3η Προβολή
Red Road (2006, Ην. Βασίλειο).
Σκηνοθεσία: Andrea Arnold.
Συντελεστές: Kate Dickie (Jackie), Tony Curran (Clyde Henderson), Martin Compston

(Stevie), Nathalie Press (April).

Κινηματογραφική πλοκή

Η Jackie εργάζεται σε εταιρία συστημάτων επιτήρησης, ως χειριστής καμερών
καταγραφής, στη Γλασκόβη. Η δουλεία της δίνει μια αίσθηση προσφοράς στη δημόσια
ζωή της περιοχής, στην κατά τα άλλα ανιαρή καθημερινότητά της. Η Jackie έχει
οικογένεια, αλλά ζει μόνη. Σε μία από τις βραδινές της βάρδιες παρατηρεί ύποπτη
κινητικότητα σε απόμερη περιοχή της πόλης και καλεί αμέσως την αστυνομία, όμως
σύντομα αντιλαμβάνεται πως το περιστατικό δεν χρήζει περαιτέρω προσοχής. Ένας
από τους εμπλεκόμενους, ωστόσο, τράβηξε τη δική της προσοχή, εφόσον έμοιαζε με
κάποιον που γνώριζε.
Έκτοτε η παρακολούθηση της πόλης αντικαθίσταται για τη Jackie από την
παρακολούθηση του άνδρα από το παρελθόν της.

Εγκληματολογικές όψεις

• Περιστασιακή πρόληψη του εγκλήματος: περιεχόμενο, δυνατότητες και όρια.
• Μορφές ηλεκτρονικής επιτήρησης: η περίπτωση του CCTV.
• Συνδιαλλαγή δράστη – θύματος: πλεονεκτήματα και προβληματισμοί αναφορικά
με την τάση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης.
• Η αντεκδίκηση ως όψη των άτυπων κοινωνικών αντιδράσεων απέναντι στο
έγκλημα.
• Η σύγχρονη διεύρυνση του κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος. Το ζήτημα των
‘αντικοινωνικοτήτων’.
• Συνέπειες του εγκλήματος σε μικρο- και μεσο- επίπεδο: αποδιοργάνωση,
ανασφάλεια, τιμωρητικότητα.

Θέματα προς συζήτηση

• Ποιο είδος πρόληψης παρουσιάζεται μέσω της κινηματογραφικής πλοκής; Ποια
είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά σύμφωνα με την επιστήμη της Εγκληματολογίας
και στη βάση αυτή πώς θα σχολιάζατε την αντίστοιχη κινηματογραφική αναπαράσταση;
• Ποιοι προβληματισμοί αναδεικνύονται μέσω της κινηματογραφικής πλοκής

αναφορικά με τις σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικής επιτήρησης και πώς θα τους
σχολιάζατε από εγκληματολογική σκοπιά;
• Η κινηματογραφική παρουσίαση της καθημερινότητας της πρωταγωνίστριας,
ποια στοιχεία καταδεικνύει ως βασικές επιπτώσεις του εγκλήματος;
• Πώς αναπαρίσταται κινηματογραφικά η σχέση δράστη-θύματος; Σε ποιες
σύγχρονες μορφές της εν λόγω σχέσης παραπέμπουν οι κινηματογραφικές
αναπαραστάσεις και πώς θα τις σχολιάζατε;
• Ποια στοιχεία συνθέτουν την κινηματογραφική παρουσίαση της άτυπης
κοινωνικής αντίδρασης απέναντι στο έγκλημα; Σε ποιους προβληματισμούς
παραπέμπει η αναπαράσταση αυτή αναφορικά με τις σκοπιμότητες της ποινής;
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