
Προτεινόμενες ταινίες 

1. Συγγνώμη (Spijt!) 
 

 

Πρώτη πρόταση που καλύπτει όλες τις τάξεις του Γυμνασίου είναι η ταινία Συγγνώμη 

(Spijt!) – μια ταινία από την Ολλανδία- παραγωγής 2013. Η κομπλεξική συμπεριφορά 

των "ωραίων" μαθητών απέναντι στον "χοντρούλη" του σχολείου, οδηγεί τις φιλίες σε 

κρίση και τη κατάσταση σε τραγωδία. 

2. Min bedste fjende 
 

 

Επίσης η ταινία Min bedste fjende (My good friend), από τη Δανία, παραγωγής 2010 

είναι μια πολύ δυνατή ταινία για το θέμα, αφού ασχολείται και με μια ακόμη διάσταση: 

http://anamesastoustoixous.blogspot.com/2017/03/spijt.html
http://anamesastoustoixous.blogspot.com/2017/03/spijt.html
https://www.imdb.com/title/tt1467405/


αυτή της σταδιακής αλλαγής του θύματος σε θύτη. Η ιστορία διαδραματίζεται στη Δανία 

σε μια τάξη Γυμνασίου. Πρωταγωνιστής είναι ο Alf ένα ήσυχο παιδί που λόγω του 

χαρακτήρα και των ενδιαφερόντων του δέχεται στο σχολείο συνεχείς εκφοβιστικές 

επιθέσεις από μια κλίκα συμμαθητών του που φτάνουν μέχρι και σε ακραίες 

καταστάσεις . Στην προσπάθειά του να βρει διέξοδο εμπνέεται από ένα κόμικ (Niccolo). 

Σύμφωνα με το κόμικ έπρεπε να καταστρέψει την παλιά του ζωή και να αλλάξει τρόπο 

ζωής περνώντας στην αντεπίθεση. Παράλληλα, έρχεται σε επαφή με ακόμα ένα 

συμμαθητή του που δέχεται κι αυτός εκφοβιστικές επιθέσεις, τον Τόκε. Ο Τόκε συλλέγει 

έντομα και αγαπά πολύ το κουνελάκι του. Μαζί καταστρώνουν σχέδια για να 

τιμωρήσουν τους εκφοβιστές. Σιγά σιγά παίρνουν με το μέρος τους κι άλλα παιδιά, 

μετατρέπονται σε μια ομάδα τιμωρών και θεωρούν πως αυτή η νέα ζωή θα τους 

βοηθήσει να ξεφύγουν από το μαρτύριο που βίωναν. 

3. Ben X, 
 

 

Η ταινία Ben X, παραγωγής Ολλανδίας και Βελγίου, περιγράφει την προσπάθεια ενός 

παιδιού με αυτισμό, του Μπεν, να ενταχθεί στην κοινότητα του σχολείου του. Στην 

προσπάθεια του αυτή, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Είναι θύμα bullying και στο 

σχολείο ζει καθημερινά μία κόλαση. Η μόνη παρηγοριά που έχει είναι ένα 

βιντεοπαιχνίδι, το Archlord, στο οποίο περνάει το περισσότερο χρόνο της ημέρας του 

και το οποίο συνδυάζει με την πραγματικότητα, όσοι το απειλούν στο σχολείο γίνονται 

οι εχθροί του στο παιχνίδι και ο ίδιος γίνεται ο Ben X.  

