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∆ε µας χωρίζει κάποιο χάσµα από το παρελθόν,  
παρά µόνο η διαφορετική θέση µας απέναντι στα πράγµατα. 

REINHARD BAUMGART 
 

«Αγαπητέ µας πατέρα, σου γράφουµε γιατί αποφασίσαµε να 'ρθουµε να σε βρούµε. ∆εν σ’ έχουµε δει ποτέ, και µας λείπεις. […] 
Η µαµά θα στενοχωρηθεί που φύγαµε. Στο βάθος την αγαπάµε – µη νοµίζεις…Αν και δεν καταλαβαίνει τίποτα. ∆εν ξέρουµε 
πώς είσαι… O Αλέξανδρος λέει διάφορα. Σε βλέπει στον ύπνο του. Μας λείπεις τόσο πολύ… Εγώ, καµιά φορά που γυρίζω από 
το σχολείο, νοµίζω πως ακούω βήµατα πίσω µου…τα βήµατά σου…Κι όταν γυρίζω να κοιτάξω, δεν είναι κανένας. Τότε νιώθω 
πολλή µοναξιά. ∆εν θέλουµε να σου φορτωθούµε… να σε γνωρίσουµε, κι έπειτα να φύγουµε πάλι. Αν µας απαντήσεις, απάντησέ 
µας µε τον ήχο του τρένου…Τατάν… τατάν… τατάν… εδώ είµαι…σας περιµένω»      

Βούλα 
(απ' το σενάριο) 

 
Η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου O Μεγαλέξαντρος (1980) περιλαµβάνει και κάποιες πανοραµικές απόψεις της 
Αθήνας, πάνω από το Λόφο του Λυκαβηττού. Πίσω από την πόλη, καθώς βραδιάζει, ένα αγόρι, καβάλα σ’ ένα 
µουλάρι, περνά τη γέφυρα και χάνεται για πάντα απ' το χωριό, µες στα βουνά. «Κι έτσι» λέει µια φωνή, «ο Αλέξανδρος 
µπήκε µέσα στις πόλεις». 
O Αλέξανδρος είναι µια ιδέα: η ιδέα της απελευθέρωσης. O Αλέξανδρος έχει πολλούς και διαφορετικούς πατεράδες, 
αλλά, στην ουσία, είναι ορφανός από πατέρα. O Αλέξανδρος αλλάζει συνεχώς µορφή. Στο Ταξίδι στα Κύθηρα, π.χ., 
είναι ένας συµπαθής σαραντάχρονος σκηνοθέτης, που γυρίζει µια ταινία µε θέµα την επιστροφή στην πατρίδα του 
εξόριστου πατέρα του. Το φανταστικό και το πραγµατικό εναλλάσσονται, αλληλοµετατίθενται. 
O Αλέξανδρος, ο οποίος έχει εκλεκτικές συγγένειες µε το σκηνοθέτη Αγγελόπουλο, προσπαθεί να συναντήσει τον 
πατέρα του, προσπαθεί να πλάσει την εικόνα ενός άντρα που παλιότερα πολέµησε ως αντάρτης και τώρα, χαµένος σ’ 
ένα µεγάλο σπίτι, στο λιµάνι, στέκεται και φωνάζει απελπισµένα: «Εγώ είµαι!» Κανείς δεν τον θέλει πραγµατικά. Μόνο 
η γυναίκα του, η Βούλα, θα του µείνει πιστή ώς το τέλος και θα τον συντροφέψει –σε µιαν από τις πιο δυνατές σκηνές 
της ταινίας– στο ταξίδι του, µε µια σχεδία ανοιχτά στο πέλαγος. 
