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ΥΠΟΘΕΣΗ 

Ο Λι Ρέι Όλιβερ είναι ένας ψυχοπαθής δολοφόνος καταδικασμένος σε θάνατο. Την 

τελευταία στιγμή και μετά την εικονική εκτέλεσή του, τού δίνεται η ευκαιρία να 

ζήσει, με μια όμως προϋπόθεση: να ξεκινήσει θεραπευτική αγωγή βασισμένη σε 

ένα νέο πειραματικό φάρμακο το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί αν και κατά πόσο 

επιδρά στα τμήματα του εγκεφάλου του που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του! Ο 

Ρέι τελικά δέχεται και ενώ το φάρμακο φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα πάνω 

του, δημιουργώντας του τύψεις και ενοχές για το εγκληματικό παρελθόν του, ένας 

νέος φόνος έρχεται να ενοχοποιήσει το μετανοημένο κακοποιό.........( 

https://en.wikipedia.org/wiki/Control_(2004_film) 

TRAILER:  https://www.youtube.com/watch?v=eltedBOkjTo 

TAINIA: https://www.youtube.com/watch?v=r2lTgkVY2xc  

 

https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=control+2004+%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1+%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME7OzjKx1JLKTrbST8vMyQUTVkWpOamJxakKKYklqQB_Iu0DKgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQ6BMIgQEoADAN
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=control+2004+%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME7OzjKx1BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAA3j9icmAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQ6BMIhAEoADAO
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=%CE%A4%CE%B9%CE%BC+%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME7OzjKxVAKzjYrMC5OStcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAEGJB3EyAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQmxMIhQEoATAO
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=control+2004+%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7+%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME7OzjKx1BLOTrbST8vMyQUTVrmlxZnJADhP4AMjAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQ6BMIiAEoADAP
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=control+louis+febre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME7OzjKxVAKz03PyKivztISzk6300zJzcsGEVW5pcWYyAF9xNJYvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQmxMIiQEoATAP
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=control+2004+%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME7OzjKx1JLJTrbST8vMyQUTVsmZeam5iSX56UWJBRmVAInQGOIsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQ6BMIjAEoADAQ
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%AF+%CE%9B%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME7OzjKxVOIEsbPNjeMttWSyk6300zJzcsGEVXJmXmpuYkl-elFiQUYlACUfPWQ3AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQmxMIjQEoATAQ
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=control+2004+%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME7OzjKx1JLITrbST8vMyQUTVsXJRampeQU5iZUAayEMbSgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQ6BMIkAEoADAR
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=%CE%A4%CE%BF%CE%BD%CF%84+%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BA%CE%B9%CE%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME7OzjKxVAKzjUyrLE2qtCSyk6300zJzcsGEVXFyUWpqXkFOYiUAdd_XDzQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQmxMIkQEoATAR
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=%CE%9D%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%BD+%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CF%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME7OzjKxVAKzjUyrLM0LtSSyk6300zJzcsGEVXFyUWpqXkFOYiUAGyMffDQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQmxMIkgEoAjAR
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=control+2004+%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3ME7OzjKxVEJiawllJ1vpp2Xm5IIJq-TE4hIA2EmJ9i4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQMQiUASgAMBI
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%BC+%CE%9D%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%8C%CE%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3ME7OzjKxVOIEsQ3TzFNStHh888syU0PyHZNL8osAYAnDlicAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQxA0ImgEwEg
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=%CE%9A%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CE%BD+%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3ME7OzjKxVOIEsY1yzE3KtXh888syU0PyHZNL8osAFHdWuicAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQxA0IoAEwEg
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=%CE%9A%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CE%BD+%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3ME7OzjKxVOIEsY1yzE3KtXh888syU0PyHZNL8osAFHdWuicAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQxA0IoAEwEg
https://www.google.gr/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=587&q=%CE%9A%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CE%BD+%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLSz9U3ME7OzjKxVOIEsY1yzE3KtXh888syU0PyHZNL8osAFHdWuicAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwifmfOByfXPAhVBOhQKHQ4wCKwQxA0IoAEwEg
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 

ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ : "CONTROL" 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  

ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ, π. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TOY TEI ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ. 

