανοιχτό και γενναιόδωρο, που όπως συµβαίνει και µε τους ήρωες του, που κατοικούν στο δικό τους «νησί µε 

ελαττωµατικά παιχνίδια» µακριά από την θορυβώδη παραλία των δηµοφιλών παιδιών του σχολείου, η ταινία του 

Τσµπόσκι, δεν έχει κανέναν δισταγµό να σε συµπεριλάβει. Μια αυθεντική, τρυφερή, αληθινή µατιά, στα άβολα χρόνια 

της εφηβείας που αποφεύγει όλα τα κλισέ µιας εφηβικής ταινίας και βρίσκει κέντρο στην συναισθηµατική ειλικρίνεια. 

Και την καρδιά σου.  

Ηµερολόγια εκφοβισµού – σκηνοθέτης Αλέξανδρος Χαντζής (2014) 

  

Κινηµατογραφηµένο στην Ελλάδα και το Ηνωµένο Βασίλειο, το ντοκιµαντέρ «Ηµερολόγια Εκφοβισµού» αφηγείται 

ιστορίες καθηµερινής καζούρας στη σχολική αυλή, καταδεικνύοντας ένα φαινόµενο που τραυµατίζει συναισθηµατικά 

έναν άνθρωπο για όλη του τη ζωή. 
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Αγόρια και κορίτσια, που έχουν βιώσει τον εκφοβισµό, είτε ως θύµατα είτε ως δράστες, αλλά και εκπαιδευτικοί µιλούν 

ανοιχτά. Έγκριτοι επιστήµονες από όλη την Ευρώπη, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, προσπαθούν να δώσουν 

απαντήσεις και να φωτίσουν όλες τις πτυχές του φαινοµένου. Στόχος, να αναγνωριστεί δηµόσια ο εκφοβισµός και να 

εντοπιστούν οι βασικές του αιτίες, µε την ελπίδα ότι ο φαύλος κύκλος του µπορεί να σπάσει. 

[https://www.youtube.com/watch?v=NkaLAY90H00] 

Kes – σκηνοθέτης: Ken Loach  (1969) 

Ένας πιτσιρικάς σε προάστιο της Αγγλίας κρύβεται καθηµερινά από τραµπούκους που τον χτυπάνε στο 

σχολείο, µέχρι που µια µέρα κερδίζει τον σεβασµό όλων, δείχνοντας ότι τόσο καιρό προπονούσε ένα άγριο 

γεράκι να ακούει κάθε του διαταγή. Η πρώτη ταινία του Ken Loach και συγκλονιστική. 

Napoleon Dynamite – σκηνοθέτης: Jared Hess (2004)  

Ο Napoleon Dynamite είναι ένας αποξενωµένος µαθητής, τον οποίο κοροϊδεύουν οι συµµαθητές του. Μένει µαζί µε 

τον αδερφό του, ονόµατι Kip, ο οποίος κάθεται συνεχώς στο ίντερνετ και κάνει chat ψάχνοντας να βρει κοπέλα, το 

κατοικίδιο λάµα του και τη γιαγιά του. Όταν η γιαγιά του τραυµατίζεται, έρχεται να µείνει µαζί τους ο θείος Ρίκο, ο 

οποίος κάνει ρεζίλι αρκετές φορές τον Napoleon Dynamite. Ένας νέος συµµαθητής, ονόµατι Pedro, µετανάστης από 

το Μεξικό, γίνεται φίλος µε τον Napoleon Dynamite. Μαζί, ψάχνουν να βρουν µια συνοδό για το σχολικό χορό. Αυτή 

είναι η ζωή του ιδιόρρυθµου, ταλαντούχου και γεµάτου φαντασία, Napoleon Dynamite Χάρη σε ένα επικό break 

dance του, ο Napoleon γίνεται θρύλος και ο κολλητός του πρόεδρος του 15µελούς. 

 

Μαθήµατα αρµονίας – σκηνοθέτης: Emir Baigazin (2013)  

 

Στο Αφγανιστάν, το bullying παίρνει βιαιότερη µορφή απ” ό,τι στον δυτικό κόσµο.,, O Aslan κακοποιείται από 

τους συµµαθητές του, ενώ στο σχολείο επικρατεί κλίµα τροµοκρατίας, µε κοινωνική δοµή παρόµοια µε εκείνη της 

µαφίας. Όταν έρχεται στην τάξη ένας καινούριος µαθητής, οι ισορροπίες αλλάζουν και ο σπόρος της εκδίκησης 

καλλιεργείται. Στο συγκεκριµένο φιλµ, το πρώτο του Emir Baigazin, ίσως οι προϋποθέσεις για µα χαρακτηριστεί µε 

αυτό τον τρόπο ο,τι του συµβαίνει (ανισορροπία δυνάµεων, επιµονή στο χρόνο, εµπρόθετη πρόκληση κακού), σε 

πρώτη ανάγνωση να πληρούνται. Σκιαγραφείται έτσι µία σπαραχτική ιστορία για ένα παιδί που φόρεσε από µικρός 

την πιο σκληρή και ψυχρή εκδοχή του, αφού κλήθηκε να επιβιώσει στον κόσµο ενός σχολείου, όπου δεν υπήρχε 

κανείς να θέσει όρια. 