Το 1988, ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος συλλαµβάνει την ιδέα ενός 5χρονου αγοριού που ψάχνει τον πατέρα του, και του 
δίνει το όνοµα Αλέξανδρος. Αυτός, λοιπόν, ο Αλέξανδρος και η 11χρονη αδελφή του, Βούλα, πηγαίνουν κάθε 
απόγευµα στον σιδηροδροµικό σταθµό και παρακολουθούν την αναχώρηση της αµαξοστοιχίας Εξπρές 290: είναι το 
τρένο για τη Γερµανία, όπου εργάζεται ο πατέρας των δύο παιδιών. Τον πατέρα τους δεν τον έχουν γνωρίσει, τον 
ξέρουν µόνο µέσα απ' τα λόγια της µητέρας τους, κι ένα απόγευµα αποφασίζουν ν' ανέβουν στο τρένο και να 
ταξιδέψουν. Μια φορά κι έναν καιρό… 
 
ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ ΤO ΣΚOΤOΣ 
Ήταν κάποτε δύο αδέλφια που ξεκίνησαν να βρουν τον πατέρα τους, γιατί, στη βροχερή πρωτεύουσα όπου ζούσαν, 
κάτι τους έλειπε… κάτι ζωτικό. Το ταξίδι τους προς τα πίσω είναι ένα ταξίδι προς τα εµπρός· µια περιπλάνηση, σαν του 
Oδυσσέα, χιλιάδες χρόνια πριν… Βαδίζουν, ναυαγούν, περιπλανιούνται και επιστρέφουν στη Γη της Επαγγελίας. 
Στην πρώτη τους κιόλας στάση αναγκάζονται να κατέβουν από το τρένο, αφού δεν έχουν εισιτήρια. Κανείς δεν ξέρει 
από πού έρχονται, κι ούτε πού πάνε, αλλά το κορίτσι, αρκετά έξυπνο, επινοεί µια ιστορία ότι πηγαίνουν να επισκεφθούν 
το θείο τους, στη φάµπρικα. Όµως ο ίδιος αυτός θείος λέει στον αστυνόµο που συνοδεύει τα παιδιά στο ελεεινό 
εργοστάσιο, ότι δεν υπάρχει πατέρας στη Γερµανία, πουθενά δεν υπάρχει πατέρας. Κι όταν αρχίζει να χιονίζει στο 
αφιλόξενο χωριό, ο αστυνόµος στέλνει τον Αλέξανδρο και τη Βούλα πίσω στο σπίτι, στη µητέρα τους. «Φοβάσαι;» 
ρωτά η Βούλα τον µικρό της αδελφό, καθώς πηγαίνουν να πάρουν το τρένο. «Όχι» απαντά εκείνος, «δε φοβάµαι.» O 
Αγγελόπουλος µας αφηγείται ένα παραµύθι, κι εµείς καθόµαστε και το παρακολουθούµε προσηλωµένοι, όλο δέος. Για 
ν’ ανέβει κανείς στο τρένο, αν θέλει, πρέπει απλώς ν’ αποβάλει το φόβο και να ξαναβρεί, µέχρις ενός σηµείου, την 
παιδική του αθωότητα, αυτή την ίδια που, άλλωστε, κατευθύνει τη Βούλα και τον Αλέξανδρο στο ταξίδι τους. 
«Πρόκειται για ένα ταξίδι µύησης στον κόσµο» λέει ο Αγγελόπουλος, κι αυτόν τον κόσµο µάς τον παρουσιάζει 
αποστασιοποιηµένα, µε µιαν αόριστη ελπίδα πως, πίσω απ' τη φωτεινή οµίχλη, µέσα σ’ ένα κοµµατάκι πράσινο, σ’ ένα 
δέντρο, η ζωή σφύζει. ∆εν είναι τυχαίο πως η αρχή της Γενέσεως παρατίθεται κάθε τόσο: «Στην αρχή ήτανε το Χάος… 
κι έπειτα έγινε φως». Πρέπει επίσης να προσθέσουµε ότι, ακόµα και υπ’ αυτή την έννοια, ο κόσµος µπορεί στον 
κινηµατογράφο να ξαναφτιαχτεί από την αρχή. 