 

Η επιλογή της ταινίας «CONTROL» έγινε με σκοπό την  διερεύνηση κάποιων από τις 

απόψεις των Βιο-κοινωνικών θεωριών για την ερμηνεία της εγκληματικής 

συμπεριφοράς, οι οποίες αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της Βιοκοινωνικής 

Εγκληματολογίας (Biosocial Criminology) και οι οποίες έχουν διαδεχθεί τις 

παλαιότερες βιολογικές θεωρίες (Φρενολόγων, Lombroso, Sheldon, Gall, Houton 

κ.ά.) Σε αντίθεση με τις βιολογικές θεωρίες που αναζητούσαν τον εγκληματία με 

βάση μόνο κάποιο/α από το/α χαρακτηριστικό/ά της φυσιολογίας του και με τις 

κοινωνιολογικές θ. που έδωσαν έμφαση στο περιβάλλον του, οι απόψεις που 

υποστηρίζονται από τους οπαδούς της Βιοκοινωνικής Εγκληματολογίας δέχονται ότι 

ότι όλα τα άτομα έχουν από τη φύση τους τη δυνατότητα να είναι βίαια και 

αντικοινωνικά, αλλά ως εξαρτημένα άμεσα από το περιβάλλον τους, μπορούν να 

εκδηλώσουν τη συμπεριφορά  αυτή μόνον όταν συναντήσουν τις συνθήκες που την 

ευνοούν δηλ. τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό μπορεί 

να εξηγηθεί κατά τους ίδιους το γιατί ένας μέχρι σήμερα νομοταγής πολίτης 

εμφανίζει ξαφνικά βίαιη και ποινικά επιλήψιμη συμπεριφορά, ενώ κάποιος άλλος που 

είχε συνεχείς δοσοληψίες με την ποινική δικαιοσύνη εμφανίζεται για πολύ μεγάλο 

χρονικό διάστημα να απέχει από κάθε εγκληματική δραστηριότητα. Επομένως  η 

απάντηση που αναζητείται πλέον στο ερώτημα για την ταυτότητα των παραγόντων 

που προκαλούν την  εγκληματική συμπεριφορά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της 

εξίσου τόσο τα βιολογικά/γενετικά χαρακτηριστικά του φορέα της όσο και το 

περιβάλλον του. (βλ. μ.ά. Rafter N. Posich Ch., Rocke M., 2016).  

 Με βάση το παραπάνω πλαίσιο θα πρέπει να πούμε πως η σημερινή εξέλιξη της 

Βιολογίας, της Γενετικής και των Νευρο-επιστημών δίνει πλέον τη δυνατότητα στους 

ειδικούς να εξετάσουν βιολογικούς και γενετικούς δείκτες (π.χ. επίπεδα ορμονών, 

επίπεδα νευροδιαβιβαστών, εγκεφαλικές ανωμαλίες, βιολογική κληρονομικότητα, 

γονίδια) και κυρίως τον εγκέφαλο συνολικά με βάση τις λειτουργίες των επιμέρους 
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τμημάτων του (μετωπιαίο λοβό, αμυγδαλή κλπ). Στην περίπτωση αυτού του 

τελευταίου που αποτελεί και το πολυπλοκότερο όργανο του ανθρώπινου σώματος την 

ακρίβεια των μετρήσεων διασφαλίζει η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία με τη χρήση της 

λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMPR), της ποζιτρονικής μαγνητικής 

τομογραφίας (ΡΕΤ) κλπ. Η εξέταση αυτή αποβλέπει στο να διαπιστώσει εάν και κατά 

πόσο κάποια/ες εγκεφαλική/ες λειτουργία/ες συμβάλει/ουν από μόνες τους ή σε 

συνδυασμό με άλλες στην εκδήλωση και της βίαιης όπως και κάθε άλλου είδους 

συμπεριφοράς. Σημειωτέον πως αυτό αποτελεί και το αντικείμενο της Νευρο-

εγκληματολογίας (Neuro-criminology), υποκλάδου της Βιο-κοινωνικής 

Εγκληματολογίας.     

