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Blackboard Jungle (Η Ζούγκλα του Μαυροπίνακα) 

Ταινία αμερικάνικης παραγωγής 1955 

  

 

Διάρκεια: 1 ώρα και 41 λεπτά 

Είδος (Genres): Crime | Drama |Social commentary 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=HA0_NRjx9KQ 

Taglines: A DRAMA OF TEEN-AGE Terror! 

THE SCREAM IN THE SCHOOL ROOM! 

A shock story of today's high school hoodlums! 

Σκηνοθέτης: Richard Brooks 

Σενάριο: Richard Brooks , βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Evan Hunter  

Πρωταγωνιστούν: Glenn Ford, Anne Francis, Louis Calhern, Sidney Poitier κ.ά. 

 



 

Περίληψη: 

Σημαντική ταινία και η πρώτη που αποπειράται να καταγράψει τα προβλήματα της εποχής 

της, στη δημόσια εκπαίδευση των ΗΠΑ και να καταδείξει τις σχέσεις μαθητών – καθηγητών. 

Θεωρείται και δικαιολογημένα ταινία – σταθμός σε αυτό το είδος. 

Η ταινία βασίστηκε στην ομώνυμη νουβέλα του Evan Hunter και παρουσιάζει τον αστικό 

μικρόκοσμο μιας σκληρής και υποβαθμισμένης γειτονιάς, τις κοινωνικές προεκτάσεις της 

εμπλοκής των νεαρών μαθητών σε παραβατικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές, την 

οργάνωση τους σε συμμορίες,  την ωμή έξαρση της βίας, αλλά και το δύσκολο έργο των 

δασκάλων, που κάτω από αυτές τις συνθήκες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω 

προκλήσεις όπως αυτές μεταφέρονται μέσα στο σχολικό περιβάλλον .  

Ο Richard Dadier (βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου), διορίζεται σε ένα κακόφημο 

δημόσιο Γυμνάσιο αρρένων σε μία υποβαθμισμένη γειτονιά όπου φοιτούν κυρίως παιδιά 

που εργάζονται ή παρανομούν για να επιβιώσουν. Οι νέοι μαθητές του δεν είναι απλά 

αδιάφοροι και ανυπάκουοι, αλλά αποδεικνύονται και επικίνδυνοι για τη σωματική 

ακεραιότητα των δασκάλων. Γόνοι οικογενειών χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, παιδιά 

μεταναστών, αλλά και αμφισβητίες, σκληροί και ενάντια στο σύστημα, οι Gregory W. Miller 

(Sidney Poitier) και Artie West (Vic Morrow), είναι οι μαθητές που καλείται να 

αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο νέος δάσκαλος λοιπόν, βρίσκεται αντιμέτωπος 

με μία σημαντική πρόκληση στη ζωή του. Από τη μία πρέπει να αντιμετωπίσει και να 

διαχειριστεί τόσο τις βίαιες και ακραίες συμπεριφορές κάποιων «νταήδων» μαθητών του, 

όσο και την εχθρική αδιαφορία της Διεύθυνσης που είναι εξίσου αν όχι περισσότερο 

κυνική. Το σχολείο γίνεται πεδίο μάχης, όπου μεταξύ μαθητών και δασκάλων μαίνεται ένας 

πόλεμος χωρίς κανόνες… 

Η ταινία προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση  κερδίζοντας  4 υποψηφιότητες στα Όσκαρ, αλλά 

ταυτόχρονα υπήρξαν πολλές αρνητικές αντιδράσεις. Η ταινία λογοκρίθηκε και 

απαγορεύτηκε η προβολή της σε πολλές πολιτείες της Αμερικής με την αιτιολογία ότι 

δύναται να «προκαλέσει βίαια επεισόδια» και ότι διακρίνεται από έλλειψη «φυλετικής 

καθαρότητας»! Μάλιστα η κυβέρνηση Αϊζενχάουερ απαγόρευσε τη συμμετοχή της ταινίας 

στο Φεστιβάλ Βενετίας.  

Οι παραγωγοί για να αποφύγουν να χαρακτηριστούν ως υπερασπιστές της βίας και για να 

κατευνάσουν τις αντιδράσεις πρόσθεσαν στην αρχή της ταινίας το εξής γραπτό μήνυμα: 

«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για την εγκληματικότητα που βράζει στα σχολεία μας... 

Πιστεύουμε ότι η ενημέρωση της κοινής γνώμης είναι το πρώτο βήμα για τη λύση κάθε 

προβλήματος». Παρουσίασαν έτσι την ταινία αυτή ως μοχλό πίεσης προς την κυβέρνηση 

για αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και στην «Ζούγκλα του Μαυροπίνακα» δεν υπάρχει παρά 

ένα μονάχα ροκ τραγούδι, το Rock Around The Clock των Bill Haley & The Comets, (και αυτό 

στους τίτλους αρχής),  η  ταινία έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου ως αυτή 



που προώθησε αποφασιστικά τη μόδα του ροκ εν ρολ, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον 

υπόλοιπο δυτικό κόσμο, κατασκευάζοντας την εικόνα μιας επικίνδυνης νεανικής μουσικής 

με τους δικούς της κανόνες που εκφράζει την παραβατική νεολαία. Κι αυτό γιατί η σύνδεση 

ανάμεσα στη μουσική αυτή και τη νεανική εξεγερτική διάθεση ήταν αναπόφευκτη, 

καθιστώντας το ροκ εν ρολ ως τον ήχο της αμφισβήτησης και της απόρριψης του 

κρατούντος συστήματος αξιών, παρά το γεγονός ότι η ταινία δεν φαίνεται να συνηγορεί 

προς αυτή την κατεύθυνση.  
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