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Η «υπόθεση» της ταινίας:
Την ημέρα των γενεθλίων της η 11χρονη Αγγελική αυτοκτονεί πηδώντας από
το μπαλκόνι. Η αστυνομία και η κοινωνική πρόνοια προσπαθούν να βρουν την αιτία,
η οποία κρύβεται πίσω από τα επικίνδυνα μυστικά της οικογένειάς της. Η υπόθεση του
έργου εκφράζει την ενδο-οικογενειακή βία, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες οικονομικές
και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη σύγχρονη Ελλάδα. Η ταινία αφηγείται
την ιστορία μιας μεσοαστικής οικογένειας, όπου ο πατέρας -μετά την αναπάντεχη
αυτοκτονία της δεύτερης κόρης του την ημέρα των ενδέκατων γενεθλίων της- κρατάει
τα ηνία με σθένος, αποφασιστικότητα και σιδερένια πυγμή. Αυτή είναι η πρώτη
εντύπωση για το θεατή, καθώς όμως το σενάριο εκτυλίσσεται ο Αβρανάς παρουσιάζει
σταδιακά το φοβερό μυστικό που κρύβει η φαινομενικά αγγελική φυσιογνωμία του
ηθοποιού Θέμη Πάνου, που τελικά υποδύεται έναν κτηνώδη εξουσιαστή.
Θαρραλέα και κινηματογραφικά υποβλητική διαδρομή ως την καρδιά του
σκοταδιού της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Με την ψυχρή μεθοδολογία
ενός Χάνεκε (γεωμετρική αυστηρότητα, αποχρωματισμένα πλάνα) και την υπαινικτική
μαεστρία ενός Πολάνσκι (η απειλή που παραμονεύει εκτός κάδρου), ο Αβρανάς
περιγράφει γλαφυρά τις δομές εξουσίας που γεννούν την ενδοοικογενειακή (και όχι
μόνο) βία, θέτοντας επώδυνα ερωτήματα για τη συνενοχή των θυμάτων, την υποταγή
ως μέθοδο επιβίωσης και τη συγκάλυψη κάθε είδους καταπιεστικής συμπεριφοράς με
το μανδύα της κανονικότητας. (Αργυρό Λιοντάρι σκηνοθεσίας και βραβείο αντρικής
2

ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας, καθώς και βραβεία α΄ αντρικού και β΄ γυναικείου
ρόλου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου).

