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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 

Ο κινηματογράφος θεωρείται η έβδομη τέχνη ανάμεσα στη γλυπτική, τη 

ζωγραφική, τον χορό, την αρχιτεκτονική, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Έκανε την 

εμφάνιση του περισσότερο για να καταγράψει την κίνηση και να την οπτικοποιήσει 

όπως δηλώνει ο όρος (κίνηση + γραφή) κινηματογράφος. 

Ο ρόλος του βέβαια θα μπορούσε να θεωρηθεί διττός μιας και κινεί τέτοιου 

είδους νήματα πληροφορεί, ενημερώνει και αντλεί υλικό από την καθημερινή 

πραγματικότητα που τον καθιστά μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Αντλεί απόψεις και στάσεις από την καθημερινότητα των γεγονότων της 

εκάστοτε κοινωνίας και εμπνέεται από αυτή. Η σχέση βέβαια κοινωνίας 

κινηματογράφου είναι αμφίδρομη ιδίως στις απαρχές του. Ο κινηματογράφος ναι μεν 

παρουσίαζε θέσεις και τάσεις της ίδιας της εποχής αλλά από την άλλη είχε την 

ευχέρεια να δίνει κάθε φορά μέσα από οποιαδήποτε ταινία τη δική του λύση τη δική 

του οπτική. 

Εδώ θα λέγαμε πως αρχίζει να εδραιώνεται ο ρόλος του σκηνοθέτη μιας και 

είναι αυτός ο κύριος συντονιστής αυτού του “φιλτραρίσματος”, που βοηθά τον 

αποδέκτη θεατή να παρακολουθήσει και αντιληφθεί το μήνυμα που θέλει να περάσει. 

Ο κινηματογράφος δεν ξεκίνησε την πορεία του έχοντας ως στόχο την 

αποτύπωση ιστορικών ντοκουμέντων. Πολλές φορές ο κινηματογράφος ξεπερνά τη 

φαντασία και ξεφεύγει από τα στενά όρια της ρεαλιστικής πραγματικότητας. Ακόμη 

και ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι το πραγματικό μιας και 

ο σκηνοθέτης είναι αυτός που επιλέγει τι θα δείξει, τι δεν θα δείξει, ποια μηνύματα θα 

περάσει και ποια όχι. 

Ωστόσο, η μουσική στον ελληνικό κινηματογράφο εισήχθη αργά και σταθερά, 

λόγω και πολιτικών και κοινωνικών συγκυριών. 

Για τη μουσική επένδυση στις πρώτες ταινίες ελληνικής παραγωγής δυστυχώς 

έχουμε ελάχιστες πληροφορίες, μιας και η μουσική τότε δεν έπαιζε καθοριστικό ρόλο 

για την ολοκλήρωση της, αλλά αποτελούσε στοιχείο στο σύνολο της προβολής της. 

Τα έντυπα της εποχής (προγράμματα, περιοδικά, προγράμματα προβολών), κάνουν 
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λόγο για ξένες παραγωγές που χρησιμοποιούσαν για τις ταινίες τους μια ορχήστρα 

και ένα πιάνο. Στις ελληνικές παραγωγές βωβού κινηματογράφου, τα στοιχεία που 

δίνονται έχουν την μορφή προφορικών μαρτυριών από ανθρώπους που μετέπειτα 

έλαμψαν στη μικρή οθόνη, (Δανάη Στρατηγοπούλου, Γιάννης Σπάρτακος, Γρηγόρης 

Γρηγορίου, Τζάνης, Αλιφέρης) οι οποίοι τότε ήταν έφηβοι. 

Και έτσι δεν μπορούμε να πούμε με πλήρη σαφήνεια και ακρίβεια τι 

κατάσταση επικρατούσε στον τομέα των μουσικών επενδύσεων για μια ταινία, 

εικάζουμε όμως πως λόγω των επιρροών από ξένες παραγωγές όποιο στούντιο 

διέθετε ορχήστρα ή πιάνο χρησιμοποιούνταν για την ολοκλήρωση μιας ταινίας. 

Η μουσική μέσα στην ταινία δεν είναι ένας ήχος ακόμα, αλλά ένας ήχος 

μοναδικός και ξεχωριστός προσαρμοσμένος σε θέμα και μελωδία για αυτή. Είχε 

ξεχωριστή και μέγιστη σημασία μιας και ο κινηματογράφος μπορούσε μέσω της 

εικόνας που διέθετε να προβάλει πιο εύκολα οποιοδήποτε στοιχείο ή κατάσταση 

ήθελε. Και σε αυτό φυσικά μπορούσε να επηρεάσει η μελωδία που ακλουθούσε την 

κάθε σκηνή. Η αναγκαιότητα της μουσικής επένδυσης ως συνοδεία για την 

δημιουργία κλίματος και ατμόσφαιρας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Η απουσία 

μελωδίας ήχου βοηθούσε στη ρεαλιστική διάσταση του σεναρίου, αλλά η παρουσία 

του βοηθά  στη δραματουργική προσέγγιση του θέματος (Μυλωνάς Κ., 1999). 

Στον ελληνικό κινηματογράφο όμως, παρά τις δυσκολίες και τα αργά βήματα 

που συντελούνταν, έχουμε να επιδείξουμε έναν πλούτο κινηματογραφικό, 

σκηνοθετικό, σεναριακό, που όμοιο του πριν μερικές δεκαετίες, δε θα 

φανταζόμασταν ότι κατέχουμε. Σημαντικό κεφάλαιο στην εγχώρια παραγωγή, 

αποτέλεσαν ορισμένοι άνθρωποι – σταθμοί, όπως είναι ο Νίκος Κούνδουρος, ο 

Παντελής Βούλγαρης, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος.  

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με το δημιουργό Θόδωρο 

Αγγελόπουλο και τη μουσική και τη δράση στις σημαντικότερες ταινίες του. Ένα 

κεφάλαιο της ελληνικής έβδομης τέχνης από μόνος του ο σκηνοθέτης αυτός. Δέλεαρ 

για εμάς να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να σχολιάσουμε το έργο του. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 

Ο κινηματογράφος έφτασε στην Ελλάδα από τη Δύση ως κάτι το 

εξωπραγματικό θα έλεγε κανείς. Η Ελλάδα μέσα από δύσκολες συγκυρίες εποχής με 

κοινωνικό-πολιτικές ρίζες ανθίζει αργά κα σταθερά στη μεγάλη οθόνη. 

Ο πρώτος κινηματογράφος ανοίγει στην Αθήνα το 1907.Οι αίθουσες 

προβολών από εκεί και έπειτα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Η προβολή της 

κινούμενης εικόνας προκαλεί στο κοινό συναισθήματα ενθουσιασμού και όχι μόνο. 

Πολλά τα δημοσιεύματα της εποχής που κάνουν λόγο για τη νέα μορφή τέχνης. Ο 

λόγος και οι συζητήσεις στις διάφορες γειτονιές εκτοξεύει τη δημοτικότητα του 

κινηματογράφου και οι προβολές ταινιών είναι όλο και πιο συχνές. 

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν την κινηματογραφική 

ταυτότητα μιας ταινίας είναι ο ήχος. Οι φωνές, οι διάλογοι, ο ήχος των αντικειμένων, 

οι φυσικοί ήχοι όταν τα γυρίσματα είναι εξωτερικά, ή φυσικοί θόρυβοι, 

συναποτελούν  μαζί με την μουσική επένδυση το ηχητικό σύνολο που χρειάζεται μια 

ταινία. 

Για τους κινηματογραφιστές οι μελωδίες, οι ήχοι είναι ίσως από τα πιο 

εκφραστικά μέσα που διαθέτουν επειδή συμβάλλουν με τέτοιο τρόπο στην 

αποτύπωση μιας σκηνής που όμοιος τους δεν υπάρχει. Ιδίως εάν η μουσική 

χρησιμοποιηθεί ορθά και με τέτοιο τρόπο που ούτε να κρύβει αλλά ούτε και να 

καλύπτει σημαντικά στοιχεία σεναρίου και σκηνοθεσίας. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ταινιών που η μουσική τους επένδυση 

ξευτέλιζε και έκανε να φαίνεται μια ταινία  πολύ κακής ποιότητας. Η πιο απλή λύση 

για κάποιους κινηματογραφιστές ήταν να χρησιμοποιήσουν μουσική υπόκρουση με 

θέματα του Μπετόβεν ή ρομαντικά βιολιά, τα οποία κατακρεουργούσαν το σύνολο 

της εκάστοτε παραγωγής, μόνο και μόνο για να πετύχουν το φθηνό εντυπωσιασμό και 

την εμπορικότητα της στιγμής. 

Το μουσικό μπακγκράουντ μιας ταινίας θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο 

και ενσωματωμένο στις ανάγκες της και μόνο. Θα πρέπει να υπακούει στους κώδικες 

και στους κανόνες που τάσσει η εκάστοτε σκηνή ώστε να αποδοθεί όσον το δυνατόν 

καλύτερα η ματιά του σκηνοθέτη και σεναριογράφου. 
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Η υπερβολική χρήση μελωδιών και διάφορων ηχητικών πολλές φορές 

αποδυναμώνει την εικόνα και την αφήγηση των πρωταγωνιστών φέρνοντας αντίθετα 

από τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα παραθέσουμε ορισμένα γενικά στοιχεία για τη ζωή 

και το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Θα αναφέρουμε αυτά που αποτελούν τον 

κορμό του βιογραφικού του σημειώματος, σχολιάζοντας τους πιο σημαντικούς 

σταθμούς αυτού, με λίγα λόγια. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα ξεκινήσουμε με το σχολιασμό των ταινιών  του με 

πρώτο το «Θίασο» για δύο λόγους. Πρώτον γιατί είναι μια ταινία που προηγείται 

χρονολογικά από τις άλλες δημιουργίες του και δεύτερον γιατί είναι ίσως το 

καλύτερο «παιδί» του παγκοσμίως. Ήταν μία ταινία που από όταν βγήκε στις μεγάλες 

οθόνες, έκανε τη διεθνή γνώμη και την παγκόσμια καλλιτεχνική σφαίρα να σηκώσει 

το βλέμμα της και να το ρίξει επάνω σε έναν νεαρό και άσημο Έλληνα σκηνοθέτη. 

Ακόμη, θα μιλήσουμε για τον καλλιτέχνη Λουκιανό Κηλαηδόνη, που ήταν ένας από 

τους συνεργάτες του Αγγελόπουλου, ως μουσικός συνθέτης, στην ταινία-σταθμό του, 

στο «Θίασο».Θα αναφερθούμε στη σχέση και τη συνεργασία τους και φυσικά στη 

μουσική επένδυση της ταινίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο σχολιάζουμε αναλυτικά τη συνθέτρια Ελένη Καραΐνδρου 

και τη σχέση που ανέπτυξε μέσα από τη συνεργασία της με το Θόδωρο Αγγελόπουλο. 

Πιο συγκεκριμένα θα αναλύσουμε τη μουσική της σύνθεση για τη «Σκόνη του 

Χρόνου», η οποία παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξιστορώντας τα γεγονότα των 

τελευταίων πενήντα χρόνων του 20ου αιώνα, μέσα από προσωπικές αναμνήσεις και 

μια παθιασμένη ερωτική ιστορία. 

  Στο τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με  τη δομή και τη μουσική 

επένδυση στην ταινία «Ταξίδι στα Κύθηρα». Εδώ θα συναντήσουμε μια Ελλάδα της 

ομίχλης, της βροχής και του σύννεφου, μέσα από ένα σχέδιο της νοσταλγίας ενός 

ταξιδιού στα Κύθηρα και όχι ένα πραγματικό ξεκίνημα με τελικό προορισμό το νησί. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στην πλοκή του έργου «Μία 

αιωνιότητα και Μία Μέρα» καθώς και στις μουσικές εικόνες της Ελένης Καραΐνδρου, 

οι οποίες «ντύνουν» αρμονικά τα πλάνα του Αγγελόπουλου. Μέσα από αυτά θα 

συναντήσουμε μια συγκλονιστική τομή της σύγχρονης Ελλάδας και του τρόπου 

σκέψης των ανθρώπων της. 

Στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας μας, θα μιλήσουμε για την προτελευταία 

ταινία του Αγγελόπουλου «Το λιβάδι που δακρύζει», με κυρίαρχο θέμα την οδύσσεια 
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των Ελλήνων προσφύγων. Στο έργο του αυτό θα συναντήσουμε πλάνα ανείπωτης 

ομορφιάς, τα οποία πλαισιώνονται από μουσική γεμάτη ένταση και συνέπεια. 

Στο έβδομο  κεφάλαιο, θα σχολιάσουμε άλλες ταινίες του, όπως είναι η 

«Αναπαράσταση», οι «Μέρες του ‘36», οι «Κυνηγοί», ο «Μεγαλέξαντρος», το 

«Τοπίο στην Ομίχλη», το «Μετέωρο βήμα του πελαργού» και τέλος το «βλέμμα του 

Οδυσσέα», αναφερόμενοι στα ιδιαίτερα στοιχεία της καθεμίας. 

Στο όγδοο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με μία άλλη παράμετρο των έργων του 

Αγγελόπουλου, τις εικαστικές παραπομπές. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από μία 

προσπάθεια να ιχνηλατήσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε το έργο του δημιουργού. 

Στο ένατο κεφάλαιο θα σημειώσουμε μερικές από τις στιλιστικές ιδιομορφίες 

του Θόδωρου Αγγελόπουλου γενικά, στην προσπάθεια μας να κλείσουμε την 

παρούσα πτυχιακή εργασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακολουθεί ο επίλογος της 

εργασίας μας και τα συμπεράσματα μας. 

Η μουσική είναι η πιο ενδιαφέρουσα πολλές φορές ματιά του σκηνοθέτη μιας 

και βοηθά στην αποτύπωση στιγμών με τη συνοδεία μελωδιών. Απαθανατίζεις 

κινηματογραφικά στιγμιότυπα όσο πιο ολοκληρωμένα μπορείς. Μιας και η εικόνα 

μαζί με την αφήγηση και την μουσική είναι ότι πιο κοντά στο αληθινό, πραγματικό. 

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος έδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα στη μουσική επιλογή κι 

επένδυση των έργων του. Έπρεπε η μουσική να συνάδει απόλυτα και να παίζει μαζί 

με τους ηθοποιούς του, να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του όλου που είχε να 

παρουσιάσει, να πλαισιώνει και να ενδυναμώνει την εικόνα που ξετυλίγεται στο 

λευκό πανί, να κάνει το θεατή να έρχεται πιο κοντά με τη φαιά ουσία που ήθελε να 

του μεταδώσει. Η μουσική για τον Αγγελόπουλο ήταν ότι το μοντάζ για το 

σκηνοθέτη. Το απαραίτητο εργαλείο προβολής και σύνταξης της κινηματογραφικής 

εικόνας και τη ροής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 
Βιογραφία του Θόδωρου Αγγελόπουλου 

Οι πρώτες γνώσεις 

 

 
Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γεννήθηκε στις 27 Απριλίου του 1935 στην 

Αθήνα. Σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο των Αθηνών, αλλά δεν τελείωσε ποτέ τις 

σπουδές του αυτές, καθώς τις παράτησε λίγο πριν το πτυχίο. Το 1961 είναι η χρονιά 

που φεύγει από την Ελλάδα και μετακομίζει στο Παρίσι. Παρακολουθεί στη 

Σορβόννη μαθήματα γαλλικής φιλολογίας και φιλμογραφίας, ενώ κάνει ταυτόχρονα 

και μαθήματα εθνολογίας. Αργότερα θα παρακολουθήσει τα μαθήματα 

κινηματογράφου στην αρμόδια σχολή IDHEC καθώς και στο Musee de l’ homme.  

To 1964 ο Θόδωρος Αγγελόπουλος επιστρέφει στην Ελλάδα και από τότε 

μέχρι και το 1967 εργάζεται σαν κριτικός κινηματογράφου στην εφημερίδα 

Δημοκρατική Αλλαγή, μαζί με τους Βασίλη Ραφαηλίδη, Τόνια Μαρκετάκη κτλ. Είναι 

η Τόνια Μαρκετάκη που του πρότεινε να εργαστεί άλλωστε εκεί, και προς έκπληξη 

όλων, παρά τον αναίτιο ξυλοδαρμό του από την αστυνομία ενώ βάδιζε στο κέντρο 

της πόλης, αντί να φύγει πίσω στη Γαλλία ξανά, παραμένει στην Ελλάδα. Ο ίδιος 

άρχισε να ασχολείται με τον κινηματογράφο και τη σκηνοθεσία το 1965 και μόλις το 

1968 παρουσίασε την πρώτη ταινία του μικρού μήκους, την Εκπομπή, στο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, η οποία αποσπά και το βραβείο των κριτικών. 