 

Ο Μπάλας (El Bola) - Achero Mañas (2001) 

 

Ο δωδεκάχρονος Pablo, µε το παρατσούκλι «Ο µπάλας», γιατί συνέχεια κρατάει στα χέρια του ένα µικρό βώλο, ζει 

µέσα σε µια φοβισµένη, συντηρητική οικογένεια. Ένας αυστηρός βίαιος πατέρας, µια µητέρα άβουλη και αµίλητη, µια 

γιαγιά ανάπηρη σχεδόν κατάκοιτη και το φάντασµα του χαµένου σε αυτοκινητιστικό ατύχηµα αδελφού πριν αρκετά 

χρόνια. Ο ερχοµός στο σχολείο ενός νέου συµµαθητή, του Alfredo, από ένα τελείως διαφορετικό κοινωνικό 
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backround, θα φέρει τα πάνω κάτω, επηρεάζοντας σαν καταλύτης και φέρνοντας στην επιφάνεια το βαθιά 

κουκουλωµένο και ένοχο µυστικό της οικογένειας. 

Ο σκηνοθέτης επιλέγει να στηρίξει την αφήγησή του πάνω στην αντιδιαστολή δυο εκ διαµέτρου αντίθετων, από 

άποψη κουλτούρας, οικογενειακών προτύπων. Η οικογένεια του Pablo ένα υπόδειγµα µικροαστισµού και φθηνού 

καθωσπρεπισµού, απέναντι στην οικογένεια του Alfredo, που οι γονείς του αποτελούν τις προεκτάσεις µιας γενιάς 

που µεγάλωσε µε αντικοµφορµιστικά πρότυπα, πλην όµως ενσωµατώθηκε στο σύστηµα διατηρώντας τους παλαιούς 

κώδικες συµπεριφοράς, τουλάχιστον σε επίπεδο εξωτερικό, ενδυµασίας, τρόπου οµιλίας, αποδοχής αξιακών 

προτύπων κ.λ.π. 

Πρόκειται για µια ταινία λιτή, χωρίς έντονες σκηνοθετικές παρεµβάσεις, απλή ως προς την κατανόηση της, αλλά 

υπερβολικά σκληρή. Η αίσθηση είναι, ότι ακόµη και στα σηµεία που υπερβάλλει το κάνει για καλό σκοπό, µιας και 

φωτίζει µια σκοτεινή πλευρά του κόσµου που µας περιβάλλει και που πολλές φορές ανακαλύπτουµε, ότι βρίσκεται 

ακριβώς µέσα µας. Πολυβραβευµένη ταινία πάνω στο θέµα της παιδικής κακοποίησης. Απευθύνεται και στις 

µικρότερες ηλικίες. 

 

POETRY – σκηνοθέτης: Λι Τσανγκ Ντονγκ (2010) - Βραβείο σεναρίου, Φεστιβάλ Καννών - Ταινία κατάλληλη 

ΜΟΝΟ για Λύκεια 

 

Ο Κορεάτης σκηνοθέτης εστιάζει στο λεπτεπίλεπτο πορτρέτο µιας γηραιάς γυναίκας που πάσχει από Αλτζχάϊµερ και 

προσπαθεί να εξιχνιάσει τον πνιγµό µιας 16χρονης. Όλα δείχνουν πως υπεύθυνη είναι η παρέα του κακότροπου 

εγγονού της (τον οποίο µεγαλώνει η ίδια), αλλά το σχολείο φοβάται το σκάνδαλο και οι γονείς τρέµουν τις επιπτώσεις 

που θα έχει η αποκάλυψη στους γιούς τους, οι οποίοι βίασαν την κοπέλα και την ανάγκασαν να πηδήξει από µια 

γέφυρα. Το Poetry συνιστά ένα στιβαρό κατηγορώ χωρίς κορώνες και µελό.  

 

Μονάκριβη (Precious) – σκηνοθέτης: Λι Ντάνιελς (2009) - Ταινία κατάλληλη ΜΟΝΟ για Λύκεια 

 

Η υπέρβαρη, αγράµµατη Κλερίς Τζόουνς, µε το ειρωνικό παρατσούκλι Precious ζει σε γκέτο του Χάρλεµ, την 

κακοποιεί σεξουαλικά ο πατέρας της και την ξυλοφορτώνει η µάνα της - ως και τηλεόραση της πετάει από τη σκάλα. 

Για να ξεφύγει, η 16χρονη φαντάζεται τον εαυτό της πρωταγωνίστρια σε λαµπερά µιούζικαλ. Στη σκόπιµα 

σοκαριστική παρέλαση βαναυσότητας που σκηνοθετεί ο Λι Ντάνιελς, άγγελοι της κοπέλας είναι η νέα της δασκάλα, η 

Μαράϊα Κάρεϊ ως κοινωνική λειτουργός και ο Λένι Κράβιτς ως ευγενικός νοσοκόµος.  

 

Άσε το κακό να µπει – σκηνοθέτης:Τόµας Άλφρεντσον (2008) - Ταινία κατάλληλη ΜΟΝΟ για Λύκεια 

 

Ευφυής παραβολή πάνω στο θέµα του εκφοβισµού από τον Σουηδό Τόµας Άλφρεντσον, µε το δωδεκάχρονο 

φοβισµένο, αποµονωµένο αγόρι να βρίσκει προστασία στο πρόσωπο ενός πλάσµατος που µπορεί να µοιάζει µε 

συνοµίληκο του κορίτσι, αλλά στην πραγµατικότητα είναι ένα βαµπίρ, που µετουσιώνει τα όνειρα του Όσκαρ για 

εκδίκηση προς του συµµαθητές του, µε τον πιο σκληρό τρόπο…  


