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Κινηματογραφική πλοκή

Ο ηλικιωμένος Harry Brown, συνταξιούχος στρατιωτικός, ζει μια ήρεμη ζωή σε
υποβαθμισμένη συνοικία του Λονδίνου. Μετά τον πρόσφατο θάνατο της συζύγου
του, η μόνη συντροφιά στην καθημερινότητά του είναι ο φίλος του Leonard Atwell, με τον οποίο παίζουν σκάκι σε παμπ της περιοχής. Η καθημερινή ζωή της
κοινότητας χαρακτηρίζεται από την εγκληματική δράση συμμοριών νέων ατόμων,
«αντικοινωνικότητες», επιθέσεις, απουσία επαρκούς αστυνόμευσης, ανασφάλεια.
Η περιρρέουσα αυτή ατμόσφαιρα θα απασχολήσει σύντομα και τον πρωταγωνιστή
αμεσότερα, όταν ο φίλος τους του εξιστορεί την παρενόχληση που δέχεται από
τα «παιδιά του οικισμού». Ο Harry Brown τον συμβουλεύει να απευθυνθεί στην
αστυνομία, κι ο φίλος του τον ενημερώνει πως το έχει ήδη κάνει.
Μία ημέρα αργότερα ο Harry πληροφορείται από την αστυνομία τη δολοφονία του
φίλου του, και σύντομα αποφασίζει να πάρει το νόμο στα χέρια του.

Εγκληματολογικές όψεις

• Άτυπη κοινωνική αντίδραση απέναντι στο έγκλημα. Ο φόβος του εγκλήματος
και οι ατομικές και κοινωνικές παράμετροι διαμόρφωσής του.
• «Αντικοινωνικότητες»: εννοιολογικές οριοθετήσεις, ερμηνευτικές προσεγγίσεις
και επιδράσεις στην αντεγκληματική πολιτική.
• Ο ρόλος των υποπολιτισμών βίας και της εκμάθησης στην εκδήλωση
εγκληματικής συμπεριφοράς.
• Συνέπειες του αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών απέναντι στο έγκλημα
σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο: από τους αυτοπεριορισμούς στην τιμωρητικότητα.
• Σύγχρονες όψεις της αντεγκληματικής πολιτικής: το δόγμα της «μηδενικής
ανοχής».

Θέματα προς συζήτηση

• Ποια στοιχεία παρουσιάζονται ως παράγοντες διαμόρφωσης του αισθήματος
ανασφάλειας των πολιτών, στο πλαίσιο της κινηματογραφικής πλοκής; Πώς θα
σχολιάζατε τις κινηματογραφικές αυτές αναπαραστάσεις στη βάση των αντίστοιχων
εγκληματολογικών θεωρητικών προσεγγίσεων και εμπειρικών δεδομένων;
• Σε ποια/ες εγκληματολογικές εξηγητικές προσεγγίσεις της εγκληματικής
συμπεριφοράς παραπέμπουν οι αντίστοιχες κινηματογραφικές αναπαραστάσεις;
• Πώς θα σχολιάζατε από εγκληματολογική σκοπιά την κινηματογραφική
παρουσίαση της επίδρασης του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην

εγκληματικότητα και στις επίσημες και άτυπες αντιδράσεις απέναντι στο έγκλημα;
• O Harry απαντά ειρωνικά στην αστυνομικό που τον ενημερώνει πως θα καταβληθεί
κάθε προσπάθεια ώστε να καταδικαστούν οι ένοχοι για τη δολοφονία του φίλου του,
«Αν γίνει ποτέ δίκη…». Σε ποιον από τους διαπιστωμένους ερευνητικά παράγοντες
επίδρασης στην ανασφάλεια των πολιτών παραπέμπει η προαναφερθείσα άποψη;
• Πώς παρουσιάζεται κινηματογραφικά το ζήτημα της ‘πολιτικής εκμετάλλευσης’
του εγκληματικού προβλήματος; Πώς θα σχολιάζατε τις εν λόγω αναπαραστάσεις
στη βάση των εγκληματολογικών προσεγγίσεων των σύγχρονων μορφών
αντεγκληματικής πολιτικής, καθώς και από τη σκοπιά των δικαιωμάτων του
ανθρώπου;
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