(Θ. Αγγελόπουλος: Ο ποιητής της Έβδομης Τέχνης. 2014) 

Στη 1 του Σεπτέμβρη εν έτη 1969 κυκλοφορεί το περιοδικό του Θ. 

Αγγελόπουλου και του Β. Ραφαηλίδη, Σύγχρονος κινηματογράφος. Ήταν ένα 

θεωρητικό περιοδικό για τον κινηματογράφο που στόχο είχε να παρακολουθεί και να 

σχολιάζει επιστημονικά τη σύγχρονη πρωτοπορία. Στη συντακτική επιτροπή ήταν 

πολλοί αξιόλογοι Έλληνες, όπως ο Λάκης Παπαστάθης, ο Γιώργος Κόρρας, η Ρούλα 

Μητροπούλου κ.ά ενώ την οργάνωση και τη διεκπεραίωση όλης της προσπάθειας την 

είχε αναλάβει ο Παντελής Βούλγαρης. 

(http://www.theoangelopoulos.gr/docs/greek_bio.pdf ) 
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Το 1970, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ξανά, είναι η φορά 

που κερδίζει το πρώτο βραβείο για την ταινία του Αναπαράσταση. Η ταινία αυτή 

κέρδισε πολλές διακρίσεις και στο εξωτερικό και για πολλούς ήταν το σημείο από 

όπου ξεκίνησε να αναδύεται ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος. Εκτός από τα 

βραβεία που σάρωσε στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, το 1971 που προβλήθηκε στη 

Γαλλία, απέσπασε το βραβείο Ζωρζ Σαντούλ ως η καλύτερη ταινία. Απέσπασε ειδική 

αναφορά από την FIPRESCI, που είναι η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου 

στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, την  ίδια χρονιά. (Θ. Αγγελόπουλος: Ο ποιητής της 

Έβδομης Τέχνης. 2014)  

 

 

 

Από τότε και μετά, οι ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου, συμμετείχαν σε 

πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο, έχουν αποσπάσει επίσης πολλά βραβεία, τα οποία 

και τον καθιέρωσαν ως έναν από τους καλύτερους σκηνοθέτες του σύγχρονου 

κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο.  

Το 1972 είναι η χρονιά που βγαίνει στις οθόνες του κινηματογράφου η ταινία 

του Αγγελόπουλου «Μέρες του ‘36». Η ταινία είναι γυρισμένη μέσα στα χρόνια της 

Αμερικανοκίνητης Χούντας στην Ελλάδα, και το περιεχόμενο της καθαρά 

αλληγορικό για την εποχή, αναφέρεται ως ιστορικό πλαίσιο στην εποχή λίγο πριν τη 

δικτατορία του Μεταξά, το 1936. θα αποσπάσει το βραβείο σκηνοθεσίας και της 

φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ θα βραβευτεί και 

από τη FIPRESCI στο φεστιβάλ του Βερολίνου. Ακολουθεί το 1974 και 1975 με  την 

προβολή του «Θιάσου», της ταινίας που θα καθιερώσει και θα αναδείξει τον 

Αγγελοπουλικό τρόπο σκηνοθεσίας, τη δική του διεισδυτική ματιά. (Θ. 

Αγγελόπουλος: Ο ποιητής της Έβδομης Τέχνης. 2014) 

Ο «Θίασος» θα αποσπάσει δεκατρία βραβεία συνολικά. Το ένα καθόλου 

υποδεέστερο του άλλου. Το 1975 αποσπά στις Κάννες, μετά από παρέμβαση της 

FIPRESCI, το βραβείο των κριτικών, ενώ αρχικά είχε αποκλειστεί η προβολή του  

λόγω περιεχομένου και θέματος. Στο Βερολίνο κατακτά το βραβείο ΙΝΤΕΡΦΙΛΜ και 

το 1979 εξακολουθεί να βραβεύεται στο Λονδίνο ως η καλύτερη ταινία της χρονιάς. 

Στην Ιαπωνία το ίδιο. Λίγο πιο πριν, το 1975 σαρώνει τα βραβεία Α’ ανδρικού ρόλου, 

Α’ γυναικείου ρόλου, καλύτερης ταινία, σκηνοθεσίας και σεναρίου στο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, επίσης το βραβείο ΠΕΚΚ στην ίδια πόλη. Η Ένωση 
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κριτικών της Ιταλίας, συγκαταλέγουν τον Θίασο, στις καλύτερες ταινίες της 

δεκαετίας 1970 – 1980 και η FIPRESCI εντάσσει την ταινία αυτή, ανάμεσα στις 

καλύτερες ταινίες στην Ιστορία του Παγκόσμιου Κινηματογράφου. (Θ. 

Αγγελόπουλος: Ο ποιητής της Έβδομης Τέχνης. 2014) 

Το έτος 1977 βγαίνουν οι «Κυνηγοί» του Αγγελόπουλου. Ταινία που πηγαίνει 

με επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Καννών, αποσπά το βραβείο καλύτερης ταινίας 

στο Φεστιβάλ του Σικάγο και τιμάται επίσης με βραβείο από την Ένωση Τούρκων 

Κριτικών. Οι τρεις παραπάνω ταινίες, εντάσσονται σε έναν ενιαίο ιστορικό – πολιτικό 

πλαίσιο, είναι κατά κάποιον τρόπο μια τριλογία, η οποία κλείνει με τους «Κυνηγούς», 

που είναι βασισμένοι στα φαντάσματα του παρελθόντος που κυνηγούν τους νέο – 

Έλληνες πια. (http://www.sansimera.gr/biographies/433) 

Το 1979 είναι και η χρονιά που κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 

επόμενης του ταινίας «Μεγαλέξαντρος», γνωρίζει την διευθύντρια παραγωγής, Φοίβη 

Οικονομοπούλου και γίνονται ζευγάρι και σύντροφοι σε όλη τους τη μετέπειτα ζωή. 

Ακολουθεί λοιπόν το 1980 το έργο του «Μεγαλέξαντρος» που αποσπά το Χρυσό 

Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, καθώς στο ίδιο φεστιβάλ αποσπά και τα βραβεία 

FIPRESCI και Cinema Nuovo. Τέλος, κατακτά και το βραβείο ΠΕΚΚ στη 

Θεσσαλονίκη.  Την ίδια χρονιά, το 1980 γεννιέται και η πρώτη του κόρη, η Άννα. 

(http://www.theoangelopoulos.gr/docs/greek_bio.pdf) 

Τα χρόνια που ακολουθούν γυρίζει δύο ντοκιμαντέρ που του ζητήθηκαν από 

την κρατική τηλεόραση. Το πρώτο είναι το 1981 και ονομάζεται Χωριό ένα, κάτοικος 

ένας. Διαρκεί μόλις είκοσι λεπτά και αναφέρεται στη Νέα Σεβάστεια, ένα μικρό 

χωριό του νομού Θεσσαλονίκης και την εγκατάλειψη του και από τον τελευταίο του 

πια κάτοικο. Το επόμενο ντοκιμαντέρ του γυρίζεται το 1983 και διαρκεί τρία τέταρτα. 

Ονομάζεται Αθήνα, επιστροφή στην Ακρόπολη, είναι ουσιαστικά η παρουσίαση μιας 

διαφορετικής Αθήνας μέσα από την προσωπική ματιά του Αγγελόπουλου και της 

ιστορίας της πόλης, που προβλήθηκε από την ΕΡΤ με επιτυχία. Αξίζει εδώ να 

σημειώσουμε ότι σε αυτό το ντοκιμαντέρ προβάλλεται η ποίηση του Τάσου 

Λειβαδίτη και του Σεφέρη, ενώ η μουσική απαρτίζεται από τις μελωδίες του Μάνου 

Χατζιδάκι, του Κηλαηδόνη και του Διονύση Σαββόπουλου. 

(http://www.sansimera.gr/biographies/433) 
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Ενδιάμεσα χρονολογικά, έρχεται στη ζωή η δεύτερη του κόρη, η Κατερίνα, το 

1982. Δημιουργικά ο Θόδωρος Αγγελόπουλος επανέρχεται στις μεγάλες οθόνες το 

1984 με το Ταξίδι στα Κύθηρα. Η ταινία αυτή είναι η πρώτη από την «τριλογία της 

σιωπής» όπως θα τις ονομάσει ο ίδιος ο Αγγελόπουλος. Είναι η ζωή ενός μαχητή του 

εμφυλίου που επιστρέφει μετά από τριάντα χρόνια εξορίας στην Τασκένδη, ξανά 

στην Ελλάδα, αλλά αδυνατεί πραγματικά να ενσωματωθεί ή καλύτερα να 

προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα με την όποια έρχεται σε επαφή. 

(http://www.sansimera.gr/biographies/433) Το Ταξίδι στα Κύθηρα βραβεύεται για το 

σενάριο του στις Κάννες, ενώ κατακτά τα κρατικά βραβεία Καλύτερης Ταινίας και 

Σεναρίου, τα βραβεία Α’ ανδρικού και Α’ γυναικείου ρόλου καθώς και το βραβείο 

σκηνογραφίας. Επίσης θα τιμηθεί το 1984 με το βραβείο Κριτικών στο Φεστιβάλ του 

Ρίο ντε Τζανέιρο.   

Το 1985, γεννιέται και η τρίτη κόρη του Θόδωρου Αγγελόπουλου, η Ελένη. 

Αμέσως την επόμενη χρονιά, το 1986, προβάλλεται ο Μελισσοκόμος, όπου για πρώτη 

φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχει ένας παγκοσμίου φήμης ηθοποιός, ο 

Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Είναι ουσιαστικά το ταξίδι ενός συνταξιούχου δασκάλου 

και νυν μελισσοκόμου μέσα στη χώρα, ακολουθώντας το δρόμο των μελισσών. Μέσα 

στην πορεία του αυτή θα συναντήσει μία κοπέλα (την Νάντια Μουρούζη) που θα του 

ξυπνήσει συναισθήματα και αναμνήσεις που πλέον πίστευε ότι δεν είχε. Η τριλογία 

των ταινιών της σιωπής, θα κλείσει με τη δημιουργία του Τοπίου στην Ομίχλη, το 

1988. Είναι η περιπέτεια δύο παιδιών, μέσα από μία μοναχική αναζήτηση του πατέρα 

τους. Θα αποσπάσει στον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας και το βραβείο 

Φελίξ ως η καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία. (http://www.sansimera.gr/biographies/433) 

Το 1991 είναι η χρονιά που παρουσιάζεται στο κοινό Το Μετέωρο Βήμα Του 

Πελαργού. Είναι μία ακόμη συνάντηση του Αγγελόπουλου με τον Μαστρογιάνι, ο 

οποίος αυτή τη φορά υποδύεται έναν πολιτικό, ο οποίος μετά από έναν ιδιόμορφο 

λόγο, εγκαταλείπει το κοινοβούλιο και το σπίτι του κι εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει 

κανένα στοιχείο πίσω του. Η Γαλλίδα ηθοποιός Ζαν Μορό υποδύεται τη σύζυγο του, 

αλλά η ταινία απασχόλησε και για έναν ακόμη λόγο τον Τύπο της εποχής. Τα 

γυρίσματα της εν λόγω ταινίας έγιναν στη Φλώρινα, όπου ο Μητροπολίτης της 

περιοχής Αυγουστίνος, διαφωνώντας με το περιεχόμενο του έργου, αφόρισε το 1990 

τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. (http://www.sansimera.gr/biographies/433) Την ίδια 

χρονιά η ταινία συμμετείχε επίσημα στο Φεστιβάλ Καννών χωρίς όμως να διακριθεί. 
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Το 1992 η Γαλλική Δημοκρατία τιμά το Θόδωρο Αγγελόπουλο με το 

παράσημο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής. Το 1995 συνεχίζει το 

κινηματογραφικό του έργο, γυρίζοντας Το βλέμμα του Οδυσσέα. Η ταινία έχει ως 

κεντρικό ήρωα έναν ελληνοαμερικάνο σκηνοθέτη, ο οποίος γυρίζει  πίσω στην 

Ελλάδα για να αναζητήσει τρεις μπομπίνες ανεμφάνιστου φιλμ κάποιων πιονέρων 

του κινηματογράφου στα Βαλκάνια, με το όνομα Αδελφοί Μανάκη. Η απελπισία του 

πρωταγωνιστή στην αναζήτηση αυτού του σπάνιου υλικού του με την πρώτη του 

επαφή με τη χερσόνησο της χώρας αυτής, γίνεται ταυτόχρονα για τον ίδιο και μια 

απεγνωσμένη προσπάθεια να βρει ξανά έναν τρόπο να νοηματοδοτήσει τη ζωή του 

και τον τρόπο θέασης των πραγμάτων. Το Βλέμμα του Οδυσσέα τιμήθηκε με βραβείο 

από το Φεστιβάλ Καννών, όχι όμως με το Χρυσό Φοίνικα όπως ανάμενε ο ίδιος ο 

σκηνοθέτης. Γεγονός που σχολίασε και καυστικά με δηλώσεις του φέρνοντας μια 

αναστάτωση κατά τη διάρκεια λήξης του εν λόγω φεστιβάλ. 

(http://www.sansimera.gr/biographies/433) 

 

 

 

Το 1995 ανακηρύσσεται επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου των 

Βρυξελλών και το 1997 παίρνει τον τίτλο του Officier dans l’ Ordre des Arts et des 

Lettres από το Centre National de la Cinematographie. (Θ. Αγγελόπουλος: Ο ποιητής 

της Έβδομης Τέχνης. 2014) 

Το 1998 είναι μια χρονιά που δικαίωσε τους κόπους του σκηνοθέτη και 

κατέκτησε το όνειρο του. Προβάλλεται η ταινία του Μία Αιωνιότητα και Μία Μέρα 

που με τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Καννών θα τιμηθεί με τη μεγαλύτερη 

διάκριση της διοργάνωσης, με το Χρυσό Φοίνικα. Εκτός από το βραβείο αυτό, η 

ταινία θα αποσπάσει και το Prix Ecumenique από τη γαλλική πλευρά. Η ταινία έχει 

ως θέμα έναν θνήσκοντα συγγραφέα που επιχειρεί να κάνει το μεγάλο απολογισμό 

της ζωής του, η οποία είναι γεμάτη από χαμένες ευκαιρίες που δεν άρπαξε και 

κάποιες λάθος κινήσεις. Ένα άστεγο παιδί των φαναριών όμως που θα συναντήσει 

τυχαία, θα κάνει το συγγραφέα να αναβάλει την αποχώρηση του αυτή, για μία μέρα, 

για να μπορέσει να μεταδώσει σε αυτόν τον απρόσμενο μικρό του φίλο, κάτι από τη 

γνώση που κουβαλάει. (http://www.sansimera.gr/biographies/433) 

Από το 1999 μέχρι και το 2004 ο Θόδωρος Αγγελόπουλος συνεχίζει να 

διακρίνεται συνεχώς και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, συγκεντρώνοντας τιμητικούς 

 12

http://www.sansimera.gr/biographies/433
http://www.sansimera.gr/biographies/433


τίτλους. Το 1999 του απονέμεται από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας η 

θέση του Officier de la legion d’honneur, την ίδια χρονιά ανακηρύσσεται από το 

πανεπιστήμιο Universite Paris X Nanterre και το πανεπιστήμιο του Essex σε Docteur 

Honoris Causa. Το 2004 θα λάβει την ίδια θέση και τίτλο στο  πανεπιστήμιο 

«Stendhal-Grenoble3» στη Γαλλία.  