 



ΙΣΤOΡΙΑ ∆ΙΧΩΣ ΤΕΛOΣ  
«∆ε θα τελειώσει ποτέ το παραµύθι» παραπονιέται ο µικρός. «Πάντα κάποιος έρχεται και µας κόβει.» Η Βούλα, από 
την άλλη, παρατηρεί προσεκτικά αυτόν τον κόσµο µέσα στον οποίο περιπλανιέται, µαζί µε τον αδελφό της, για δυο 
ώρες. Όταν τον κοιτάµε απ’ έξω, ο κόσµος αυτός είναι µια Ελλάδα, µια ψυχρή, κρύα, αφιλόξενη Ελλάδα, και 
καταλαβαίνουµε ότι ο Αγγελόπουλος αρκείται στο να προβάλει επίµονα την εικόνα, δίχως να την ενισχύει λεκτικά. Τα 
δύο παιδιά ταξιδεύουν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη κι από κει ώς τα γιουγκοσλαβικά σύνορα µετά κόπων και 
βασάνων. Είναι ένα ταξίδι δύσκολο που, ενώ δεν µοιάζει να τους οδηγεί στο σκοπό τους, εκεί τελικά τους οδηγεί· γιατί 
µεγάλη σηµασία έχει ο εσωτερικός κόσµος, το τοπίο που ψηλαφείται µε την ψυχή, αµάλγαµα πραγµατικότητας και 
ποίησης: είναι κι ένα ταξίδι στον πνευµατικό κόσµο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, σε µια χώρα που δεν γνωρίζει 
σύνορα κι όπου οι ήρωες έρχονται, φεύγουν, επιστρέφουν πάλι. Στη χώρα αυτή νιώθει κανείς σαν στο σπίτι του, όπως 
νιώθουµε στα χωριουδάκια όπου η ατµόσφαιρα µας είναι οικεία, ξέρουµε τα ήθη και τα έθιµα, ξέρουµε τις σταθερές 
του τόπου κι όλα τα γυρίσµατα της εξέλιξής τους, όπως και τη µοίρα όλων των µορφών που κατοικούν αυτό το τοπίο 
στην οµίχλη. Έτσι γνωρίζουµε επίσης ότι µια οµάδα ανθρώπων κατευθυνόταν προς αυτή τη χώρα (την πλασµένη από 
τον Αγγελόπουλο), σε µια µικρή ιστορία που δε λέει να τελειώσει, γιατί συνέχεια τη διακόπτουν τα γεγονότα τής 
µεγάλης Ιστορίας, και στο τέλος ξεκινάει πάλι απ' την αρχή. 
Oι ήρωες στις ταινίες του Αγγελόπουλου συνεχώς ταξιδεύουν και συναντιούνται πότε εδώ και πότε εκεί, σύγχρονοι σ’ 
έναν κόσµο ιδεατό. Αυτό που επιδέχεται αλλαγή, είναι η πραγµατικότητα· κι αυτό που µένει, είναι οι άνθρωποι, που 
πρέπει να βρουν το δρόµο τους, οι άνθρωποι που έρχονται και πάνε. «Μόνο στο ότι δεν προλάβαινα» αφηγείται ο 
Αγγελόπουλος, «οφείλεται ότι δεν είναι κι ο Omero Antonutti, φορώντας τη στολή τού Μεγαλέξαντρου, καθισµένος 
στον σιδηροδροµικό σταθµό όπου πηγαινοέρχονται τα δύο παιδιά.» 
 
Η ΙΣΤOΡΙΑ, Η AΓΑΠΗ ΚΙ O ΘΕOΣ ΣΙΩΠOΥΝ 
O Έλληνας είναι µόνος του, µες στον δικό του, ιδιαίτερο κόσµο, µε τη δική του γλώσσα. Με το Τοπίο στην οµίχλη, ο 
Αγγελόπουλος ολοκληρώνει τη δεύτερη τριλογία του. Μετά τις Μέρες του ’36, το Θίασο και τους Κυνηγούς, ταινίες της 
δεκαετίας τού '70 µε ιστορικοπολιτική χροιά, ακολουθεί η σιωπή των ταινιών της δεκαετίας του '80. 
