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H ΤΑΙΝΙΑ:

CONTROL (2004)
(Διάρκεια: 1Ω + 45Λ)
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Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας: 7 Δεκεμβρίου 2004
Σκηνοθέτης: Τιμ Χάντερ
Σύνθεση μουσικής: Louis Febre
Κινηματογράφηση: Ντενί Λενουάρ
Σενάριο: Τοντ Σλάβκιν, Ντάρρεν Σουίμερ
Ηθοποιοί:

Ρέι Λιότα

Γουίλεμ Νταφόε

Μισέλ Ροντρίγκες

Στίβεν Ρία

Κάθλιν Ρόμπερτσον
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

https://en.wikipedia.org/wiki/Control_(2004_film)
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=eltedBOkjTo
TAINIA: https://www.youtube.com/watch?v=r2lTgkVY2xc

κακοποιό.........(
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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 Νευροεγκληματολογίας

(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.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. - ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ
Botkin J.R. et all, (1999), Genetics and Criminality - The Potential Misuse of
Scientific Information in Court, Washington DC, APA
Barnes, J. C., Wright, J. P., Boutwell, B. B., Schwartz, J. A., Connolly, E. J.,
Nedelec, J. L., & Beaver, K. M. (2014). Demonstrating the validity of twin
research in criminology. Criminology, 52, 588–626.
Beaver, K. M., Nedelec, J. L, da Silva Costa, C., & Vidal, M. M. (2015). The
future of bio- social criminology. Criminal Justice Studies, 28, 6–17.
Cullen, F. T. (2011). Beyond adolescence-limited criminology: Choosing
our future – The American Society of Criminology 2010 Sutherland
address*. Criminology, 49, 287–330.
Εllis Hav., (χ.χρ.), The Criminal, New York, The Walter Scott P.C., Ltd

7

Hughes, N. (2015). Understanding the inﬂuence of neurodevelopmental
disorders on offending: Utilizing developmental psychopathology in
biosocial criminology. Criminal Justice Studies, 28, 39–60.
Rafter N., Posick Ch., Rocqe M., (2016), Understanding Biological Theories
of Crime, 2nd ed., New York, NY University Press
Raine A., (1993), The Psychopathology of Crime - Criminal Behavior as a
Clinical Disorder, New York, Academic Press.
Rocque, M., Posick, C., & Felix, S. (2015). The role of the brain in urban
violent offending: Integrating biology with structural theories of “the
streets.” Criminal Justice Studies, 28, 84–103.
Rowe D.C., (2002), Biology and Crime, , L.A., Roxbury P.C.
Schmalleger F., (2004), Criminology - An Integrative Introduction, 3nd ed.,
N.J., Prentice Hall, p. 138 - 169.
Sullivan, C. J., & Newsome, J. (2015). Psychosocial and genetic risk
markers for longitudinal trends in delinquency: An empirical assessment
D

and practical discussion. Criminal Justice Studies, 28, 61–83.
Walsh, A., & Wright, J. P. (2015). Biosocial criminology and its
discontents: A critical realist philosophical analysis. Criminal Justice
Studies, 28, 124–140.
Walsh A., Beaver K.M. (2009), Biosocial Criminology - New Directions in
Theory and Research, New York, Routledge.
Weir, H., & Kosloski, A. E. (2015). Melding theoretical perspectives: A gendered
look at low-resting heart rate and developmental trajectories of antisocial behavior.
Criminal Justice Studies, 28, 104–123.
Β.- ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ
Αλεξιάδης Στ., (2011), Εγκληματολογία, Β' έκδ., Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας
Βλάχου Β.,(2013), Ιστορική επισκόπηση των εγκληματολογικών θεωριών κατά τον

8

19ο αιώνα., Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη.
Ζαραφωνίτου Χρ., (2004), Εμπειρική Εγκληματολογία, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη
Πλαστήρας Γ., (1985), Η αθέατη πλευρά μας - οι βιολογικές ρίζες της κοινωνικής μας
συμπεριφοράς, Αθήνα, Καπόπουλος.
Πόταγος Κ., (2014), Κλινική Νευροψυχολογία - Βασικά σημεία, Αθήνα, νήσος.
Ραγκούσης Φ., Βαλλιανάτου Ν.Γ., (2014), Το Γονίδιο του Νόμου - Δικαστική
Νευροψυχολογία, Αθήνα, Παπαζήση.
Σαρειδάκης Ε., (2008), Βιοηθική -

Ηθικά προβλήματα των νέων βιοιατρικών

τεχνολογιών, Αθήνα, Παπαζήση.
Τσουραμάνης Χρ., (1985), Η ερμηνεία της εγκληματικής συμπεριφοράς - Εισαγωγή :
Οι Βιολογικές Θεωρίες, τ.α', Αθήνα, Νικολαϊδης.
Τσουραμάνης

Χρ.

λ.

."Βιοκοινωνική

Εγκληματολογία"

στο

υπό

"Εγκληματολογικό Λεξικό" .

Γ.- ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
http://www.tsouramanis.info/

- Web Criminology by Christos Tsouramanis -

Eιδικότερα:







http://www.tsouramanis.info/429719215
http://www.tsouramanis.info/429653095
http://www.tsouramanis.info/429648135
http://www.tsouramanis.info/429617646
http://www.tsouramanis.info/429617672
http://www.tsouramanis.info/429719204

έκδοση