 

 

 

Το 2004 ξεκινά να δημιουργεί την επόμενη του τριλογία ταινιών με πρώτο Το 

λιβάδι που δακρύζει. Θα διακριθεί πάλι με το βραβείο της Διεθνούς Ένωσης  

Κινηματογράφου ως η καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία για το 2004. Σκοπός του 

Αγγελόπουλου ήταν με την τριλογία αυτή να διατρέξει την ελληνική ιστορία από το 

1919 μέχρι και το 1949. Ο πυρήνας είναι μια οικογένεια προσφύγων από την Οδησσό 

που το 1919 εγκαταλείπουν το σπίτι τους μετά την έλευση του Κόκκινου Στρατού και 

έρχονται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Το 2005 ο Πρόεδρος της Ιταλικής 

Δημοκρατίας στη Ρώμη, απονέμει στον Θόδωρο Αγγελόπουλο το παράσημο  

«Grande Officiale del Ordine al Merito della Repubblica Italiana». Τη χρονιά του 

2007 θα γίνει για πρώτη φορά παππούς αποκτώντας τον εγγονό του Θοδωρή και 

μέχρι και το 2008 αποκτά τον τίτλο του Doctor Honoris Causa στα πανεπιστήμια του 

«University of Sheffield» στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης στην Ιταλία και 

στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας εδώ στην Ελλάδα. 

(http://www.theoangelopoulos.gr/docs/greek_bio.pdf) 

Το 2008 με 2009 γυρίζει το δεύτερο μέρος της τελευταίας του τριλογίας, με 

τίτλο Η Σκόνη του Χρόνου. Ο Βίλεμ Νταφόε ενσαρκώνει έναν ελληνοαμερικανό 

σκηνοθέτη που θέλει να γυρίσει μία ταινία επάνω στην προσωπική του ιστορία καθώς 

και την ιστορία των γονιών του. Αυτή η ιστορία ξετυλίγεται σε πολλά μέρη, 

ξεκινώντας από την Ιταλία και μετά στη Γερμανία, τη Ρωσία, το Καζακστάν, τον 

Καναδά και τέλος τις ΗΠΑ. Κεντρική φιγούρα μια γυναίκα, η Ελένη που θα 

διεκδικήσει και θα διεκδικείται ταυτόχρονα στον απόλυτο βαθμό της αγάπης. Είναι 

εκτός από ένα γεωγραφικά και κυριολεκτικά μεγάλο ταξίδι, κι ένα ταξίδι μέσα στα 

ιστορικά πεπραγμένα και γεγονότα που έλαβαν χώρα στον κόσμο τα τελευταία 

πενήντα χρόνια και σημάδεψαν με τον τρόπο τους τον 20ο αιώνα. Πρέπει να 

αναφέρουμε ότι είναι και η πρώτη ταινία του Αγγελόπουλου που κάνει γυρίσματα 

στο εξωτερικό. (http://www.sansimera.gr/biographies/433)  
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Με τη Σκόνη του Χρόνου θα λάβει μέρος στο Φεστιβάλ του Βερολίνου και την 

ίδια χρονιά θα ανακηρυχτεί σε επίσημος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Αιγαίου 

στην Ελλάδα, ενώ το 2010 ανακηρύσσεται σε Doctor Honoris Causa από το 

Πανεπιστήμιο του Ισμίρ στην Τουρκία. Το 2011 λαμβάνει το βραβείο Καριέρας 

Viareggio EuropaCinema 2011 από τον Πρόεδρο της τοπικής αρχής της Τοσκάνης, 

Ενρίκο Ρόσι. (http://www.theoangelopoulos.gr/docs/greek_bio.pdf) 

Περί τα τέλη του 2011 ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ξεκίνησε τα γυρίσματα του 

τελευταίου μέρους της τριλογίας του, την ταινία Η άλλη θάλασσα. Η ταινία αυτή θα 

πραγματευόταν το θέμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και με αυτό τον τρόπο 

θα έκλεινε το θέμα του. Όμως εντελώς αναπάντεχα και ξαφνικά, κατά τη διάρκεια 

των γυρισμάτων της ταινίας στην περιφερειακή οδό της Δραπετσώνας, ένας 

μοτοσικλετιστής παρέσυρε τον Αγγελόπουλο, ο οποίος μεταφέρθηκε με σοβαρές 

κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο για να υποκύψει όμως αργότερα στα 

τραύματα του.  (http://www.sansimera.gr/biographies/433) 

Ακόμα και την τελευταία του πνοή, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος της έδωσε μια 

άλλη διάσταση. Τραγική και ταυτόχρονα ποιητική. Όπως ήταν άλλωστε ολόκληρο το 

έργο του και η δομή των ταινιών του. Αν αυτό το ατύχημα δεν του στερούσε τη ζωή, 

Η άλλη θάλασσα θα ήταν σίγουρα ένα ακόμα πολύτιμο λιθαράκι στον παγκόσμιο κι 

ελληνικό κινηματογράφο. Ο Αγγελόπουλος, μέσα από τις μόλις 13 ταινίες του, έχει 

αφήσει πίσω μια ολόκληρη σχολή στον κινηματογράφο. Θα συνεχίζει να αναλύεται 

και να προβάλλεται ως ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες σκηνοθέτες στην 

Ελλάδα  αλλά και παγκόσμια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 
2.1 «Ο θίασος». Δομή και δράση. 

 
Η Ελλάδα αποτελούσε πάντα μια κοιτίδα πολιτισμού, η οποία πολλές  φορές 

έγινε η ίδια αποδιοπομπαίος τράγος γι’ αυτούς που ήθελαν να την εκμεταλλευτούν 

ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση. Όσο κι αν η χώρα και οι Έλληνες υπέφεραν είτε 

κάτω από ξένο είτε από ντόπιο ζυγό, πάντα υπήρχαν φωτεινά παραδείγματα που 

έδειχναν ένα φως, που όριζαν ένα σημείο διαφυγής, που έδιναν μια άλλη προοπτική 

κι ελπίδα. Καλλιτέχνες που με την ευαισθησία της  φύσης τους προσέγγισαν την 

πραγματικότητα μέσα από μια άλλη σκοπιά που έμενε θαμμένη και βουβή. Αυτό 

έκανε και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος με τις ταινίες του και ειδικά με τον 

πολυβραβευμένο του «Θίασο». Δεν είναι απλά μια ιστορική και πετυχημένη ταινία 

λόγω των σεκάνς από τις  οποίες αποτελείται. Είναι ένα μάθημα από μόνη της  για 

την αλληγορία που προσφέρει με τόσο έντεχνο τρόπο και γιατί κατάφερε ο 

Αγγελόπουλος να της προσδώσει το πιο δύσκολο γνώρισμα. Να κάνει το «Θίασο» 

του όχι μία ακόμη ιστορική ταινία με την έννοια της εξιστόρησης γεγονότων, αλλά 

μια ταινία μέσα στην ιστορία. 

 

 

Ήταν το 1975, όταν αποκλείστηκε ο «Θίασος» από τη διεύθυνση του 

Φεστιβάλ των Καννών από το επίσημο πρόγραμμα του, με τη δικαιολογία ότι το 

περιεχόμενο του προσέβαλε τον «στρατάρχη Παπάγο». Η κίνηση αυτή προκάλεσε 

αντιδράσεις, με αποτέλεσμα οι σκηνοθέτες να την αγκαλιάσουν και να τη 

συμπεριλάβουν στο δικό τους «Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών». Η ταινία κατέληξε 

να αποτελεί το κύριο θέμα του φεστιβάλ τελικά, παραγκωνίζοντας τα έργα του 

επίσημου προγράμματος. Έτσι κατέληξε ο «Θίασος» να αποσπάσει το πρώτο βραβείο 

του FRIPRESCI. Πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σεργκέι Γιουτκέβιτς (στο 

Μοντέλα Πολιτικού Κινηματογράφου, 1982), στη σύγχρονη εποχή δε μπορεί κανείς 

να αρνηθεί ότι η εν λόγω ταινία ανήκει στις  σημαντικότερες ταινίες του παγκόσμιου 

κινηματογράφου και μάλιστα είναι ένα έξοχο δείγμα πολιτικής ταινίας, συνδυάζοντας 
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όλα τα χαρακτηριστικά αυτά μαζί με το ιδιαίτερο, διεισδυτικό και προσωπικό στυλ 

του Θόδωρου Αγγελόπουλου. (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

Ο «Θίασος» θα αποτελέσει μια τομή τόσο για τον ελληνικό κινηματογράφο 

φυσικά όσο και για τον παγκόσμιο. Τα χαρακτηριστικά του έργου του Θόδωρου 

Αγγελόπουλου φαίνεται ότι δεν πατάνε σε καμία προγενέστερη κινηματογραφική 

σχολή, αλλά συνδυάζουν ταυτόχρονα την προσωπική γραφή του δημιουργού και 

δείγματα μεγάλων κινηματογραφιστών όπως ο Ταρκόφσκι, ο Γκοντάρ κτλ. Η αλήθεια 

είναι ότι με όλα αυτά τα στοιχεία, ο Αγγελόπουλος είχε έρθει σε επαφή, με αυτό που 

ονομάστηκε «κινηματογράφος των δημιουργών», όταν σπούδαζε στο Παρίσι. Το 

πρωτότυπο στο έργο του είναι ότι χρησιμοποιεί πολύ έντεχνα στοιχεία της ελληνικής 

παράδοσης, λόγιας και λαϊκής, δημιουργώντας έτσι ένα κράμα που καθίσταται 

παράδειγμα για τον ελληνικό πολιτισμό και τον ελληνικό κινηματογράφο. (Χώρος 

και Χρόνος στην ταινία  Ο Θίασος του Θ.Αγγελόπουλου., 2012)  

Η ιδιαιτερότητα της πολιτικής του στάσης μέσα στα έργα του για να το 

συνδέσουμε με τη θέση του Γιουτκέβιτς παραπάνω, είναι ότι δεν κάνει μια πολιτική 

ταινία, αλλά κινηματογραφεί πολιτικά, η πολιτική του συνείδηση είναι διάχυτη 

παντού μέσα στο σενάριο και τη  σκηνοθεσία, στον τρόπο με τον οποίο βασίστηκε 

στην ιστορία για να ξετυλίξει το κουβάρι των γεγονότων στο έργο του. Η μουσική και 

η ποιητική ματιά και η επαναστατική λογική είναι στοιχεία απαραίτητα για τον 

Αγγελόπουλο στις ταινίες του. Αυτό που κάνει το «Θίασο» διαχρονικό έργο και 

οικουμενικό είναι ότι μπορεί ο σκηνοθέτης να στοχάζεται πάνω στην Ελλάδα και την 

ιστορία της, αλλά η εθνική του καταγωγή δεν γίνεται τροχοπέδι στη δημιουργία του, 

ίσα ίσα μεταμορφώνεται σε ανθρώπινη υπόσταση που δεν έχει σύνορα. (Χώρος και 

Χρόνος στην ταινία  Ο Θίασος του Θ.Αγγελόπουλου., 2012)  

Είναι μία ταινία διάρκειας τεσσάρων ωρών, που σε κρατά καθηλωμένο καθώς 

οι σκηνές είναι ιδιαίτερα σύνθετες. Η σχέση του «Θιάσου» και της αρχαίας ελληνικής 

τραγωδίας είναι μεγάλη και κυρίως με αυτή του Ευριπίδη. Άλλωστε οι 

πρωταγωνιστές της ταινίας δε φέρουν τυχαία τα ονόματα της Ηλέκτρας, του Πυλάδη, 

του Ορέστη, του Αίγισθου κτλ. Ο μύθος των Ατρειδών πλέκεται όμορφα και 

αριστοτεχνικά με τη σύγχρονη πραγματικότητα και γίνεται όχημα έκφρασης του 

βαθύτερου στοχασμού του Αγγελόπουλου. Η ταινία αρχίζει σα θεατρική παράσταση, 

με μια σκηνή και μια κόκκινη αυλαία όπου παρουσιάζεται ένας ακορντεονίστας 

εξιστορώντας την ιστορία της Γκόλφως που θα παίξει ο θίασος. Αυτή είναι η 

εισαγωγική εικόνα στην ταινία του Αγγελόπουλου. (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 
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Ο ιστορικός χρόνος της ταινίας είναι η περίοδος από το 1939 μέχρι και το 

1952. Τα ιστορικά, πολιτικά και πολιτιστικά στοιχεία της ταινίας αναφέρονται 

αναμφισβήτητα σε ένα μέχρι τότε τουλάχιστον παραγκωνισμένο κεφάλαιο της 

ιστορίας. Η δουλειά του Αγγελόπουλου και των συνεργατών έδωσε την αίσθηση 

αρχειακής δουλειάς και οργάνωσης. Μέσα στην ταινία, παρουσιάζονται πολιτικά 

ντοκουμέντα όπως η προεκλογική καμπάνια του Παπάγου, η συμφωνία της Βάρκιζας, 

οι εκλογές του 1945, με τέτοιο τρόπο που φαίνονται ως εσωτερικά κι απαραίτητα 

στοιχεία για την εξέλιξη της πλοκής  του έργου. Εμπλέκονται αυθεντικές μαρτυρίες 

για τη Μικρασιατική Καταστροφή, για τα Δεκεμβριανά καθώς και για τις εξορίες στη 

Μακρόνησο. (Χώρος και Χρόνος στην ταινία  Ο Θίασος του Θ. Αγγελόπουλου., 

2012)  

Όλα αυτά τα παραπάνω συνθέτουν το περιβάλλον στο οποίο περιφέρεται ο 

θεατρικός θίασος της ταινίας. Είναι άλλωστε ένα μπουλούκι που κάνει περιοδεία 

στην επαρχία της χώρας παρουσιάζοντας είπαμε την Γκόλφω του Περεσιάδη. Η 

σκηνή ξεκινάει με έναν επαρχιακό σιδηροδρομικό σταθμό ένα πρωί του Νοέμβρη εν 

έτη 1952. Η πολιτική σημασία της ημερομηνίας θα διευκρινιστεί στη συνέχεια από 

τον Αγγελόπουλο. Στην αποβάθρα του σταθμού αυτού στέκεται το μπουλούκι, ο 

θίασος, που αποτελείται από δέκα άτομα και κανένας από αυτούς δε δίνει την 

αίσθηση του εξωτικού ηθοποιού, του αρτίστα. Ο θίασος αποτελείται από τον 

Αγαμέμνονα, την Κλυταιμνήστρα, την Ηλέκτρα, τον Ορέστη, τον Αίγισθο, τον 

Πυλάδη, τη Χρυσόθεμη, το μωρό τους Χρυσόθεμης και ανάμεσα σε όλους αυτούς 

περιλαμβάνεται ένας ποιητής, μια γριά βοηθός και ο γεροηθοποιός ακορντεονίστας. 

(Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

Η εικόνα δεν είναι καθόλου ρομαντική. Ο θίασος κουβαλάει όλη την 

πραμάτεια του, βαλίτσες, σκηνικά, ζαρωμένος από το κρύο. Περπατάει σε υγρό 

δρόμο στρωμένο από προκηρύξεις της προεκλογικής εκστρατείας του Παπάγου ενώ 

από τα μεγάφωνα ηχεί το μήνυμα του για την εκλογική του νίκη που θα φέρει την 

αποκατάσταση του κινδύνου από τον κομουνιστικό εχθρό της χώρας. Είναι ελάχιστα 

χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου, όπου η κυβέρνηση αποτελείται από δεξιά και 

ακροδεξιά στοιχεία, καθοδηγείται από τα αμερικάνικα επιτελεία και στρέφεται 

εναντίον όσων τόλμησαν να την αμφισβητήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Αμέσως 
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μετά το τέλος της σκηνής, αλλάζει και ο χρόνος της ταινίας και ο Αγγελόπουλος μας 

μεταφέρει με επιδεξιότητα στο φθινόπωρο του 1939. (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

Τα ονόματα των πρωταγωνιστών του θιάσου παραπέμπουν ανοιχτά στο μύθο 

των Ατρειδών, όπου εντοπίζεται και η πρώτη επιρροή του Αγγελόπουλου από τον 

Μπέρτολτ Μπρεχτ. Ο σκηνοθέτης συνειδητά ανατρέπει τη σταθερότητα που θα 

μπορούσαν να προβάλλουν αυτά τα πρόσωπα αν δεν τα αλλοίωνε και με άλλα μέσα 

στην πλοκή της ταινίας του. Αυτό που τον ενδιέφερε να κρατήσει είναι οι ανθρώπινες 

σχέσεις που του προσφέρει απλόχερα έτοιμες ο μύθος των Ατρειδών κι όχι η 

σημαντικότητα ή η επικαιρότητα του ίδιου του μύθου του Ευριπίδη. Κάνει χρήση του 

πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας για να προβάλλει την τραγωδία του ελληνικού χώρου 

και ιστορίας όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος. (Χώρος και Χρόνος στην ταινία  Ο  

Θίασος του Θ. Αγγελόπουλου., 2012)  

 

 

 

 

 

Το επόμενο πλάνο ανοίγει την εποχή του 1939 όπως είπαμε με τις φωνές του 

τελάλη της εποχής που ανακοινώνει την άφιξη του Γκαίμπελς με τον Μεταξά για μια 

εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία. Η φωνή του τελάλη γίνεται το όχημα που μας 

μεταφέρει σε πρώτο πλάνο στους ηθοποιούς του θιάσου και μπορούμε να τους 

παρατηρήσουμε πια έναν έναν. Τέσσερις γυναίκες. Η μάνα μια μεσόκοπη γυναίκα και 

μετά οι δυο κόρες της, η Ηλέκτρα και η μικρότερή της Χρυσόθεμη μαζί με το νεαρό 

γιο της. Τέλος, η γριά βοηθός. Πέντε οι άνδρες. Ένας  μεσόκοπος άνδρας με 

μουστάκι που προφανώς είναι ο πατέρας και ένας γέρος ακόμη που είναι ο 

ακορντεονίστας και κουβαλάει μαζί με έναν νεαρό, τον Ποιητή, με κόκκινο κασκόλ 

στο λαιμό, το βαρύ φορτίο του θιάσου. Στο θίασο είναι και ένας ακόμη άνδρας ο 

Αίγισθος. Στο τέλος τους ακολουθεί ένας με τσιγάρο στο στόμα, που είναι ο 

Πυλάδης. Η εικόνα κλείνει με το μπουλούκι να μπαίνει σε ένα άδειο καφενείο, έξω 

από αυτό στήνεται η εξέδρα για την εκδήλωση με τον Γκαίμπελς και ακούγονται 

εμβατήρια. Ο Αίγισθος όρθιος στην πόρτα σιγοτραγουδά τη φασιστική μελωδία 

καθώς ο Πυλάδης με κίνηση θορύβου πλησιάζει την πόρτα για να κολλήσει αφίσες 

για την περιοδεία του θιάσου σφυρίζοντας έναν επαναστατικό σκοπό. Οι υπόλοιποι 

είναι βουβοί και μαζί  παρακολουθούν την πολιτική και μουσική μονομαχία των δύο 
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αντρών που με αυτό τον τρόπο δηλώνουν και την ταυτότητα και τις συμπάθειες τους. 

(Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

Ο Αγγελόπουλος χρησιμοποίησε τα ονόματα της τραγωδίας του Ευριπίδη 

«Ηλέκτρα» στο έργο του. Όχι τόσο ξεκάθαρα, είναι τα ονόματα της Κλυταιμνήστρας 

και του Αγαμέμνονα τα οποία δεν αποδίδονται άμεσα στις φιγούρες της μάνας και 

του πατέρα. Η διαφορά με την ευριπίδεια τραγωδία είναι η παρουσία της αδερφής 

Χρυσόθεμης, η οποία υπάρχει σε έργο του Σοφοκλή. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι 

επιλογές, καθότι ο Αγγελόπουλος δεν ήθελε να μεταφέρει αυτούσιο το σχήμα της 

αρχαίας τραγωδίας στην ταινία του. Ήθελε να το χρησιμοποιήσει ως όχημα πάνω στο 

οποίο θα ξετύλιγε την δική του, σύγχρονη ελληνική ιστορία. Όντως η σχέση της 

περιόδου της Κατοχής και του Εμφυλίου, παραλληλίζεται με την τραγωδία του 

Ευριπίδη, που περιγράφει τα δεινά του πελοποννησιακού πολέμου και την κρίση της 

δουλοκτητικής δημοκρατίας του 5ου αι π.Χ. Ο Ευριπίδης ήταν ο τραγωδός που 

εμφάνισε τα πρώτα ρεαλιστικά στοιχεία στα έργα του, σε αντίθεση για παράδειγμα με 

τον Αισχύλο και έκανε χρήση καθημερινής διαλέκτου. Αυτό είναι ένα κοινό στοιχείο 

με τον Αγγελόπουλο, που ήθελε η ταινία του να είναι μεν συμβολική, αλλά 

ταυτόχρονα κατανοητή, να γίνεται αισθητή για αυτόν που γνωρίζει ιστορία ή 

αλληγορία. (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

Η μετακίνηση του θιάσου στο χώρο, από το σταθμό του 1952 στο καφενείο 

του 1939, είναι ταυτόχρονα και μία μετακίνηση στο ρεαλιστικό χρόνο. Ο χώρος 

παραλληλίζεται σε δράση με το χρόνο. Ο Αγγελόπουλος απέναντι στο χορό, τα 

επεισόδια και τα στάσιμα των τραγωδιών, για να βοηθήσει στην πλοκή και στην 

εξιστόρηση των γεγονότων σε αυτούς που δε γνωρίζουν την ελληνική ιστορία, 

χρησιμοποίησε τη «μονωδία», που είναι οι τρεις μεγάλοι μονόλογοι των 

πρωταγωνιστών. Τα χορικά αντικαταστάθηκαν στο έργο του Θόδωρου 

Αγγελόπουλου από τη μελωδία και τη δύναμη του τοπίου. Η μουσική σε συνδυασμό 

με την τοπιογραφική σκηνοθεσία έδωσαν τη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Οι μελωδίες 

ήταν γνωστά τραγούδια από διάφορες εποχές και τα τοπία ήταν τοίχοι, σπίτια, αφίσες 

και συνθήματα γραμμένα σε πέτρες. Ο αγγελιοφόρος και ο χορός ενσαρκώνονται 

πότε από τον ακορντεονίστα και πότε από κάποιον άλλο εκφωνητή, πχ ο τελάλης. 

(Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

Στις επόμενες σκηνές μας δίνει ο σκηνοθέτης λιτά τις απαραίτητες 

λεπτομέρειες. Τη μάνα που απατάει τον πατέρα με τον Αίγισθο, την κόρη Ηλέκτρα 

που τους βλέπει και το ξέρει, τον Ορέστη να επιστρέφει φαντάρος για λίγο πριν 
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ξαναφύγει στο μέτωπο και ο δραματικός διάλογος με την αδερφή του Ηλέκτρα που 

ξεσπά σε κλάματα στην αγκαλιά του μετά από στιχομυθία της «Γκόλφως». Τα 

αδέρφια είναι γνώστες της κατάστασης με τον Αίγισθο και τη μητέρα τους. Ο 

Πυλάδης, ο Ορέστης και ο Ποιητής είναι κάτω από ένα δέντρο και σφίγγουν το χέρι 

του ασπρομάλλη, συνδέσμου ίσως των ανταρτών που έρχεται από μακριά, ενώ 

σιγοτραγουδούν επαναστατικούς σκοπούς. Γνωρίζουν και λένε ότι θα έχουν πόλεμο 

ξανά. Ξεκινάει να παίζεται η παράσταση της Γκόλφως και ο θίασος παίρνει τις θέσεις 

του. Πίσω από τη σκηνή με τα φανταρικά ρούχα ο Ορέστης. Από την άλλη ο 

Πυλάδης στη σκηνή βγάζει τον πρώτο μεγάλο μονόλογο.  

Η παράσταση συνεχίζεται με την Ηλέκτρα στη σκηνή να κάνει τη Γκόλφω, 

ενώ στα παρασκήνια παίζεται το πραγματικό δράμα. Δύο άντρες με καμπαρντίνες και 

ρεπούμπλικες περνούν από τον Ορέστη και κατευθύνονται στον Πυλάδη. Μόλις τους 

αντιλαμβάνεται αρχίζει και τρέχει, διασχίζει τη σκηνή, πίσω του αυτοί, πίσω τους σε 

απόσταση ο Ορέστης. Αποσβολωμένες οι γυναίκες επί σκηνής, με μόνο ατάραχο τον 

Αίγισθο. Έξω στην πόλη αστυνομικοί πιάνουν τον Πυλάδη, τον χτυπάνε και ο 

Αγγελόπουλος μας μεταφέρει στη θάλασσα όπου και τον μεταφέρουν. Χαιρετισμός 

με τα χέρια ψηλά με χειροπέδες στην αποβάθρα, όπου είναι ο Ορέστης, η Ηλέκτρα 

και ο Ποιητής. 

 

 

 

Οι παραπάνω σκηνές περιγράφουν ανατριχιαστικά πλεγμένα με το μύθο της 

αρχαίας τραγωδίας τα ελληνικά δεδομένα εκείνης της εποχής. Συμφέροντα και 

δωσίλογοι, χαφιέδες και ασφάλεια, ανυποψίαστοι πολίτες και κρυφοί επαναστάτες. 

Όλοι τους ένα χαρμάνι μέσα στην ίδια κοινωνία. Όλοι τους τόσο κοντά στον άλλον, 

αλλά τόσο μακριά. 

Εκτός από τη συνάφεια με την τραγωδία του Ευριπίδη, το έργο αυτό του 

Αγγελόπουλου συνδέεται και με την «Ορέστεια» του Αισχύλου. Η Ορέστεια είναι το 

άλλο μισό του σκελετού της ταινίας μετά την «Ηλέκτρα». Ο ίδιος άλλωστε είχε 

δηλώσει ότι οι αρχαίοι μύθοι κατοικούν μέσα μας κι εμείς μέσα σε αυτούς. Τόσο 

μεγάλη είναι η σύνδεση που νιώθουν οι Έλληνες με την αρχαία κληρονομιά τους. 

Ζούμε έλεγε, σε έναν τόπο γεμάτο μνήμες, σπαράγματα, αγάλματα και αρχαίες 

πέτρες. Όλη η νεώτερη ελληνική τέχνη κουβαλάει μαζί της τα σημάδια από αυτή τη 

μεγάλη συμβίωση. ( Θεμελής Κ., 1998) 
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Η προσωπική ιστορία του Αγγελόπουλου, μας βοηθά να καταλάβουμε τη 

σύνδεση του με το μύθο των Ατρειδών. Γεννήθηκε πριν τη δικτατορία του Μεταξά 

και μεγάλωσε μέσα σε αυτήν και τον Εμφύλιο, οικογένεια διχασμένη στα δύο 

ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά. Έντονες πολιτικές συγκρούσεις και ένας 

πατέρας που έλειπε πάντα, καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του καταδίκη σε θάνατο. Ο 

πατέρας του γύρισε λίγο πριν τη λήξη του  Εμφυλίου κι αν μπορούμε να 

παρομοιάσουμε αυτή την ιστορία με κάποιου, είναι σίγουρα του Αγαμέμνονα, γιατί ο 

εμφύλιος πόλεμος μπορεί να παρομοιαστεί με τον αλληλοσκοτωμό στον οίκο των 

Ατρειδών. (Γραμματικοπούλου Χρ., 2012) 

Αυτός ο παραλληλισμός του θιάσου, του ίδιου του Αγγελόπουλου με το μύθο 

των Ατρειδών αποκτά μία βαρύνουσα σημασία για έναν λόγο ακόμη. Η περίοδος του 

αλληλοσκοτωμού δεν περιορίζεται μόνο στο παρελθόν, αλλά είναι και μία σύγχρονη 

του σκηνοθέτη πραγματικότητα, καθώς βρίσκεται να κινηματογραφεί τα χρόνια της 

Χούντας των Συνταγματαρχών 1967 – 1974. Ο Αγγελόπουλος για να πάρει άδεια για 

τα γυρίσματα της ταινίας είχε προβάλλει ως θέμα την παρουσίαση της Γκόλφως μέσα 

από μια σύγχρονη μεταφορά της Ορέστειας του Αισχύλου στις οθόνες. Όλα τα 

γεγονότα της περιόδου που καλύπτει η ταινία, παρουσιάζονται αποσπασματικά και 

από λίγο, όπως ακριβώς δηλαδή θα τα έβλεπε και θα τα βίωνε ο περιοδεύων θίασος. 

Τα γεγονότα πάντα διακόπτουν τις παραστάσεις που μένουν στη μέση. Μέσα στο 

έργο μπλέκονται τρεις πραγματικότητες. Η θεατρική, η ιστορική και η μυθολογική, 

σε τέτοιο σημείο που πολλές φορές που δεν είναι εύκολο να τις ξεδιαλύνεις. Αυτό 

όμως είναι η ικανότητα του Αγγελόπουλου να προσδώσει στη δράση του έργου 

συνοχή και βάθος. (Γραμματικοπούλου Χρ., 2012) 

Παρατηρώντας τις λεπτομέρειες, οι οµοιότητες µε το έργο του Αισχύλου 

προβάλλονται ακόµα πιο έντονες: στη σκηνή της εκτέλεσης του πατέρα, όταν ρωτάει 

Εγώ ήρθα από τη θάλασσα, την Ιωνία, εσείς από πού είστε; µας θυµίζει ότι κατάγεται 

από τα µέρη απ’ όπου επέστρεψε ο Αγαμέμνονας. Το όνειρο της γυναίκας του, ότι ο 

γιος τους Ορέστης επέστρεφε στη µήτρα της, απηχεί το πολύ πιο έντονο και βίαιο 

όνειρο που συντάραξε την Κλυταιμνήστρα του Αισχύλου προτού συναντηθεί µε το 

γιο τους, ότι είχε γεννήσει ένα φίδι. Και φυσικά οι εκτελέσεις θυµίζουν την αρχαία 

τραγωδία, µε κορυφαία τη σκηνή δολοφονίας του κινηματογραφικού Αιγίσθου και 

της Κλυταιμνήστρας. (Arecco S., 1985)  
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Τη στιγµή αυτή οι τρεις πραγματικότητες – θεατρική, ιστορική, µυθική – 

συναντώνται και συναιρούνται. Η δολοφονία πραγματοποιείται στη σκηνή, την ώρα 

της θεατρικής παράστασης. Μάλιστα, οι ηθοποιοί φοράνε κουστούμια και το κοινό 

ξεσπάει σε χειροκροτήματα, εκλαμβάνοντας αυτά που γίνονται ως θέαµα. Από την 

άλλη, έχουµε την κορυφαία στιγµή του µύθου, όπου ο Ορέστης παίρνει εκδίκηση για 

το θάνατο του πατέρα του. Σε ιστορικό επίπεδο, πρόκειται για τη δολοφονία του 

προδότη και συνεργάτη των Γερµανών από έναν αντάρτη. Ο Ορέστης σκοτώνει τη 

µητέρα του και τον εραστή της, αλλά ταυτόχρονα η ενέργειά του είναι και µέρος του 

θεάτρου, γιατί τη συνοδεύει µε στίχους από τη «Γκόλφω». (Arecco S., 1985) 

 

 

 

 

Όµως, η  αιματηρή ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας δεν επιδέχεται ένα 

ευχάριστο κι ευτυχισμένο τέλος, όπως η τριλογία του Αισχύλου. Γι’ αυτό σε πολλά 

σηµεία ο σκηνοθέτης παρεκκλίνει από το θεατρικό έργο για να δημιουργήσει µια πιο 

αληθοφανή εικόνα. Ο Ορέστης δεν πεθαίνει στον Εµφύλιο, αλλά εκτελείται από τους 

νικητές του πολέµου αυτού. Στην κηδεία του χειροκροτείται ως ήρωας και ως 

ηθοποιός και μάλιστα η αδερφή του Ηλέκτρα, όταν βλέπει τον νεκρό του απευθύνει 

χαιρετιςµό από τη «Γκόλφω». Τη θέση του θανόντα Ορέστη φαίνεται ότι παίρνει ο 

Πυλάδης, τόσο στο θίασο όσο και στη µυθική αλληγορία της ιστορίας. Ο Πυλάδης 

αποκτά κάποια από τα χαρακτηριστικά του ήρωα: την πίστη του σε ένα υψηλό 

ιδανικό και την καταδίωξή του από τους «Ερινύες», που στην περίπτωση αυτή είναι 

οι ίδιοι του οι βασανιστές. Οι «Ερινύες» μετά θα μετατραπούν σε «Ευµενίδες» που 

τον απελευθερώνουν, όχι όµως χωρίς σηµαντικό τίµηµα. Θα αναγκαστεί να 

υπογράψει δήλωση µετανοίας και αποκήρυξης των ιδεών του. Οι Ευµενίδες λοιπόν 

παραμένουν με αυτό το χαρακτηριστικό µόνο στην επιφάνεια, γιατί αντίθετα µε το 

έργο του Αισχύλου, όπου µεταµορφώνονται µε τη δύναµη της πειθούς, εδώ η αλλαγή 

τους απαιτεί ένα πολύ σπουδαίο προσωπικό αντάλλαγµα από τον ήρωα: την 

απάρνηση των πιστεύω του. Η µεταφορά µας στο πεδίο του µύθου ξανά, ενισχύεται 

από την παρουσίαση των βασανιστηρίων των εξόριστων στη Μακρόνησο, που 

θυµίζουν το µαρτύριο του Σίσυφου: να κουβαλάνε πέτρες στην ανηφόρα για να τις 
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αφήσουν να κυλήσουν, ένα ατελείωτο βασανιστήριο που διαρκεί µέχρι την 

απελευθέρωσή τους. (Arecco S., 1985) 

 Επιστρέφοντας στις επόμενες σκηνές της ταινίας, ο Αγγελόπουλος μας 

μεταφέρει ξανά στη συνέχεια της περιοδείας του θιάσου, μέσα σε ένα βαγόνι τραίνου. 