Στο Ταξίδι στα Κύθηρα, σιωπούσε η Ιστορία· στο Μελισσοκόµο, σιωπούσε η αγάπη· στο Τοπίο στην οµίχλη, σιωπά ο 
Θεός. O Αγγελόπουλος κινείται, µε κάποια δυσκολία, µέσα στον δικό του κόσµο, αφουγκράζεται τον παλµό της 
εποχής. Μετά τις αντιπαραθέσεις µε την Ιστορία (και τις ιστορίες), µετά το µόχθο για πολιτική συνείδηση, µετά τα 
χρόνια της θεωρίας, φαίνεται πως αρχίζει να παρουσιάζεται µια κάποια στασιµότητα σ’ έναν κόσµο, ο οποίος, µε την 
υπέρµετρη αυταρέσκειά του, εθελοτυφλεί µπροστά στην αυτοκαταστροφή του. O καλλιτέχνης, όµως, δεν πρέπει να 
σιωπά. 
Η σιωπή της Ιστορίας, της αγάπης, του Θεού, που παρουσιάζει ο Αγγελόπουλος, εκφράζει την απόγνωση, εκφράζει τη 
σιωπή τής συνείδησης στη σύγχρονη εποχή. Το ταξίδι των δύο παιδιών προς τον πατέρα τους, προς µια µακρινή, ξένη 
χώρα, την οποία κανείς µπορεί, αντί για Γερµανία, να την πει Oυτοπία, περνά µέσα απ' τα αίσχη της τεχνολογικής 
εποχής µας, του υποτιθέµενου «πολιτισµού» µας, του σηµερινού βεβηλωµένου κόσµου µας. 
Η πορεία των παιδιών διασταυρώνεται µε την πορεία ενός περιοδεύοντος θιάσου που δεν µπορεί πια να δώσει παράσταση 
γιατί εξέλιπε ο ζωτικός του χώρος και γιατί τα έργα του που πιο παλιά µιλούσαν στον κόσµο, είναι πια εκτός εποχής. Τα 
παιδιά, όπως γίνεται στα παραµύθια, δραπετεύουν συνεχώς απ' τη σκληρή πραγµατικότητα που επιχειρεί να τα «γραπώσει». Η 
πιο όµορφη δραπέτευσή τους είναι την πρώτη φορά, στο αστυνοµικό τµήµα, όταν όλοι τρέχουν έξω και κοιτάζουν 
µαρµαρωµένοι το χιόνι να πέφτει, γιατί, όπως φαίνεται, είναι πολύ δύσκολο και σπάνιο στους «µεγάλους» να βιώνουν µαγικές 
στιγµές. Επειδή, λοιπόν, µόνο τα δυο παιδιά µπορούν να κινηθούν ελεύθερα στον κόσµο της φαντασίας, επωφελούνται απ' 
αυτή την κατάσταση και το σκάνε. Έξω, µπροστά στην πόρτα του αστυνοµικού τµήµατος, περιµένει µια γυναίκα για µια 
υπόθεση, και συνεχώς επαναλαµβάνει την ίδια φράση: «Αυτός έδεσε το σκοινί». Είναι η γυναίκα της πρώτης ταινίας του 
Αγγελόπουλου, της Αναπαράστασης· είναι η γυναίκα που, µε τη βοήθεια του εραστή της, σκότωσε τον άντρα της όταν αυτός 
επέστρεψε απ' τη Γερµανία όπου δούλευε, µετανάστης. O κύκλος ενός κινηµατογραφικού έργου παραµένει κλειστός, όπως 
παραµένουν και οι αναφορές στην πραγµατικότητα (µετανάστες πατεράδες στο εξωτερικό) ή και οι µυθολογικές (ο 
Αγαµέµνονας που δολοφονείται απ' τη γυναίκα του και τον εραστή της, µετά την επιστροφή του από τον Τρωικό Πόλεµο).  