Με βάση τα παραπάνω προχωρήσαμε στην επιλογή της συγκεκριμένης ταινίας 

δεδομένου ότι αυτή αναφέρεται σε φάρμακο που θα επηρεάσει την εγκεφαλική 

λειτουργία του πρωταγωνιστή της και στις επιπτώσεις που θα έχει η νέα συμπεριφορά 

του στο περιβάλλον του. Το συγκεκριμένο φάρμακο θα επιδράσει στους 

νευροδιαβιβαστές (σερετονίνη, ντοπαμίνη) με σκοπό την αλλαγή της βίαιης 

συμπεριφοράς του πρωταγωνιστή.  

Ετσι πλέον θεωρούμε πως από την υπόθεση της ταινίας ανακύπτουν ποικίλα 

ερωτήματα που εμπίπτουν στους χώρους όχι μόνο της Εγκληματολογίας αλλά και της 

Βιοηθικής. Ειδικότερα: 

-  Θα πρέπει να είχε  επιτυχία το πείραμα αν συνέβαινε πραγματικά; 

-  Με τη βοήθεια της γενετικής και της βιοτεχνολογίας θα βελτιώσουμε το είδος μας 

επιτρέποντας τη γέννηση μόνο φιλόνομων πολιτών; Μήπως έτσι όμως μπαίνουμε στα 

χωράφια της ευγονικής χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα του συγκεκριμένου χώρου 

στον οποίο μάλιστα ήταν φιλικά προσκείμενοι οι ναζιστές;  

- Είναι φυσιολογική μια κοινωνία χωρίς καθόλου βία όταν μάλιστα έχει διαπιστωθεί 

ότι ζούμε σε ένα βίαιο Σύμπαν; 

- Πόσο κοντά μας είναι ο "Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος" του Αλντους  Χάξλευ,  

στον οποίο τα πάντα είναι γενετικά προκαθορισμένα ;  

Παράλληλα μπορούμε να πούμε πως το σενάριο της ταινίας μας επιτρέπει να θέσουμε 

και κάποια άλλα, περισσότερο κρίσιμα ερωτήματα, όπως π.χ. : 

- το αν η αντεγκληματική πολιτική μπορεί να διαμορφωθεί και με βάση τα πορίσματα 

βιολογικών και γενετικών ερευνών πρόγνωσης της βίαιης συμπεριφοράς (εντοπισμού 

του "εγκληματικού γονιδίου";;) και άρα τα νεογέννητα θα πρέπει να διακριθούν σε 
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έχοντα ή μη βιολογική/γενετική προδιάθεση προς τη βία και επομένως θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται σε όλη τους τη ζωή σαν πιθανοί ή μη εγκληματίες,  

- το αν διαπιστωθεί με σύγχρονα επιστημονικά μέσα αναμφιβόλου εγκυρότητας η 

αδυναμία του ήδη εγκληματία να ελέγξει τη βούλησή του, να ληφθεί υπόψη αυτό σαν 

το βασικό κριτήριο για να του επιβληθεί μειωμένη ή καμία ποινή από το δικαστήριο 

που θα τον δικάσει 1985(βλ. και ά. 34 - 36 ΕλΠοινΚωδ.),  

- το αν οι άνθρωποι (ή και τα ζώα με υψηλή νοημοσύνη;) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν  ή όχι σαν "πειραματόζωα" έστω και για να βρεθούν νέα φάρμακα 

με τα οποία θα αντιμετωπισθούν ανίατες ασθένειες και,  

- το εάν και κατά πόσο  η κοινωνία αλλά και τα θύματα ενός αναμορφωμένου 

εγκληματία συμφωνούν να συνδράμουν στην κοινωνική του επανένταξη,  

αποδεχόμενα προφανώς την νέα φιλόνομη "ταυτότητά" του καθώς και την έμπρακτη 

μετάνοιά του (βλ. και Θ. της ετικέτας) κλπ.  
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