Η ενδο-οικογενειακή βία

Ορισμός
Ο ορισμός της ενδο-οικογενειακής βίας περιλαμβάνει την κάθε είδους σωματική,
σεξουαλική, ψυχολογική ή/και λεκτική καταχρηστική συμπεριφορά σε βάρος του
θύματος. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει, πέραν της προσβολής της προσωπικότητας
του θύματος, μια σειρά από αδικήματα (εξύβριση, παράνομη βία, απειλή, σωματική
βλάβη, βιασμό, αιμομιξία, κ.λπ.), που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις
του ποινικού μας δικαίου. Η ενδοοικογενειακή βία, συνήθως, διαπράττεται από τους
άνδρες, οι οποίοι έχουν ή είχαν θέση εμπιστοσύνης και δύναμης/επιβολής (π.χ.
σύζυγος, πρώην σύζυγος, σύντροφος, πατέρας, αδερφός, γιος ή άλλοι συγγενείς)
ενάντια στις γυναίκες. Εν τούτοις, η πιο συνηθισμένη μορφή βίας μέσα στην οικογένεια
είναι αυτή που ασκείται από τον (τέως ή νυν) σύζυγο ή σύντροφο προς τη σύζυγο ή
σύντροφο αντίστοιχα, και αποτελεί φαινόμενο, το οποίο έχει προεκτάσεις και
επιπτώσεις σε ατομικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Επομένως, η εν
λόγω βία διαπράττεται κυρίως από τους άνδρες ενάντια στις γυναίκες, ενώ σε ένα πολύ
μικρότερο ποσοστό ασκείται βίαιη συμπεριφορά από τις γυναίκες ενάντια στους
άνδρες, καθώς συνήθως πρόκειται για δευτερογενή αντίδραση σε προηγούμενη
κακοποίηση που έχουν υποστεί ή/και ως πράξη σε κατάσταση άμυνας και
αυτοπροστασίας.
Θεωρητικές προσεγγίσεις
Το ερευνητικό έργο που αναπτύσσεται για την ενδοοικογενειακή βία εξετάζει
το συσχετισμό και αλληλεξάρτηση διαφορετικών και ποικίλων παραγόντων. Η
πολυσύνθετη φύση του προβλήματος και η πολλαπλότητα των μορφών με τις οποίες
εκδηλώνεται δεν επιτρέπει τη χρήση μονοπαραγοντικών προσεγγίσεων για την
επαρκή και επιστημονικά αξιόπιστη ερμηνεία και ανάλυσή του. Η αλήθεια είναι ότι
καμία μονοπαραγοντική προσέγγιση δεν κυριαρχεί στο ερευνητικό πεδίο και οι
διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί, συνήθως τείνουν να
συνδέονται με διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης.1 Από τη σχετική βιβλιογραφική
επισκόπηση αναδεικνύονται τρεις βασικές κατηγορίες προσέγγισης:
α) Οι ατομικές προσεγγίσεις, στις οποίες η βία ερμηνεύεται βάσει
συγκεκριμένων κοινωνιο-δημογραφικών παραγόντων (π.χ. φύλο, καταγωγή,
εθνικότητα,
θρησκεία,
εκπαίδευση,
απασχόληση,
εισόδημα,
κοινωνικοοικονομική
θέση,
ηλικία
κ.λπ.),
χαρακτηριστικών
της
προσωπικότητας (π.χ. αυτοεκτίμηση, αυτοέλεγχος, καχυποψία, κτητικότητα
κ.ά.), και θεμάτων που άπτονται της προσωπικής ιστορίας τόσο του δράστη
όσο και του θύματος (π.χ. έκθεση στη βία σε μικρή ηλικία, παραβατικότητα,
διανοητική ασθένεια, κ.ά.). Στις προσεγγίσεις αυτές κυρίαρχο είναι το
ψυχιατρικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο ο κύριος παράγοντας εντοπίζεται
στα παθολογικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του δράστη ή/και του
θύματος, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται ότι τα άτομα που ασκούν βία έχουν
Michalski, J.H., Making Sociological Sense out of Trends in Intimate Partner Violence: The Social Structure of
Violence against Women, Violence against Women, 10, 2004, pp. 652-675. Gelles, R.J., & Donileen, R.L. (eds.),
Current Controversies on Family Violence. Newbury Park, CA: Sage, 1993.
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υψηλά ποσοστά ψυχοπαθολογίας. β) Οι κοινωνικο-ψυχολογικές
προσεγγίσεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους ερμηνεύουν την εμφάνιση της
βίας ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το οικογενειακό και
ευρύτερα, με το κοινωνικό του περιβάλλον: για παράδειγμα, η θεωρία της
κοινωνικής μάθησης και οι αναλύσεις για τη διαγενεακή κληρονομικότητα της
βίας εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής
μάθησης και της διαγενεακής μεταφοράς της βίας βασικό ρόλο στην ερμηνεία της
βίαιης συμπεριφοράς διαδραματίζουν η οικογένεια και τα γονεϊκά πρότυπα. Ο
δράστης μαθαίνει να συμπεριφέρεται βίαια, είτε ως θύμα είτε ως μάρτυρας
σκηνών βίας κυρίως στην οικογένεια προέλευσής του. Έτσι, η επιθετικότητα
λειτουργεί ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων και ελέγχου της συμπεριφοράς
των άλλων, όπως επίσης και ως ηθικός και κοινωνικός δικαιολογητικός
μηχανισμός για την καταχρηστική συμπεριφορά του. γ) Οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, οι οποίες ερμηνεύουν τη βία που ασκείται κατά των
γυναικών με κοινωνικούς και δομικούς παράγοντες, όπως είναι οι έμφυλες
ανισότητες και ασυμμετρίες, οι πατριαρχικές δομές της κοινωνίας και η άνιση
επιβολή δύναμης και εξουσίας. δ) Το «οικολογικό μοντέλο» ανάλυσης, που
κατατείνει στην κατανόηση της συνθετότητας του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το θεωρεί αποτέλεσμα των πολλαπλών επιδράσεων
που δέχεται η συμπεριφορά σε διαφορετικά επίπεδα του κοινωνικού
περιβάλλοντος.
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