 

 

 

http://anamesastoustoixous.blogspot.com/2014/12/ben-x.html


4. Bang Bang you’re dead 
 

 

Η ταινία Bang Bang you’re dead αποτελεί μια ακόμη καλή πρόταση. Εξαιτίας μιας 

φάρσας που είχε κάνει για την τοποθέτηση βόμβας στο σχολείο του, ο Τρέβορ δεν έχει 

πια φίλους καθώς όλοι τον αποφεύγουν και τον κοροϊδεύουν. Ο μοναδικός άνθρωπος 

που θέλει να τον βοηθήσει είναι ο Βαλ Ντάνκαν, καθηγητής της έβδομης τέχνης του 

σχολείου, που προτρέπει τον Τρέβορ να γυρίσει ένα φιλμ μικρού μήκους. Ο Τρέβορ 

ξεκινά τα γυρίσματα με ενθουσιασμό, διαλέγοντας ως περιβάλλον τον σχολικό χώρο. 

Παράλληλα, όμως, μια συμμορία σκοπεύει να περάσει όπλα στο σχολείο και να σπείρει 

τον θάνατο στην καφετέρια. 

5. wonder 
 

 

Η ταινία Το θαύμα (wonder) είναι επίσης μια πολύ καλή επιλογή. Πραγματεύεται την 

ιστορία του Όγκι που γεννήθηκε με κρανιακή παραμόρφωση. Όταν ο Όγκι θα πάει για 

πρώτη φορά στο σχολείο στα 10 του χρόνια – μια και μέχρι τότε τον δίδασκε η μητέρα 

http://anamesastoustoixous.blogspot.com/2015/03/bang-bang-you-are-dead.html
https://www.youtube.com/watch?v=-KPQCFj0s0o
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του στο σπίτι- βάζει την αγαπημένη του κάσκα του αστροναύτη και προετοιμάζεται για 

μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Κάθε μέρα έχει να αντιμετωπίσει τα σκληρά, 

απαξιωτικά βλέμματα των συμμαθητών του, ενώ θα ζήσει και τον εκφοβισμό μακριά 

από την προστατευτική ομπρέλα των γονιών του.  

6. Disconnect 
 

 

Το Disconnect ακολουθεί τρεις ιστορίες ανθρώπων που αλληλοσυνδέονται με κοινό 

γνώμονα τα διαδικτυακά εγκλήματα.Ένας εργατικός δικηγόρος, συνεχώς 

απασχολημένος με το κινητό του, δεν μπορεί να βρει το χρόνο για να επικοινωνήσει με 

την οικογένειά του. Ένα ζευγάρι βρίσκεται σε μια επικίνδυνη κατάσταση όταν τα 

μυστικά τους εκτίθενται στο διαδίκτυο. Ένας πατέρας προσπαθεί να ελέγξει την ατίθαση 

διαδικτυακή συμπεριφορά του γιού του. Μια φιλόδοξη δημοσιογράφος βρίσκει μια 

σημαντική για την καριέρα της ιστορία ενός έφηβου παιδιού σε σελίδα μόνο για 

ανηλίκους.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkoM0IbbLiY


7. After Lucia 
 

 

«Μετά τη Λουτσία». Μετά το θάνατο της συζύγου του, ο Ρομπέρτο και η έφηβη κόρη 

του Αλεχάντρα μετακομίζουν στην Πόλη του Μεξικού. Εκείνος ανοίγει ένα εστιατόριο κι 

εκείνη γνωρίζει νέους φίλους στο σχολείο. Προσπαθούν σιωπηλά να αφήσουν πίσω το 

παρελθόν τους, αλλά η καινούργια πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για να τους το 

επιτρέψει. 

8. Πρωταγωνιστές 
 

 

Στο διαδίκτυο υπάρχει επίσης η εκπομπή Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη που 

είχε ένα αφιέρωμα στην ενδοσχολική βία. Στην εκπομπή μιλούν άνθρωποι του θεάματος 

αλλά και του αθλητισμού, που έχουν πέσει θύματα bullying (Μάκης Παπαδημητρίου, 

Ησαίας Ματιάμπα, Βλάσσης Μάρας, Αντίνοος Αλμπάνης. 

https://www.youtube.com/watch?v=3UWHcdDzy40&list=PLnC14HIqStUGx84xVqJAZqvI3Q88WLc9p
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