Όλοι λαγοκοιμούνται στα καθίσματα εκτός από τη μάνα και τον Αίγισθο που ρίχνουν 

ματιές ο ένας στον άλλο. Τότε, σηκώνεται ο πατέρας, κάθεται μπροστά και κοιτώντας 

στα μάτια το φακό, αρχίζει να απευθύνεται με θάρρος στον ίδιο το θεατή και 

εξιστορεί μέσα από ένα μακρύ μονόλογο  την τραγική ιστορία της προσφυγιάς του 

1922. Ο ελληνικός στρατός διαλύεται κάτω από εντολές Αμερικάνων, Γάλλων και 

κυρίως Άγγλων. Ο πατέρας φτάνει από το Αφιόν Καραχισάρ στην Ελλάδα με ένα 

ιταλικό ιστιοφόρο, στοιβαγμένος με τους πρόσφυγες που για να φάνε ή να πιούνε 

κάτι έπρεπε να το κάνουν στην υγειά του βασιλιά. Φεύγει θυμωμένος με την 

κατάσταση και πηγαίνει εργάτης, ελπίζοντας ότι μια μέρα θα βρει κάποιον συγγενή 

του. Πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Παραλληλισμός για άλλη μία φορά, ίσως πιο 

έντεχνα κρυμμένος με τον ξεριζωμό των αριστερών και το διωγμό τους τα 

προηγούμενα χρόνια μετά την Αντίσταση. (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

 

 

 

Συνεχίζοντας την ανάλυση των σκηνών του «Θιάσου», φτάνουμε στο πλάνο 

μιας ακόμη βροχερής μέρας σε έναν επαρχιακό δρόμο. Ο θίασος πάλι φορτωμένος με 

τα πράγματα του, περπατάει αγκομαχώντας. Ο δρόμος τους είναι στολισμένος με 

βασιλικές σημαίες και ακούγεται μία καμπάνα. Μαζί με το θίασο μεταφερόμαστε 

πάλι κι εμείς οι ίδιοι πλέον στο 1940. Μιλώντας για την παρέκβαση του 

Αγγελόπουλου τώρα στον ιστορικό χρόνο, τη λειτουργία αυτή καλύπτει η δράση του 

πατέρα, ο οποίος πάνω στη σκηνή πριν την έναρξη της θεατρικής παράστασης 

διαβάζει την ανακοίνωση της κυβέρνησης για την παραβίαση των ελληνοαλβανικών 

συνόρων και την υπεράσπιση τους από τον ελληνικό στρατό. Η παράσταση αρχίζει 

και το ρόλο του συλληφθέντα Πυλάδη έχει τώρα πάρει ο Αίγισθος. Στο διάλογο του 

με την Ηλέκτρα – Γκόλφω επεμβαίνει ο ήχος από μια σειρήνα προειδοποίησης 

βομβαρδισμού και το θέατρο αδειάζει από τους έντρομους θεατές. Η σκηνή αδειάζει 

και με φόντο το βουκολικό τοπίο της παράστασης, ακούγονται οι βόμβες που σκάνε 

και γίνεται σκοτάδι. (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 
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Η επόμενη μέρα βρίσκει το θίασο να μαθαίνει για την επιστράτευση και τον 

πατέρα συγκινημένο να φεύγει για το μέτωπο. Στην ανακοίνωση της απόφασης στη 

μάνα, εισπράττει μία απέραντη ειρωνεία, που αντιμετωπίζεται με ένα δυνατό 

χαστούκι στο πρόσωπο. Η ταραχή του πατέρα είναι εμφανής, η οποία κρύβεται πίσω 

από τη συγκίνηση του αποχαιρετισμού με τις κόρες του. Την ίδια στιγμή του 

αποχαιρετισμού, ο Αίγισθος μπαίνει στην κρεβατοκάμαρα της μητέρας κι αρχίζει να 

βγάζει τα ρούχα του. Αμέσως αλλάζει η σκηνή και μας δείχνει την Ηλέκτρα να 

επιστρέφει σπίτι μέσα σε ένα ερημικό τοπίο. Μόνο έναν στρατιώτη με δεκανίκια  

συναντά και προχωρά. Καταλαβαίνει ότι την ακολουθεί ένας φαλαγγίτης και δε 

σταματάει ούτε όταν εισέρχεται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της. Το τέχνασμα που 

χρησιμοποιεί για να διαφύγει είναι η επίθεση. Του ζητά να γδυθεί και να κλείσει το 

φως κι ενώ περιμένει τη γυναίκα προς το μέρος του, η Ηλέκτρα ξεγλυστρά από το  

δωμάτιο, αφήνοντας τον άνδρα ανήμπορο να την ακολουθήσει λόγω της γύμνιας του. 

Με αυτόν τον τρόπο γελοιοποιεί ο Αγγελόπουλος τους νικητές στρατιώτες του 

ηττημένου πολέμου. Με την εικόνα της σαρκικής επίθεσης. (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

Η επόμενη σκηνή είναι αριστοτεχνική μεταφορά του χρόνου μέσα από το 

χώρο. Δε βλέπουμε κανέναν παρά μόνο τον Πυλάδη ξανά με ένα μεγάλο αγόρι πλέον, 

που καταλαβαίνουμε ότι είναι  ο γιος της Χρυσόθεμης. Είμαστε στο Αίγιο, όπως 

ακριβώς στην αρχή της ταινίας, όπου τα μεγάφωνα μεταδίδουν τα συνθήματα υπέρ 

της εκλογής Παπάγου. Με τους ηθοποιούς συναπαντώνται στο δρόμο μια γερμανική 

περίπολος και ένα μαύρο αυτοκίνητο που τους σταμάτησε για έλεγχο. Μετά τη μικρή 

στάση το αυτοκίνητο συνεχίζει κι εμείς αντιλαμβανόμαστε μια ακόμη μεταφορά στην 

εποχή της Κατοχής αυτή τη φορά. Μιας κατοχής που στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα 

αυστηρή, που εξαθλίωσε τους Έλληνες, τους καταδίκασε σε θάνατο από την ασητεία 

και τη φτώχια, χαρίζοντας πλουσιοπάροχα στους κατακτητές όλους τους πόρους της 

χώρας. Εκτός από την πείνα, το τρομακτικό τοπίο συμπλήρωναν οι εκτελέσεις, οι 

απαγχονισμοί, αλλά και ο πόθος και η ανυπακοή των μελών της Εθνικής Αντίστασης 

να μην παραδοθούν. (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

 

 

 

Νύχτα κι οι ηθοποιοί μας κοιμούνται μέσα σε μια αίθουσα θεάτρου στα 

καθίσματα και το πάτωμα, τυλιγμένοι με κουβέρτες. Όταν χτυπάει η πόρτα, πηγαίνει 

στο τζάμι να δει ο γέρος ηθοποιός που είχε βάρδια ποιος είναι και αντιλαμβάνεται ότι 
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είναι ομάδα των Ες Ες και άλλοι με πολιτικά. Τον πατέρα με τη νυχτικιά, τον δείχνει 

ένας Έλληνας δωσίλογος που είναι μαζί τους, και οι φασίστες αρχίζουν να ψάχνουν 

όλο το θέατρο για τον Άγγλο σύνδεσμο των ανταρτών ενώ η Ηλέκτρα έχει σηκωθεί 

και απαγγέλει στίχους από την Γκόλφω, την ακολουθεί ο Αίγισθος και η μάνα, όλα σε 

δραματική στιχομυθία, όπως αυτό που ζουν. Ο δοσίλογος που ντρέπεται για το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει άγγλος εκεί, κάτω από το επιθετικό βλέμμα του Γερμανού 

αξιωματικού, δείχνει τον πατέρα και φωνάζει ότι ο γιος του συνδέεται με αντάρτικες 

ομάδες. Τότε γίνεται η έκρηξη της Ηλέκτρας πάνω στη σκηνή που ορμάει στον 

Αίγισθο και τον αποκαλεί «χαφιέ» ενώ ο ίδιος αντεπιτίθεται με το χαρακτηρισμό 

«σκύλα». Τον πατέρα τον περικυκλώνουν οι οπλισμένοι στρατιώτες και η επόμενη 

σκηνή που γίνεται απευθείας, τον δείχνει στον τοίχο πριν την εκτέλεση του, όπου 

τους κάνει την ερώτηση με την καταγωγή από την Ιωνία που σχολιάσαμε αμέσως 

πριν. (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

Οι επόμενες σκηνές διαδραματίζονται μέσα από εικόνες έντονου 

συναισθηματισμού που  εναλλάσσονται γρήγορα για να κρατήσουν την οξυδέρκεια 

του θεατή και να μην αφήσουν να χαθεί μέσα στη συναισθηματική επίκληση. Η 

Χρυσόθεμη που πουλάει το σώμα της σε έναν Έλληνα δοσίλογο για ένα μπουκάλι 

λάδ, η συνάντηση του Πυλάδη με την Ηλέκτρα που είναι γεμάτη από αγάπη και 

αναπτερωμένο ηθικό για το αντάρτικο, η συνάντηση δυο κρεμασμένων ανταρτών στο 

δέντρο μιας πλατείας του ερημωμένου χωριού, η παραλίγον εκτέλεση του θιάσου 

μετά από έφοδο των Γερμανών και η απελευθέρωση τους από τους αντάρτες. Και στο 

τέλος, το αντάμωμα τους πάλι με τον Ορέστη, που θα φέρει και την επόμενη τραγική 

σκηνή σαν αρχαία τραγωδία, τη δολοφονία της μάνας του και του Αίγισθου επί 

σκηνής, την ώρα που παίζουν τη «Γκόλφω». (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

Μετά τη δολοφονία και το φευγιό του Ορέστη, η Ηλέκτρα παίρνει τη θέση της 

μάνας στο δωμάτιο όταν ξαφνικά, κάνουν έφοδο αστυνομικοί και με τη βία, ντυμένοι  

καρναβάλια και με γελοίες μάσκες, τη ρίχνουν από τη σκάλα και την οδηγούν με 

αυτοκίνητο σε ένα μαγαζί όπου φαίνεται να έχει λήξει κάποια αποκριάτικη γιορτή. Οι 

τέσσερις αστυνομικοί την κρατάνε στο πάτωμα και εμφανίζεται ένας πέμπτος με 

μάσκα. Η σκηνή της ανάκρισης και του βιασμού είναι τραγική και γίνεται 

ταυτόχρονα. Το μόνο που ξεστομίζει η Ηλέκτρα στην αρχή σαν κατάφαση και μετά 

σαν απειλή είναι η φράση ότι βρίσκονται «στο βουνό». Τη βρίσκουμε αμέσως στο 

επόμενο πλάνο σε έναν σκουπιδότοπο, όπου είναι η σκηνή του δικού της μονόλογου. 

Ενός μονόλογου που εξιστορεί τα Δεκεμβριανά, την είσοδο τον Εγγλέζων του 
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στρατηγού Σκόμπυ και των διαδηλώσεων. Των διαδηλώσεων χαράς για λευτεριά που 

έγιναν αιματηρές συγκρούσεις, του καλοσχεδιασμένου προγράμματος για την 

επίθεση στην ένοπλη αριστερά και τις μάχες πόλης του ΕΛΑΣ.  

Οι μάσκες που αναφέραμε, είναι ένας εύκολος παραλληλισμός με το αρχαίο 

θέατρο στο οποίο γνωρίζουμε ότι όλοι οι ρόλοι εκτελούνταν από άντρες και 

φορούσαν προσωπεία. Οι μάσκες καταργήθηκαν έπειτα στο ρεαλιστικό θέατρο και 

ακόμα περισσότερο στον κινηματογράφο, χωρίς να λείπουν εγχειρήματα βέβαια 

τέτοιου είδους. Οι μάσκες που έβαλε στα πρόσωπα των αστυνομικών ο 

Αγγελόπουλος είναι μια ωραία μπρεχτική εισαγωγή της έννοιας της παραβολής. Η 

αντίθεση με τις μάσκες και τους φασίστες δήμιους είναι ακριβής και εκφραστική. 

Ήταν επιλογή του σκηνοθέτη να την επενδύσει με την τραγικότητα του καρναβαλιού 

κι όχι με τα προσωπεία της αρχαίας τραγωδίας. (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

Η σκηνή μετά στο «Θίασο» περιγράφει τη συμφωνία της Βάρκιζας και 

προετοιμάζει το έδαφος της εισαγωγής στον Εμφύλιο. Στην πλατεία μια κόκκινη 

κουβέρτα και στρατιωτικοί. Εισέρχονται κάτω από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης 

έφιπποι αντάρτες που ξεπεζεύουν και ρίχνουν σιωπηλοί τα όπλα στους στην κόκκινη 

κουβέρτα, που είναι η φθαρμένη αυλαία της σκηνής της Γκόλφως. Επόμενη σκηνή η 

Χρυσόθεμης που γλεντάει με Άγγλους στρατιώτες και η απόρριψη που νιώθει και ο 

θυμός της Ηλέκτρας γι’ αυτήν. Τραγική ειρωνεία, η μορφή του μικρού γιού, που 

απαγγέλει στίχους από το βιβλίο ιστορίας για τον ξεσηκωμό των Ελλήνων 

οπλαρχηγών του 1821. Ακολουθούν σκηνές περιγραφής της αποχής από τις εκλογές 

και της στήριξης του ΕΑΜ λόγω εξαπάτησης του στη συμφωνία της Βάρκιζας. 

Ανακοινώσεις για τις συλλήψεις και τα βασανιστήρια, για την τρομοκρατία αυτών 

που παραιτήθηκαν από τα αντάρτικα. Η Ηλέκτρα είναι μέσα σε ένα καφενείο που 

γιορτάζουν την έλευση του 1946, κάνουν έφοδο αστυνομικοί για αναγνώριση, ενώ η 

Ηλέκτρα αναγνωρίζει στο πάλκο των μουσικών του καφενείου, τον γέρο 

ακορντεονίστα που του κάνει νόημα να συνεχίσει να παίζει και να περιμένει.  

Η σκηνή συνεχίζεται με ένταση ανάμεσα σε ομάδα νεαρών φιλοαριστερών, 

ομάδα χαφιέδων και ομάδα αστυνομικών όπου οι τελευταίοι προκαλούν συνεχώς 

τους πρώτους για να υπάρξει συμπλοκή. Η ατμόσφαιρα αποφορτίζεται για ελάχιστα 

δευτερόλεπτα ώσπου ένας αστυνομικός πυροβολεί στον αέρα και όλοι μένουν 

αμίλητοι και ακίνητοι. Σε αυτή την κίνηση, η ομάδα των νεαρών απαντά με τα 

σακάκια τους ανοιχτά, ως ένδειξη ότι δε φέρουν όπλα και το ένα ζευγάρι μετά το 

άλλο αφήνουν την αίθουσα. Μένουν μόνοι οι αστυνομικοί και σε μια εξευτελιστική 
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αποθέωση της νίκης τους χορεύουν και τραγουδούν μεταξύ τους. Είναι η παράλληλη 

στιγμή που  Ηλέκτρα και γερομουσικός συναντιούνται σε ένα μικρό δωματιάκι όπου 

τον πληροφορεί πως ο Ορέστης δεν έχει κατέβει από το βουνό με τους δικούς του. Ο 

πόλεμος συνεχίζεται. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η μεταφορά στο κλίμα και την 

εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης με την έναρξη του εμφυλίου. (Γιουτκέβιτς Σ., 

1982) 

Οι φασίστες που σέρνονται στο χορό, αξίζει να σχολιαστεί εδώ ότι δεν είναι 

καμία τάση ομοφυλοφιλίας ή τέτοιας αναφοράς, αλλά περισσότερο αποστροφής του 

γυναικείου φύλου να κάνει παρέα με δοσίλογους και φασίστες. Είναι περισσότερο μια 

εμφανής μοναχικότητα λόγω της απόρριψης που δέχονται από το άλλο φύλο και τον 

κοινωνικό περίγυρο. Όλη η σκηνή που διαρκεί αρκετά λεπτά είναι γυρισμένη με ένα 

και μόνο πλάνο. Αλλάζουν μόνο με την κίνηση της κάμερας, ο Αγγελόπουλος κάνει 

χρήση αυτού που ονομάζεται «νεκρός χρόνος» και αφήνει τη μουσική ή τον ήχο να 

συνοδεύει ή να ξεφεύγει από την εικόνα, χωρίς να ακολουθεί τους πρωταγωνιστές και 

την κύρια δράση, σαν ένα τέχνασμα που εξάρει τη φαντασία του θεατή, που τον βάζει 

στη διαδικασία να σκεφτεί και να αποφασίσει ο ίδιος στο μυαλό του για την εξέλιξη 

σε αυτό που βλέπει μεν, αλλά του κρύβουν δε. Γενικά η χρήση του χώρου από τον 

Αγγελόπουλο είναι ιδιόμορφη και ξεχωριστή. Μπορεί να αφήνει ακίνητο ένα πλάνο 

και να μεταθέτει τα πρόσωπα, σαν να μεταθέτει τα υποκείμενα μέσα στο χρόνο. 

(Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

 

 

 

Από τις πιο ουσιαστικές συνδέσεις ανάμεσα στις έννοιες του χώρου και του 

χρόνου είναι αυτή της μνήμης του χώρου, της μνήμης δηλαδή που εκφράζει την 

ανθρώπινη μορφή που καταλαμβάνει ο χρόνος. Έχοντας ο Αγγελόπουλος μια κριτική 

στάση απέναντι στην ανοικοδόμηση στους Ελλάδας της μεταπολίτευσης,  εντοπίζει 

και παρουσιάζει σημεία μνήμης, αντανακλάσεις δηλαδή του παλιού μέσα στο 

καινούριο. Αυτοί οι χώροι (σημεία) μνήμης πολλές φορές ταυτίζονται με τα χωρικά 

αρχέτυπα που ο Αγγελόπουλος χρησιμοποιεί στο έργο του, όπως οι παραδοσιακοί και 

απομονωμένοι οικισμοί πλάι σε επαρχιακές πόλεις, τα τοπία των διαδρομών, οι 

σιδηρόδρομοι, το λιμάνι, οι εθνικές και επαρχιακές οδοί γενικότερα, οι αγορές, οι 

πλατείες, τα σπίτια, τα ξενοδοχεία, οι τοίχοι, τα καφενεία κτλ. Η μνήμη είναι που 

τελικά διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα στον Αγγελόπουλο, και 
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μάλιστα όχι ως νοσταλγική θύμηση, ως μια όμορφη ανάμνηση αλλά με μια τάση 

αναγωγής της στο παρόν, που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα σε  παρελθόν – παρόν 

και μέλλον. (Χώρος και Χρόνος στην ταινία  Ο Θίασος του Θ. Αγγελόπουλου., 2012)  

Όμως και οι χρονικές σχέσεις γίνεται αντιληπτό  ότι δεν μπορούν να 

εξεταστούν αυτόνομα, παρά μόνο μέσα στο πλαίσιο μιας διαλεκτικής σχέσης με τις 

χωρικές. Ο Αγγελόπουλος αρνείται την ευθύγραμμη αφήγηση, και αποδίδει τη 

χρονικότητα όχι μέσα από τη διαδοχή των πλάνων, αλλά με την μετατόπιση αυτών, 

τη μετακίνηση τους μέσα στη χωρικότητα, μέσα στο χώρο με την ευρύτερη έννοια. 

Κάθε σκηνή δεν είναι απαραίτητος όρος για την ύπαρξη της επόμενης, δεν υπάρχει 

ένα ενιαίο χρονικό συνεχές, αφού στόχος είναι οι χρονικές σχέσεις να φανούν μέσα 

από την ιστορική αλληλουχία τους και την ιστορική προοπτική τους. Τα όποια 

βήματα γίνονται μέσα στο χρόνο, έχουν πάντα μία εσωτερική σύνδεση, την οποία ο 

θεατής καλείται να αντιληφθεί και να στοχαστεί κριτικά απέναντι στα όσα βλέπει, να 

καταλάβει με βάση την ιστορία και την πλοκή που αντικρίζει. (Χώρος και Χρόνος 

στην ταινία  Ο Θίασος του Θ.Αγγελόπουλου., 2012)  

Μια τεχνική λοιπόν που δημιουργεί χρονικές και χωρικές αλληλοδιεισδύσεις 

είναι αυτή του πλάνου – σεκάνς. Καθώς το ίδιο πλάνο εκτυλίσσεται, ο χρόνος 

διαστέλλεται και συστέλλεται ανάλογα με το τι θέλει να επιτύχει  ο σκηνοθέτης, που 

επιθυμεί να μας μεταφέρει, για να συνδέσει χρονικές στιγμές που βρίσκονται σε 

απόσταση. Βρίσκει έτσι τον τρόπο μέσα στο παρόν να εντάξει τη μνήμη, ατομική και 

συλλογική, και μέσα από την ένωση αυτών των χρονικών στιγμών φέρνει στο 

προσκήνιο την ιστορία. Η λογική αυτή δημιουργεί ένα νέο χειρισμό του μοντάζ, 

εκείνου που γίνεται μέσα στην ίδια την σκηνή. Άποψη του ίδιου του σκηνοθέτη είναι 

ότι : «μοντάζ μπορεί να γίνει μέσω του συνεχούς γυρίσματος, που εμπλέκει χρόνο και 

κίνηση, που με τη σειρά στους εμπλέκουν το χώρο. Σ’ αυτά τα γυρίσματά μου, ο 

χρόνος γίνεται χώρος και ο χώρος γίνεται χρόνος». Αυτό που κατ’ ουσία ενδιαφέρει 

τον Αγγελόπουλο είναι η υποκειμενική διάσταση του χρόνου ανάλογα με την ένταση 

των συναισθημάτων και των γεγονότων, πως βιώνεται από αυτόν και τον καθένα 

ξεχωριστά και άρα χρησιμοποιεί και την τεχνική του νεκρού χρόνου που 

περιγράψαμε στην παραπάνω σκηνή, δηλαδή της σκηνής που μένει άδεια, ως μια 

ακόμη αφορμή κριτικής θεώρησης του έργου. (Χώρος και Χρόνος στην ταινία  Ο 

Θίασος του Θ.Αγγελόπουλου., 2012)  

Ας επιστρέψουμε  σύμφωνα με το παράδειγμα του σκηνοθέτη για το χρόνο 

στην ταινία. H σκηνή που μεταφερόμαστε αμέσως είναι οι εκλογές του 1952 πια με 
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τις αφίσες του στρατηγού Σκόμπυ παντού. Μεγάφωνα παίζουν συνεχώς για την ήττα 

των κομουνιστών και των κινδύνων αυτών, ενώ η Ηλέκτρα περπατάει με ένα παιδί, 

το γιο της Χρυσόθεμης, τον γέρο ακορντεονίστα, μια ηλικιωμένη γυναίκα και τον 

Πυλάδη ξανά. Η Ηλέκτρα ξαφνικά σταματάει και θυμάται έναν λασπωμένο δρόμο με 

ένα τρακτέρ να σέρνει μια νταλίκα που σέρνει τα κομμένα κεφάλια δύο ανταρτών και 

γύρω τους να χορεύουν γυφτόπουλα. Κοιτάει και βλέπει μια θλιβερή πομπή από 

αντάρτες αιχμαλώτους μέσα στους οποίους, με τα χέρια δεμένα πίσω από το κεφάλι, 

την κοιτάζει ο αδερφός της Ορέστης. Είναι η στιγμή που τα βλέμματα συναντιούνται 

ανταλλάσσοντας μόνο ένα πικρό χαμόγελο. Πίκρα για τη βεβαιότητα του θανάτου 

που έρχεται, αλλά χαμόγελο για την ολοκλήρωση μέχρι εσχάτων των προσπαθειών 

του αδερφού για τα ιδανικά και την ελευθερία. (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

 

 

Η θύμηση τους συνεχίζεται μέσα από τη σκηνή απελευθέρωσης του Πυλάδη, 

που τον φέρνει μία βάρκα μαζί με άλλους ακόμα. Φοράει πολιτικά, δεν έχει 

χειροπέδες και πλησιάζει την Ηλέκτρα που τον ρωτάει αν υπέγραψε τη δήλωση 

μετανοίας. Ο Πυλάδης δεν απαντά, μονάχα γνέφει, η Ηλέκτρα γυρνάει κι έτσι χωρίς 

να ανταλλάξουν άλλες κουβέντες προχωρούν σιωπηλοί. Εδώ στη σκηνή που ξεκινάει 

μετά με τον Πυλάδη να μιλάει πίσω από ένα τζάμι ενός παραθύρου, είναι ο τρίτος 

μονόλογος του έργου. Είναι η στυγνή περιγραφή των βασανιστηρίων της 

Μακρονήσου και των κρατητηρίων. Για τους ατελείωτους ξυλοδαρμούς, για τις 

λιποθυμίες, για τα βασανιστήρια με τις πέτρες στους λόφους του Μακρονησίου, για 

τα πρησμένα πόδια που έβγαιναν πια από τα παπούτσια και γίνονταν πληγές. 

Περιγράφει την αντοχή που έκαναν, αλλά και το κουράγιο που τους εγκατέλειπε 

σταδιακά και πολλές φορές λύγιζαν υπογράφοντας. (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

Η πολιτική χροιά της περιόδου παρουσιάζει αναλογίες με την περίοδο της 

δικτατορίας του Μεταξά και οδηγεί τον Αγγελόπουλο να κάνει τη χρονική μετάβαση 

από το ’52 στο φθινόπωρο του ’39 μέσα στο ίδιο πλάνο-σεκάνς. Έτσι η μετάβαση στο 

παρελθόν γίνεται με τους ηθοποιούς να βαδίζουν στην άλλη πλευρά του δρόμου που 

έχει σκοτεινές και κλειστές αποθήκες. Στις δύο όψεις του ίδιου δρόμου το παλιό και 

το νέο συγκεράζονται και ταυτόχρονα αντιπαρατίθενται. Τέτοια πλάνα σεκάνς θα 

χρησιμοποιήσει και πολλές φορές μέσα στην ταινία του. Σκοπός του ήταν οι δυο 

χρόνοι, το παρόν και το παρελθόν να συναιρούνται στο πέρασμα από τη μια πλευρά 
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του δρόμου στην άλλη. Το παραδοσιακό μοντάζ γίνεται εσωτερικό μοντάζ. Ο χρόνος 

της αφήγησης ανασυνθέτει την ιστορία του έργου. (Μαργαρίτη Φ.,2000)  

Τέλος, μια ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη σκηνή της αρχής και στη 

σκηνή του τέλους. Ο Θίασος ξεκινά με τον θίασο στο Αίγιο το 1952 και καταλήγει με 

τον θίασο στο Αίγιο το 1939. Ο χώρος, το «σκηνικό» δηλαδή που πλάθει ο Θόδωρος 

Αγγελόπουλος, είναι το ίδιο: ο μικρός επαρχιακός σταθμός. Το χρονικό άλμα που 

πραγματοποιείται δε γίνεται καθόλου αντιληπτό ως τέτοιο, αφού οι δύο σκηνές έχουν 

μια πολύ δυνατή εσωτερική σύνδεση. Ένα ιδιαίτερο σχήμα κύκλου λαμβάνει χώρα 

και όλοι οι παλιοί πρωταγωνιστές, νεκροί και δολοφονημένοι, αλλαγμένοι 

εμφανίζονται και πάλι. Οι ιστορίες τους, που είναι προσωπικές και συνάμα 

συλλογικές, είναι πλέον γνωστές και η περιπλάνηση στην Ελλάδα, στο χώρο τους 

γενικά πλέον ως τόπο φαίνεται να αρχίζει ξανά. (Μαργαρίτη Φ.,2000) 

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος είναι ένας σκηνοθέτης – ποιητής του χρόνου που 

πάντα βρίσκεται σε συνάρτηση με τον χώρο, καθώς δεν υπάρχει έξω από αυτόν. Τα 

πρόσωπα του έργου του αποτελούν τόπους που σμιλεύονται, ορθώνονται από τον 

χρόνο της ιστορίας. Οι χώροι του έργου του αποτελούν τα πεδία που διαμορφώνουν 

και διαμορφώνονται από την ιστορία. Με αυτή τη διαλεκτική σχέση και προοπτική 

λειτουργεί και ο Θίασος. Η μνήμη των ανθρώπων μεγεθύνεται, αποκτά ανάστημα  

στους χώρους, στους δρόμους, στις πλατείες της ταινίας. Και ως μνήμη λοιπόν 

τροφοδοτεί την αισθητική, την καλλιτεχνική αντίληψη του σκηνοθέτη που 

παραδίδεται ως αφορμή στοχασμού και πράξης στους μεταγενέστερους. (Μαργαρίτη 

Φ.,2000) 
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2.2 Λουκιανός Κηλαηδόνης: Η βιογραφία και η σχέση του με τον 
Θόδωρο  Αγγελόπουλο.  

 

Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης είναι  ένας σύγχρονος  Έλληνας τραγουδοποιός 

,αρχικά συνθέτης και στη συνέχεια στιχουργός και ερμηνευτής. Γεννήθηκε στην 

Αθήνα τον Ιούλιο του 1943.Σπούδασε Στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων και στη 

συνέχεια Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και 

στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  

 

 

 

 

 

Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε το 1970 όταν έγραψε τη μουσική για τη 

θεατρική παράσταση του έργου της Κωστούλας Μητροπούλου  «Η Πόλη μας». 

Συνεχίζει με πολλά τραγούδια και πολλή μουσική, πολλά εκ των οποίων 

τραγουδήθηκαν και αγαπήθηκαν πολύ. Το 1983 δίνει την πρώτη μεγάλης κλίμακας 

συναυλία του, το περίφημο Πάρτι της Βουλιαγμένης. Σε αυτό το πάρτι εμφανίστηκαν 

διαδοχικά οι Διονύσης Σαββόπουλος, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, 

Γιώργος Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου και Μαντώ. Το 1999 δημιουργεί μαζί με τη 

γυναίκα του τη δική τους μουσική σκηνή, το «Μεταξουργείο», στο οποίο 

εμφανίζονται μέχρι σήμερα.( http://el.wikipedia.org/wiki/) 

Ανάμεσα στη μεγάλη μουσική  παρακαταθήκη του ανήκει, όπως 

προαναφέραμε και η μουσική για τις ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, « ο 

Θίασος», «οι Κυνηγοί», και «Αθήνα, επιστροφή στην Ακρόπολη».Ο Λουκιανός 

Κηλαηδόνης μας διηγείται πως ξεκίνησαν όλα «Είναι καλοκαίρι του 1973 και εγώ 

έχω γράψει τη μουσική για το Ελεύθερο θέατρο και την παράσταση στο Άλσος 

Παγκρατίου «Κι εσύ χτενίζεσαι». Τότε έρχεται στο θέατρο ο Θεόδωρος  κι εκεί τον 

πρωτογνώρισα. Μου είπε ότι ετοιμάζει μια ταινία και ήθελε να κάνω τη μουσική. 

Μου εξήγησε περί τίνος πρόκειται και κατάλαβα πως πρόκειται για κάτι 

σημαντικό.»Και όντως ο «θίασος» άνοιξε νέους δρόμους στη σχέση μουσικής και 

κινηματογράφου. Κάθε επιλογή του Κηλαηδόνη αντανακλά  μια συγκεκριμένη 

αντίληψη για σχέση μουσικής και κοινωνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο «σε κάθε τόπο και 

σε κάθε ιστορική στιγμή, η μουσική ενός λαού εκφράζει απόλυτα την 
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κοινωνικοπολιτική του κατάσταση.»Πραγματικά, η μουσική του Κηλαηδόνη στο 

«θίασο» γράφει  στην κυριολεξία μια ιστορία γραμμένη με αίμα και με νότες. 