 
Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ: EΛΠΙ∆Α 
O Αγγελόπουλος καθηλώνει µονίµως το φανταστικό: το πουλί που µπαίνει στο σπίτι του Μελισσοκόµου, γίνεται γλάρος στο 
Τοπίο...· ο τρελός είναι πρώτα πίσω απ' το φράχτη κι ύστερα εµφανίζεται στον Αλέξανδρο, στην πλατεία µε το ρολόι, που 
µοιάζει πάρα πολύ µ’ εκείνο του Μεγαλέξαντρου. Το άλογο του Μεγαλέξαντρου, περήφανο κάποτε και σκεπασµένο µε χράµι 
πορφυρό, γλιστρά στο χιόνι και ψυχορραγεί. Μετά από µια παύση υπερβολικής διαρκείας, γίνεται ένας γάµος, όπως ακριβώς 
στην αρχή του Μελισσοκόµου – µπροστά κλαίει ο Αλέξανδρος, απαρηγόρητος. 



O Αγγελόπουλος δηµιούργησε µια εκπληκτική ταινία για την ελπίδα, κάτι όχι πολύ συνηθισµένο εκ µέρους του, έχει 
όµως τους λόγους του. «Θυµάµαι τις Άγριες φράουλες του Bergman» έχει πει σε µια συνέντευξή του στον Bruno Jaeggi, 
«όπου ο γιος, πάνω στην απελπισία του, αποφασίζει πως δε θέλει ν’ αποκτήσει παιδιά, γιατί δεν µπορεί πια να πιστέψει 
σε τίποτα. Εγώ είµαι άκρως αντίθετος µ' αυτή την ιδέα. Ακριβώς επειδή όλα στην εποχή µας φαίνονται τόσο µαύρα, 
σαν να 'µαστε µέσα σε τούνελ, ακριβώς γι’ αυτό πρέπει να φέρνουµε παιδιά στον κόσµο!» Oι τρεις του κόρες 
συµµετείχαν κατά ένα µικρό µέρος (αλλά, τελικά, πολύ ουσιαστικό) στο σενάριο του Τοπίου..., προσδίδοντας µια 
ελπιδοφόρα κατεύθυνση µε το πρωτότυπο τέλος, όταν ο Αλέξανδρος και η Βούλα τρέχουν προς το «τίποτα» της 
οµίχλης. Εκείνοι που πρέπει να παραιτηθούν, είναι οι παλιοί αγωνιστές, όλοι εκείνοι οι περιπλανώµενοι ηθοποιοί του 
θιάσου. O παππούς είναι ετοιµοθάνατος, ενώ η πρόβα διακόπτεται µε την ανακοίνωση πως η µοναδική αίθουσα στην 
πόλη είναι κατειληµµένη. Στη Θεσσαλονίκη, τα µέλη του θιάσου, που µας συνόδευαν επί είκοσι συναπτά έτη ελληνικής 
Ιστορίας, από το Θίασο και µετά, αποφασίζουν να πουλήσουν τα κοστούµια τους, αλλά δε βρίσκουν αγοραστή. Τι 
θλιβερή εικόνα… Αυτοί οι εννιά ηθοποιοί ανήκουν στο παρελθόν, εκεί όπου φαίνεται πως ήταν πρωταγωνιστές, και 
κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτούς στη σύγχρονη εποχή, όπου όλα µεταβάλλονται µε γρήγορους ρυθµούς και η Ιστορία 
χάνει την αξία της.  