Αντί για επίλογο στην υποενότητα αυτή θα δώσω  δικαιωματικά το λόγο στον 

Λουκιανό Κηλαηδόνη «Θυμάμαι περιπετειώδη γυρίσματα ,σαν εκείνο στα χιόνια 

όπου είμαστε όλοι στο χιόνι από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Ο Θεόδωρος 

είναι με ένα μπερεδάκι ,ένα σακάκι και κάτι παλιά παπούτσια μέσα στον πάγο, κι 

εμείς είμαστε δίπλα του. Ο Αντρέας έπαιζε ακορντεόν με 15 υπό το μηδέν πάνω στα 

Ζαγόρια, οι γυναίκες ήταν με τα τακούνια πάνω στη λάσπη και τα χιόνια και 

κατέβαιναν το βουνό. Όλοι όμως είχαμε πιστέψει ότι αυτό που γίνεται είναι κάτι 

σημαντικό. Και είχαμε σαν παράδειγμα τον Θεόδωρο, ο οποίος δεν έλεγε κάτι και 

μετά χωνόταν στο καφενείο μέχρι να γυριστεί η σκηνή. Ήταν εκεί, παρών, το πίστευε, 

το πιστεύαμε όλοι, το υπερασπιστήκαμε μέχρι το τέλος». 

 

 

2.3 Η μουσική στην ταινία «ο Θίασος». 

 
Τη μουσική για το κινηματογραφικό έπος  του Θεόδωρου  Αγγελόπουλου  «ο 

Θίασος» επιμελήθηκε ο Λουκιανός Κηλαηδόνης. Ο θίασος άνοιξε νέους δρόμους στη 

σχέση μουσικής και κινηματογράφου. Στην ταινία ακούγονται πάνω από τριάντα 

τραγούδια και ορχηστρικά, τα οποία ποικίλουν ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο 

τους. Συναντάμε από ελαφρά τραγούδια(«εγώ θα σ΄ αγαπώ και μη σε νοιάζει», «άστα 

τα μαλλάκια σου») μέχρι ρεμπέτικα («κάνε λιγάκι υπομονή») και δημοτικά («μωρή 

κοντούλα λεμονιά»), και από εμβατήρια («μαύρη είν’ η νύχτα στα βουνά») και 

αντάρτικα («λαέ σκλαβωμένε», «παιδιά σηκωθείτε») μέχρι σουίνγκ («in the 

mood»).Για το κριτήριο της επιλογής των κομματιών της ταινίας ο Κηλαηδόνης 

αναφέρει: «Κάθε ένα διαλέχτηκε με κριτήρια του κατά πόσο το τραγούδι αυτό μπορεί 

να λειτουργήσει ως σύμβολο του είδους που ανήκει και της κατάστασης που 

εκφράζει». 

Στο θίασο γίνεται χρήση παλαιών κομματιών της εποχής, υποδηλώνοντας με 

αυτόν τον τρόπο την ιστορικότητα της ταινίας και  εγκαθιστώντας την παράλληλα, 

μέσα στο χρόνο και στις μουσικές αναφορές της δεδομένης κοινωνίας. Ακόμη και οι 

μουσικοί, όπως δηλώνει και ο συνθέτης, έγινε προσπάθεια να είναι παλιοί, έτσι ώστε 

να έχουν παίξει αυτά τα κομμάτια στην εποχή τους. 
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Στο σύνολο της η μουσική στο θίασο εμφανίζεται ως άμεσο παράγωγο της 

κοινωνικής δράσης του λαού. Σύμφωνα μάλιστα, με τον Κηλαηδόνη σε  κάθε τόπο 

και σε κάθε ιστορική στιγμή η μουσική ενός λαού εκφράζει απόλυτα την 

κοινωνικοπολιτική του κατάσταση. Έτσι και ο θίασος σηματοδοτείται μουσικά από 

τα πιο αντιπροσωπευτικά είδη της εποχής 1939-1952, διαγράφοντας με αυτόν τον 

τρόπο την πορεία της ίδιας της Ελλάδας στα χρόνια αυτά. Δικαιολογημένα η ταινία 

έχει χαρακτηριστεί ως « ιστορικό μιούζικαλ». 

Ακόμη θα ήταν αξιοσημείωτο να αναφερθεί  ότι η μουσική της ταινίας δεν 

αναπαράχθηκε στο στούντιο, αλλά εκτελέστηκε και ηχογραφήθηκε - με τα δικάναλα 

Nagra-στους τόπους όπου γυρίζονταν οι σκηνές, ταυτόχρονα με αυτές. Το γεγονός 

αυτό τονίζει την ενότητα χώρου και χρόνου και δημιουργεί μια ξεχωριστή αίσθηση 

του ήχου. Σχεδόν κάθε σκηνή αρχίζει ή τελειώνει με μουσική, η οποία είτε 

τραγουδιέται από τους ηθοποιού είτε εκτελείται από την ορχήστρα. Επομένως, είναι 

σαφές πως χωρίς τη μουσική καθίσταται αδύνατη η εξέλιξη της ταινίας, με 

αποτέλεσμα το σάουντρακ να μην αποτελεί απλώς μια μουσική διακόσμηση αλλά 

συμπληρωματικό στοιχείο της δράσης. 

Ο δίσκος με το σάουντρακ του «Θιάσου» κυκλοφόρησε το 1992, περίπου δύο 

δεκαετίες μετά την παραγωγή της ταινίας. Ο λόγος που καθυστέρησε τόσο, όπως 

εξηγεί ο παραγωγός του δίσκου Αλέξης Βάκης, είναι η ισχύς ενός παλιού νόμου, ο  

οποίος απαγόρευε την «αναμόχλευση» των  πολιτικών παθών. Έτσι, με δεδομένο πως 

στο «θίασο» ακούγονταν πολλά αντάρτικα τραγούδια, το Υπουργείο Προεδρίας δε θα 

έδινε την άδεια κυκλοφορίας για τέτοιου είδους ηχογραφήματα που εμπίπτουν στην 

«αναμόχλευση» που προαναφέραμε. Η μίξη στο στούντιο Acoustic έγινε με τη 

συμβολή του μοντέρ Γιάννη Τσιτσόπουλου και του ηχολήπτη Κώστα Πρικόπουλου. 

Κυκλοφόρησαν 2000 αντίτυπα δίσκων βινυλίου και πουλήθηκαν τα περισσότερα από 

αυτά. (http://mousikaproastia.blogspot.gr/2009/12/blog-post_26.html) 

Ας μιλήσουμε όμως και λίγο πιο συγκεκριμένα για τα ηχητικά μοτίβα της 

ταινίας. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το τραγούδι «Γιαξεμπόρε». Η φράση αυτή είναι 

ένας χαιρετισμός –παραφθορά του «γεια σου αμόρε»- που φώναζαν οι ιταλοί 

θεατρίνοι και τραγουδιστές στους θαμώνες των καφέ -σανταν. Σύμφωνα με τα 

λεγόμενα του Κηλαηδόνη, το τραγούδι σπονδυλώνεται στα διάφορα μοτίβα ,που 

προσθέτονται ή αφαιρούνται, ανάλογα με τις ανάγκες του θιάσου. H έμπνευση 

προήλθε από έναν παλιό μπουλουκτσή, ο οποίος τους τραγούδησε κάποτε δύο μοτίβα 

του τραγουδιού που θυμόταν. Ξεκινώντας έτσι ο Κηλαηδόνης από τα μοτίβα αυτά 
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έγραψε 4-5 ακόμη στο ύφος των άλλων. Προσπάθησε πάνω απ’ όλα να κρατήσει το 

σλάβικο χαρακτήρα του τραγουδιού και παράλληλα όμως να δώσει μια γεύση από 

τους παλιούς ιταλικούς και γαλλικούς θιάσους που περιόδευαν στην Ελλάδα στις 

αρχές του αιώνα και που υπήρξαν οι πρώτοι δάσκαλοι του είδους «μπουλούκι». 

Μία από τις πιο γνωστές και κορυφαίες σκηνές του ευρωπαϊκού 

κινηματογράφου είναι η σκηνή στο κέντρο διασκέδασης, όπου η τραγουδίστρια του 

μαγαζιού τραγουδάει το τραγούδι των Γιώργου Μουζάκη και Κώστα Κωφινιώτη 

«εγώ θα σ’ αγαπώ και μη σε νοιάζει» κάτω από την επιγραφή «ευτυχισμένο το 1946». 

Στο μαγαζί επικρατεί εύθυμη ατμόσφαιρα, με παρευρισκόμενους μεταξύ άλλων μία 

παρέα βασιλοφρόνων αντρών ντυμένων με παλτά και ρεπούμπλικες. Αυτή την 

εύθυμη ατμόσφαιρα θα διακόψει μια παρέα από νεαρά ζευγάρια κομουνιστές, η οποία 

έχει μπει στο μαγαζί και  κάθεται απέναντί τους. Τότε η ομάδα των βασιλοφρόνων 

σταματάει τη μουσική και ξεκινάει μία «μάχη» με τραγούδια. Ξεκινάνε οι 

βασιλόφρονες με το ρεφραίν από το τραγούδι «Του αητού ο γιος»,ενώ οι αριστεροί 

απαντάνε με το αντιστασιακό τραγούδι «Είμαστ’ εμείς Ελλάδα τα παιδιά σου». Οι 

παρακρατικοί απαντούν με μια παραλλαγή του κουπλέ από το «Του αητού ο γιος», 

για να αποκριθούν οι αριστεροί με το προσκοπικό τραγούδι «Γιουπι-για-για», με 

παραλλαγμένους τους στίχους του υπέρ της λαϊκής κυριαρχίας. Στη συνέχεια 

ακούγεται ξανά το ίδιο τραγούδι, αυτή τη φορά όμως, με  στίχους υπέρ της 

ακροδεξιάς, παρακρατικής οργάνωσης «Χ». Η σκηνή τελειώνει με μια εκδοχή του 

τραγουδιού «In the mood» των Andy Razaf-Joe Garland. Στο τέλος, ο μουσικός 

αυτός διάλογος διακόπτεται με τον κρότο ενός πιστολιού, το οποίο κραδαίνει ένας 

από τους βασιλόφρονες. Έτσι, με αργές κινήσεις η παρέα των άοπλων αριστερών 

φεύγει από το κέντρο. (http://mousikaproastia.blogspot.gr/2009/12/blog-

post_26.html) 

Μία σκηνή που επίσης αξίζει την αμέριστη προσοχή μας είναι  η σκηνή για 

την πορεία του ΕΑΜ στο Σύνταγμα στις 3 και 4 Δεκέμβρη που βάφτηκε με αίμα και 

τις μετέπειτα συγκρούσεις του Δεκέμβρη του 1944. Στη σκηνή αυτή ακούγεται το 

αντάρτικο τραγούδι «Λαέ σκλαβωμένε» του  Πάνου Τζαβέλλα από τον δίσκο «Για σε 

πατρίδα μας Ελλάδα». Το τραγούδι ακούγεται από μια αντρική φωνή, ενώ η κάθε 

στροφή επαναλαμβάνεται από τις φωνές του πλήθους, οι οποίες καλύπτουν ακόμη και 

τον ήχο του ακορντεόν. Το γεγονός ότι υπάρχει απάντηση από τόσες φωνές προκαλεί  

μεγαλύτερη ένταση και ανησυχία στο θεατή ,ενώ παράλληλα τον βάζει στο κλίμα της 

πορείας και του πατριωτισμού που έχουν οι διαδηλωτές. Επάνω στο 
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crescendo,λοιπόν, των φωνών αυτών έρχονται οι κρότοι από τους πυροβολισμούς να 

διακόψουν τη συγκέντρωση αναπάντεχα. Τότε ο κόσμος σκορπάει και οι μόνοι ήχοι 

που ακούγονται από το πλήθος είναι οι κραυγές τους και τα ουρλιαχτά τους μέσα σε 

μία κατάσταση αναμπουμπούλας. Με ένα diminuendo,αυτή τη φορά των κραυγών 

αυτών που απομακρύνονται, το πλάνο μας επιστρέφει στην πλατεία Συντάγματος 

συνοδευόμενο από μια νεκρική σιγή.  

Εδώ παρατηρούμε για άλλη μια φορά τις λεγόμενες σιωπές του Θεόδωρου 

Αγγελόπουλου. Στην πλατεία πλέον υπάρχουν μόνο πεταμένες σημαίες και 

αδικοχαμένα πτώματα να κείτονται. Στο σημείο αυτό ο Αγγελόπουλος 

χρησιμοποιώντας  αυτήν την έλλειψη μουσικής δίνει στο θεατή χώρο έτσι ώστε να 

συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί και παράλληλα να στοχαστεί. Αυτή η σιωπή 

διακόπτεται από ένα εμβατήριο παιγμένο  από μια γκάιντα, το οποίο έρχεται να 

αυξήσει τη δραματικότητα της σκηνής και κατ’ επέκταση του θεατή. Το πλάνο 

παραμένει ακίνητο και η μόνη κίνηση που υπάρχει σε αυτό είναι το βήμα του άντρα 

που παίζει τη γκάιντα. Ο ήχος απομακρύνεται και παράλληλα το πλάνο 

περιστρέφεται για άλλη μία φορά για να μας πάει στους κουμουνιστές, τους 

μοναδικούς από το πλήθος που επιστρέφουν ανεμίζοντας τις κόκκινες μόνο, αυτή τη 

φορά σημαίες τους. 

Αυτό που αξίζει, επίσης να σχολιαστεί είναι η μουσική τίτλων του «Θιάσου» 

του Λουκιανού Κηλαηδόνη και εκτέλεσης του ακορντεόν από τον Ανδρέα Τσεκούρα. 

Αυτό που μας εντυπωσιάζει στο χασαποσέρβικο αυτό  είναι  το γρήγορο   τέμπο του 

,με τις εναλλαγές του ρυθμού, τον παιχνιδιάρικο θα λέγαμε τρόπο εκτέλεσης του 

ακορντεόν καθώς και το υψηλό τονικό ύψος. Όλα αυτά τα μελωδικά στοιχεία 

προσδίδουν στη μουσική ένα εύθυμο υφος, αντιδιαμετρικό της δράσης και του 

σεναρίου της ταινίας. Με αυτόν τον τρόπο ο Κηλαηδόνης τονίζει τη βαθύτερη 

δραματικότητα της ταινίας, περιορίζοντας ταυτόχρονα την επιφανειακή τραγικότητα. 

Τα λεγόμενα του Κώστα Μυλωνά επιβεβαιώνονται στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η 

εύκολη και όχι δημιουργική λύση για τον συνθέτη θα ήταν να επενδύσει μόνο το 

εξωτερικό γεγονός με μία επιφανειακή μουσική  σαν κι αυτές που ακούμε συνήθως σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις. Τι χειρότερο από μία μουσική ρουτίνας που νοιάζεται μόνο να 

υπογραμμίσει ένα εξωτερικό γεγονός και αδιαφορεί να σχολιάσει όλα αυτά που 

συμβαίνουν στις ψυχές των ανθρώπων.(Κώστας Μυλωνας,1999).Αυτό δε συμβαίνει 

σε καμία περίπτωση στη μουσική του εξαιρετικού  Λουκιανού Κηλαηδόνη. Αντίθετα 
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συνέθεσε μια μουσική τέτοια ώστε να προκαλεί στο θεατή ένα κλίμα έντασης ισάξιο 

με αυτό που προκαλεί η σκηνοθεσία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. 

 Εν κατακλείδι, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία  είναι πώς στο «Θίασο» 

ευδοκιμούν εικόνες και μελωδίες που όσα χρόνια κι αν περάσουνε δεν πρόκειται ποτέ  

να πάψουν να μας συγκινούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

 
3.1 Ελένη Καραΐνδρου: Βιογραφία και η σχέση της με τον Θόδωρο 

Αγγελόπουλο. 

 
Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ήταν περίεργος ως καλλιτέχνης, με την έννοια της 

επιλογής των συνεργατών του, τους οποίους και είχε σαν δικούς του ανθρώπους 

έπειτα. Οικογένεια της οθόνης και της τέχνης. Στους δημιουργούς και τους 

σκηνοθέτες η μουσική προκαλεί μία κατάσταση αυτοσυγκέντρωσης. Είναι το 

απαραίτητο κομμάτι για την ολοκλήρωση του θέματος τους, είναι η συνοδεία που 

χωρίς αυτή, η εικόνα ίσως να μην κατάφερνε να εξιστορήσει  τόσο καλά όσα είχε να 

πει.  