OΙ ΨΙΘΥΡOΙ ΕΝOΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤOΥ ΚOΣΜOΥ 
Το Τοπίο στην οµίχλη είναι κλεισµένο στον εαυτό του, και δεν είναι ανάγκη να γνωρίζουµε τις προγενέστερες ταινίες 
του Αγγελόπουλου για να την καταλάβουµε (αν και βοηθάει). Όταν το κορίτσι κακοποιείται απ’ το φορτηγατζή σ’ ένα 
πάρκινγκ του αυτοκινητόδροµου, γνωρίζουµε καλά πως δεν πρόκειται για την οποιαδήποτε κοπέλα «του δρόµου», αλλά 
για τη χαµένη «κόρη» που συνοδεύει το µελισσοκόµο στο τελευταίο του ταξίδι. Έτσι, µ’ αυτή τη σύντοµη σκηνή, 
παρουσιάζεται η βιογραφία µιας ολόκληρης γενιάς. Στην σκηνή όπου η Βούλα και ο Αλέξανδρος (τα ονόµατά τους µου 
θυµίζουν κάπως τη Φανή και τον Αλέξανδρο του Bergman) ανεβαίνουν στην παλιά ρουλότα που ο οδηγός της, ο 
Oρέστης, πιάνει να τους µιλά για το θίασό του, θαρρείς και αρκεί να χτυπήσεις τα χέρια σου τρεις φορές, για ν’ αρχίσει 
αµέσως µια ιδεατή παράσταση· µια παράσταση για όλους αυτούς για τους οποίους οι ηθοποιοί µάταια προετοιµάζονται. 
Σε µια µακρά παύση, που τεκµηριώνει την άποψη του Αγγελόπουλου ότι δεν χρειάζονται δύο παύσεις όταν µόνο µία 
είναι αναγκαία, ο Oρέστης βγάζει τη µοτοσικλέτα του από τη ρουλότα, ενώ στο βάθος αναδύονται εννέα µορφές που 
αρχίζουν να κινούνται µε τάξη µπροστά στην κάµερα, όπως παλιότερα στο Θίασο. Η κάµερα «παίρνει» την πλατεία µε 
το δέντρο, όπου πια δεν υπάρχουν κρεµασµένοι, πετά ψηλά (παρέα, θαρρείς, µε τον αγγελικό Oρέστη) και βυθίζεται 
ξανά όταν, λίγο αργότερα, ο µικρός Αλέξανδρος, εκεί που προσπαθεί να περάσει το δρόµο, βρίσκει ξανά τη Βούλα, κι 
οι δυο τους µένουν για ώρα αγκαλιασµένοι. Η γραφή είναι σαφής: απλή, απαλή στην κίνηση, ακόµα και υποµονετική, 
παρά τη συµπυκνωµένη της δύναµη. 
Στην παραλία, έπειτα, σε κάποια τοποθεσία όπου οι θεατρίνοι είχαν κάποτε υποχρεωθεί να παίξουν για τους Άγγλους, 
είναι σαν να ξαναβλέπουµε το Θίασο σε συντοµευµένη εκδοχή: ο παππούς ξυρίζεται, ο Γιάννης παίζει ακορντεόν, ο 
Ποιητής προβάρει το µονόλογό του, ο «κακός» λέει και ξαναλέει απελπισµένα το «Ιχ καµαράντ!», όπως παλιά, τότε 
που οι Γερµανοί τούς έστηναν στον τοίχο, και η Ηλέκτρα λεει: «Πιάστηκα τέλος τού ’47», αφού η αθλιότητα του 
∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου δεν ξεπερνιέται τόσο εύκολα. Καθώς η κάµερα κάνει µια στροφή, ο παππούς λέει: 
«Πάµε;», ο ακορντεονίστας πιάνει να παίζει, και η πρόβα ξεκινάει… Μάταια, όµως, όπως παλιά. 
 
ΠΡOΣ ΤO ΠΑΡOΝ, ∆ΕΝ ΞΕΡOΥΜΕ ΠOΥ ΠΑΜΕ 
«Εγώ ’µαι ένα σαλιγκάρι που γλιστράει στο κενό…» λέει ο Oρέστης. «∆εν ξέρω πού πάω. Κάποτε νόµιζα ότι ήξερα…» 
Στα σκουπίδια ενός κινηµατογράφου βρίσκει ένα µικρό κοµµάτι φιλµ, τρία καρέ, όπου δε φαίνεται τίποτα – ή µήπως 
φαίνεται; «∆ε βλέπετε… πίσω απ’ την οµίχλη… πίσω… µακριά… δε βλέπετε ένα δέντρο;» Σε λίγο θα τους πει πως 
αστειευόταν. Αργότερα ο Αλέξανδρος κρατά ψηλά το φιλµ, στο φως µιας επιγραφής µε τη µακέτα ενός κτίσµατος, 
ωσότου το αρνητικό γεµίζει την εικόνα. Η άδεια εικόνα γεµίζει µε περιεχόµενο, µε χρώµα, µε κάτι πράσινο, κι είναι 
τόσο έντονη η επίδρασή του, που είναι σαν να τη βλέπουµε για πρώτη φορά. Σε κάποια άλλη σκηνή, οι αστυνοµικοί 
κυνηγούν τον Αλέξανδρο, κι όταν τον πιάνουν, τον αφήνουν να περιµένει σε µια αίθουσα όπου κάποιος προσπαθεί να 
τσακώσει έναν κόκορα, όπως παλιότερα, µες στο χιόνι, οι πεινασµένοι θεατρίνοι.  
Στο ταξίδι µύησης των δύο παιδιών, ο Αλέξανδρος προσφέρει στη Βούλα το πρώτο ψωµί που κερδίζει, και η Βούλα, 
από την άλλη, γνωρίζει µε τον κτηνωδέστερο τρόπο τη βία του πατριαρχικού καθεστώτος, «των πατεράδων»: τη βιάζει 
ένας φορτηγατζής, ντροπιασµένος απ’ το φευγιό της κοπέλας µε το µελισσοκόµο. O Αγγελόπουλος επιµένει στο 
γεγονός, µάλλον για να µας εξοικειώσει µε τη βία, παρά για να µας φορτίσει συναισθηµατικά. Στα τριάµισι λεπτά που 
διαρκεί η παύση, µια ελπιδοφόρα λάµψη σβήνει – ο άντρας βγαίνει φοβισµένος απ’ το φορτηγό, και η παιδούλα, 
ατιµασµένη, σέρνεται. Λέξη καµιά – µόνο µια εικόνα. «Πόσο έχει το εισιτήριο µέχρι τα σύνορα;» ρωτά αργότερα η 
Βούλα στο εκδοτήριο του σιδηροδροµικού σταθµού. «Τι είναι τα σύνορα;» τη ρωτά ο Αλέξανδρος. Η πορεία των δυο 
τους θα τους οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας που, όµως, δεν υπάρχει έτσι όπως τη φαντάζονται. Είναι σηµαντικά τα 



όσα µαθαίνουν· είναι σηµαντικό ακόµα και το ότι ταξιδεύουν, ότι βρίσκονται καθ’ οδόν, γιατί όποιος δεν κινείται, δεν 
προοδεύει. Η πίστη στο σκοπό τους τα κρατά ζωντανά· για χάρη του ξεχνούν πόνους και πληγές, και συνεχίζουν. 
Αυτή τη φορά, η µουσική γεµίζει την ταινία, ενώ µέχρι τώρα ο Αγγελόπουλος τη χρησιµοποιούσε µε φειδώ: στις 
τελευταίες ταινίες του ακουγόταν ένας τόνος µονάχα, όπως, π.χ., το σαξόφωνο που µιµείται το σφύριγµα του τρένου 
στο Μελισσοκόµο. Στη θέση του Franck, µουσική του οποίου του προτάθηκε να χρησιµοποιήσει, και του «Κοντσέρτου 
για Βιολί και Oρχήστρα» του Μendelssohn, η Ελένη Καραΐνδρου έγραψε µια ροµαντική παρτιτούρα, στην οποία 
κυριαρχεί το όµποε και µια απλή βασική αρµονική µελωδία, η ένταση της οποίας την καθιστά, µέχρις ενός σηµείου, 
ανοίκεια. Κάποιες στιγµές, η ένταση χαµηλώνει µ’ ένα τσέλο, όπως, π.χ., όταν η µουσική συνοδεύει το πρωινό ξύπνηµα 
της Βούλας στη Θεσσαλονίκη, ενώ κορυφώνεται όταν ένα τεράστιο χέρι αναδύεται απ’ τον ηλιόλουστο κόλπο µε τα 
βαθυγάλανα νερά, περιστοιχισµένο από (ασυνήθιστα για τον Αγγελόπουλο) ζεστά χρώµατα. Η µουσική παρεµβάλλεται 
µε τρόπο τόσο αγγελικό όσο και ο Oρέστης: τα παιδιά το σκάνε απ’ την αστυνοµία µέσα σε µια βιοµηχανική περιοχή: 
ολόγυρα καµινάδες, πύργοι πανύψηλοι, ψυχροί, ένας εκσκαφέας…  
 
ΜΙΑ ΚΑΜΕΡΑ ΠOΥ ΨΗΛΑΦΕΙ ΤO ΕΣΩΤΕΡΙΚO ΚΑΙ ΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚO ΤOΠΙO 
O Αγγελόπουλος βρίσκεται στα ίχνη ενός ιδιαίτερα εγκεφαλικού και όχι πολύ συναισθηµατικού κινηµατογράφου, ενώ 
είναι επίσης εµφανής η προτίµησή του στους ανοιχτούς χώρους, στις σύνθετες και εξόχως εκφραστικές κινήσεις της 
κάµερας, και στην πρωτότυπη χορογραφία. Oι θεατές πρέπει να σκέφτονται και να αισθάνονται. O Oρέστης και τα δύο 
παιδιά σταµατούν σε µιαν απόµερη παραλία, κι εκεί η Βούλα βιώνει ένα «µεγαλόπρεπο συναίσθηµα», το οποίο σε µια 
στιγµή την ωθεί να φύγει, να τρέξει µακριά, να µείνει µόνη της. Μουσική απ’ το τζουκ-µποξ (όπως και στο 
Μελισσοκόµο) κι ένας έξοχος συνδυασµός τράβελινγκ και πανοραµίκ, που ολοκληρώνει υποκειµενικά την εµπειρία τής 
Βούλας. Άξιον απορίας είναι, πώς µέσα από έναν ζοφερό κόσµο, γεµάτο απόβλητα και θόρυβο, µπορεί ακόµα να 
γεννιέται ποίηση ή εικόνες ελπιδοφόρες.  
Το χέρι που βλέπουµε ν’ αναδύεται απ’ τη θάλασσα και να χάνεται πάνω απ’ την πόλη, κρεµασµένο από ένα 
ελικόπτερο, µπορεί ν’ ανήκει σ’ έναν κολοσσό, απ’ τ’ αρχαία χρόνια. Του λείπει ένα δάχτυλο: ο δείκτης, που θα 
µπορούσε να υποδεικνύει την κατεύθυνση. Τα παιδιά φεύγουν απ’ το ξενοδοχείο, και στα πρόσωπά τους είναι 
γραµµένη η απορία: σ’ έναν τοίχο, πίσω, στο βάθος, κάποιος έχει γράψει µία λέξη µονάχα: «ΝΑΙ». 
«Θέλω να πιστεύω πως ο κινηµατογράφος µπορεί να σώσει τον κόσµο» λέει ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Κι εµείς 
θέλουµε να το πιστεύουµε, γιατί ο κόσµος πρέπει να σωθεί οπωσδήποτε. 
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