Η μουσική των ταινιών του Αγγελόπουλου δήλωναν όχι μόνο το θέμα της 

Αριστεράς με το οποίο τον ταύτισαν πολλές φορές, αλλά κυρίως η μουσική επιμέλεια 

προσπαθούσε να αποδώσει το βαθύτερο στοχασμό των έργων, το θάνατο, τον 

αποχωρισμό, τη νοσταλγία, την αγάπη, το πάθος, τον έρωτα, την απελπισία, τη 

μοναξιά. Τόσα ποικίλα θέματα, τόσο πολύμορφη μουσική. Η μουσική ήταν 

αποτέλεσμα της προσωπικής θεώρησης της δημιουργού γύρω από το όραμα, την 

προσωπική ιδέα του Αγγελόπουλου για το βάθος και το νόημα των ταινιών του. Ήταν 

ένας απόλυτος συνδυασμός εικόνας και ήχου κι έτσι μόνο θα μπορούσε να 

λειτουργήσει στον αγγελοπουλικό κινηματογράφο. (Ράλλης Ν., 2013)   

              Τη μουσική για τις ταινίες του έχουν γράψει πολλοί αξιόλογοι συνθέτες εκ 

των οποίων πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η Ελένη Καραϊνδρου,η οποία έχει συνθεσει 

και τη μουσική για το μεγαλύτερο μέρος των ταινιών του Αγγελόπουλου.Ο 

Λουκιανός Κηλαηδόνης έχει γράψει τη μουσική για τις ταινίες  «ο θίασος» , «οι 

κυνηγοί» και  «Αθήνα, επιστροφή στην Ακρόπολη»,ο Χριστόδουλος Χάλαρης  για 

τον «Μεγαλέξαντρο», οι Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θοδωράκης και Διονύσης 

Σαββόπουλος για την «Αθήνα, επιστροφή στην Ακρόπολη», ενώ η Ελένη 

Καραΐνδρου  επιμελήθηκε τη μουσική για όλες τις ταινίες του Αγγελόπουλου από το 

«ταξίδι στα Κύθηρα» και μετά, δηλαδή το «μελισσοκόμο», «τοπίο στην ομίχλη», «το 

μετέωρο βήμα του πελαργού», «το βλέμμα του Οδυσσέα», «μια αιωνιότητα και μία 

 37



μέρα», «το λιβάδι που δακρύζει» και «η σκόνη του 

χρόνου».(http://www.avsite.gr/forum/threads/.109277/) 

 Η Ελένη Καραΐνδρου γεννήθηκε στο μικρό ορεινό χωριό της Φωκίδας Τείχιο 

στις 25 Νοεμβρίου το 1939.Στα επτά της χρόνια μετακόμισε, μαζί με την οικογένεια 

της, στην Αθήνα. Εκεί άρχισε από νωρίς να μαθαίνει πιάνο και θεωρητικά. Σπούδασε 

επίσης ιστορία και αρχαιολογία στη φιλοσοφική σχολή προκειμένου να ικανοποιήσει 

την επιθυμία του πατέρα της. Από το ΄69 ως το ’74 σπούδασε στο Παρίσι 

εθνομουσικολογία, διεύθυνση ορχήστρας και ενορχήστρωση ενώ παράλληλα είχε 

αρχίσει να γράφει τη δική της μουσική.  

Στο Παρίσι γνωρίστηκε με τη Μαρία Φαραντούρη, η οποία της έδωσε το 

κίνητρο να μελοποιήσει, το 1972,μια σειρά ποιημάτων του Κ.Χ.Μύρη, 

κυκλοφορώντας έτσι την πρώτη ολοκληρωμένη της δουλειά, τον δίσκο «Μεγάλη 

Αγρυπνία». Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα, από το ΄75 ως το ’82,υπήρξε στέλεχος 

του τρίτου προγράμματος της ΕΡΤ, κοντά στον Μάνο Χατζιδάκη.  

Από νωρίς εξειδικεύτηκε στην κινηματογραφική και θεατρική μουσική, 

ξεκινώντας με δύο ταινίες του Χριστόφορου Χριστοφή, την «Περιπλάνηση» και τη 

«Ρόζα» για την οποία πήρε το πρώτο της βραβείο μουσικής στο φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης. Εκεί γνώρισε τον σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελοπούλο ο  οποίος της 

ζήτησε να συνεργαστούν. Καρπός της συνεργασίας τους αυτής ήταν το «Ταξίδι στα 

Κύθηρα»,ενώ τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε και με άλλους σκηνοθέτες. Έγραψε 

τη μουσική για όλες τις ταινίες του Αγγελόπουλου μετά το «Ταξίδι στα Κύθηρα»,  με 

το δίσκο από την ταινία «ο μελισσοκόμος» να γίνεται χρυσός με 50.000 αντίτυπα. 

Το 1989 μετείχε στην κριτική επιτροπή του 46ου Διεθνούς Φεστιβάλ 

Κιν/γράφου της Βενετίας  και από το 1990 ως το 1992 ήταν υπεύθυνη μουσικής στο 

«Εργαστήρι θεάτρου και Μουσικής» του καλλιτεχνικού οργανισμού «Φάσμα».  

Η Καραΐνδρου έχει τιμηθεί με το βραβείο  Φελίνι  «καλύτερου συνθέτη της 

Ευρώπης»,καθώς και με τέσσαρα βραβεία μουσικής κινηματογράφου στην Ελλάδα. 

Τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί και σε ζωντανές εμφανίσεις στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό, όπως στο Ηρώδειο(1988),στην Επίδαυρο(1993) και στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών(1998).(http://www.tralala.gr/viografia-eleni-kara%CE%90ndrou/) 

Αναφορικά με τη μουσική της και σύμφωνα με τον Γιώργο Χαρωνίτη  η Ελένη 

Καραΐνδρου είναι ένας άνθρωπος που γεννά μουσική, καθαρό συναίσθημα που 

παίρνει τη μορφή ηχητικών εικόνων με πόνο, χαρά, λύπη, έρωτα, μοναξιά. Η 

μελωδική της προσέγγιση σε κάθε πλάνο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου έχει σκοπό 
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να επεκτείνει τη δράση- αίσθηση  που μένει ακόμα κι όταν οι πραγματικές εικόνες 

έχουν σβήσει.  

(http://koinotopia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=479:qmusic-

for-filmsq-eleni-karaindrou&catid=9:2009-10-18-21-10-41&Itemid=10) 

 

 

 

 

 

               Σε μία συνέντευξή της, στο ερώτημα «ποια πορεία θα είχαν οι μουσικές της 

αν δεν είχαν ντύσει τις ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου» η ίδια απαντάει πως θα 

μπορούσαν να είχαν μεγαλύτερη πορεία ή ακόμη και μικρότερη όμως η ουσία είναι 

πώς η πραγματικότητα είναι αυτή που αναδεικνύει την τέχνη  και που μας οδηγεί 

τελικά στο ιδεατό και οραματικό του πράγματος. Η απάντησή της αυτή καταδεικνύει 

πως ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος και η Ελένη Καραΐνδρου αποτελούν ένα μοναδικό 

και περίτεχνα δημιουργικό ζευγάρι  στην τέχνη, που ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον. 

Ένωσαν δύο διαφορετικές εκφάνσεις όπως είναι η μουσική και ο κινηματογράφος και 

κατάφεραν να εξελίξουν αυτό το συνδυασμό σε μία αυτόνομη και διαφορετική  

μορφή τέχνης. Όπως ανέφερε και η ίδια όταν ένας συνθέτης κληθεί να συνεργαστεί 

με κάποιον σκηνοθέτη γράφοντας μουσική για τις ταινίες του, ο ένας δίνει αφορμές 

στον άλλον. Δεν την ενδιαφέρει η μουσική να περιγράφει απλώς τις σκηνές, αλλά η 

μουσική αντιστικτική που να δημιουργεί δηλαδή χημεία με την εικόνα, ένα πάντρεμα 

το οποίο να γίνεται τελικά  κάτι τρίτο. Με λίγα λόγια η μουσική της Ελένης 

Καραΐνδρου είναι αυτή που ζωντανεύει την εικόνα και τις αντιλήψεις του Θεόδωρου 

Αγγελόπουλου.( http://www.e-orfeas.gr/artists/musicalduets/3507) 

Η συνταγή της επιτυχίας της βασίζεται στο ότι δεν κάνει τίποτα βάση ενός 

προμελετημένου σχεδίου, βάση ενός συστήματος. Η μουσική ξεφεύγει από έναν 

ορισμένο τόπο και λέει αυτά που δεν δηλώνονται στην  εικόνα. Η ίδια δεν δηλώνει 

μουσικός κινηματογράφου καθώς  δεν χρησιμοποιεί τον ορθόδοξο τρόπο δημιουργίας 

ούτε και την ενδιαφέρει να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Τη ενδιαφέρει να 

γράφει μουσικές πάνω σε ιδέες που την ταράζουν. Μιλώντας για τον Θεόδωρο 

Αγγελόπουλο αναφέρει πως της αρέσει να της αφηγείται αυτά που σκέφτεται ή που 

έχει γράψει και τότε εκείνη προσπαθεί να ακούσει τα βαθύτερα πράγματα που τον 

οδήγησαν στο να γράψει μια ταινία. Παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει, 
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τονίζει τις λέξεις και κάνει παύσεις, δημιουργώντας έτσι μια μουσική και μια 

σημειολογία συναισθημάτων, σκέψεων και ιδεών. 

Επίσης ένα άλλο συστατικό της επιτυχίας της είναι το ότι δεν δημιουργεί 

περιγραφική μουσική. Ο τρόπος που το πετυχαίνει; Αφήνει στο κατώφλι της 

έμπνευσής της όλες της τις αποσκευές και ανασυνθέτει το υπάρχων υλικό με έναν 

τρόπο που είναι πρωτογενής. Η μουσική της έχει σχέση με τα ερεθίσματα που κάθε 

φορά λαμβάνει και με το αν θα ανταποκριθεί σε αυτά. 

(http://www.parallaximag.gr/reportage/eleni-karaindroy-i-oysia-tis-moysikis) 

Αυτό που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στα λεγόμενα της  είναι ότι ποτέ δεν 

βλέπει εικόνες με τη μουσική πάρα μόνο αισθάνεται. Οι μόνες εικόνες, όπως λέει που 

έχουν επίδραση επάνω της είναι οι καθημερινές της παραστάσεις. Η μουσική για 

εκείνη είναι καθαρή αίσθηση  γι’ αυτό και ότι τη συγκινεί σε αυτές  τις καθημερινές 

τις παραστάσεις, είναι και αυτό που την εμπνέει. Χαρακτηριστικά, σε μια συνέντευξη 

της λέει: «Ως ολοζώντανο κομμάτι της ζωής μας αγγίζει η μουσική και αυτό το 

άγγιγμα μπορεί να ευχαριστεί ή να ενοχλεί αλλά δεν παύει να είναι  η αισθητή 

προέκταση της ψυχής μας». ( http://www.andro.gr/empneusi/eleni-karaindrou/) 

Σε μία άλλη συνέντευξη της η Καραΐνδρου περιγράφει το είδος της 

συνεργασίας που είχε με τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο και τον τρόπο με τον οποίο 

δημιουργούσαν. Η ίδια χαρακτηριστικά λέει πως εμπνέονταν από το σενάριο του 

Αγγελόπουλου και τα όσα είχαν συζητήσει μεταξύ τους ,έπειτα έγραφε  τη μουσική 

όπως της έβγαινε και την παρέδιδε ως ολοκληρωμένο έργο στα χέρια του. Με τη 

σειρά του ο Αγγελόπουλος είτε «ενορχήστρωνε» την ταινία του πάνω στη δική της, 

είτε μόνταρε πάνω στη μουσική της τα πλάνα του. 

Όπως αναφέρει η ίδια η συνεργασία τους ήτανε άψογη. Τα σενάρια του 

Αγγελόπουλου την γοήτευαν  από την πρώτη στιγμή, όπως επίσης και ο ποιητικός και 

αφηγηματικός  τρόπος με τον οποίο της τα παρουσίαζε. Ένα άλλο στοιχείο του 

Αγγελόπουλου το οποίο εντυπωσίαζε την Ελένη Καραΐνδρου ήταν το ότι επρόκειτο 

για έναν άνθρωπο βαθιά δεμένο με τον τόπο του, που στοχάζονταν με οξυδέρκεια 

πάνω στην ελληνική ιστορία και επέλεγε να κοινωνεί αυτή τη γνώση και την 

ευαισθησία στο έργο του με διαρκές ψάξιμο και χωρίς παρωπίδες. Ακόμη αναφέρει 

πως ο Αγγελόπουλος παρότι δεν έγραφε μουσική, είχε βαθιά αίσθηση της μουσικής 

και του τρόπου με τον οποίο συνδιαλέγονταν οι ήχοι και οι σιωπές με τα δρώμενα. 

Αυτό που  μου προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση  είναι  τα λόγια της  

«Αισθάνομαι βαθιά ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη για τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο. Γι’ 
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αυτόν τον άνθρωπο που διαδραμάτισε τόσο σοβαρό ρόλο στη ζωή μου».( 

http://www.andro.gr/empneusi/eleni-karaindrou/) 

Οι κριτικές που έχει αποσπάσει η Ελένη Καραΐνδρου για τη μουσική της από 

διεθνή και ελληνικό τύπο  είναι αξιοζήλευτες. Παρακάτω παραθέτω κάποιες από 

αυτές: «Η μουσική της Καραίνδρου, βαθύτατα ελληνική, ουσιαστικά φιλάνθρωπος, 

άδολα ποιητική, προσφέρει πλούσια αυτό που όλοι μας, συνειδητά ή μη, αποζητούμε  

από τη μουσική: θωπεία ψυχής. Εξανθρωπισμό…» (Βασίλης Αγγελικόπουλος, Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,24-12-1988(Συναυλία στο Ηρώδειο,1988) 

«Οι ελεγειακές συνθέσεις της φέρνουν στην επιφάνεια την ουσία των 

πραγμάτων. Παίζει με τις αντιθέσεις του αρχέγονου ελληνικού σαντουριού, του 

όμποε και του ακορντεόν με τον νεορομαντικό ήχο μιας ορχήστρας εγχόρδων και 

συνενώνει ξανά κλασικά και παραδοσιακά στοιχεία. Είναι μουσική που σε αγγίζει..» 

(Michael  Engelbrecht,SOUNDS,ιανουάριος 1992(Music For Films) 

«Αυτή η αδιάκοπη παρουσία σε μια εποχή που τα πάντα γκρεμίζονται, 

αποκαλύπτει κάτι το βαθιά πνευματικό, κάτι σαν και αυτό που κρύβεται πέρα από το 

λυρισμό της, αυτό που φωλιάζει στην κοιλιά του χρόνου, μια γέννα στα όρια της 

λήθης και της μνήμης…»(Νίκος Τριανταφυλλίδης,ΗΧΟΣ ΚΑΙ HI FI,Μάρτιος 1989 

(Συναυλία στο Ηρώδειο,1988) 

«Η μουσική της Ελένης Καραΐνδρου εμπεριέχει τον λόγο και την εικόνα. 

Είναι ποίηση και κινηματογράφος-φτιαγμένος με ήχους. Η μουσική της Ελένης 

Καραΐνδρου εμπεριέχει τον κόσμο. Τον προσωπικό και τον συμπαντικό. Η μουσική 

της Ελένης Καραΐνδρου εμπεριέχει την ιστορία. Καταγράφει την χωροχρονική 

κίνηση του ανθρώπου-του κάθε ανθρώπου-μέσα σε μια άβυσσο, δείχνοντας την 

πορεία προς το φως.» (Γιώργος Χαρωνίτης, Εκδότης του περιοδικού jazz και τζαζ) 

«Η μουσική της είναι λειτουργική και έχει αναπτύξει μια ξεκάθαρη, 

αναγνωρίσιμη γλώσσα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ταινιών του Θεόδωρου 

Αγγελόπουλου. Η Καραϊνδρου μετουσιώνει τη μουσική σε φως, σε διαυγείς 

πανέμορφες μελωδίες που πετούν σα μοναχικά πουλιά πάνω από μια πεδιάδα 

ακύμαντων ήχων.»Γερμανία,De standard (Τρωάδες),13-04-2002 

«…Αναζήτηση του εαυτού και διαίσθηση. Η συνθέτρια Ελένη Καραϊνδρου, 

μόνιμη συνεργάτης του σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου, δημιουργεί μια 

μουσική φαινομενικά απλή, αλλά γεμάτη ευαισθησία και ανθρωπισμό…Μια 

ελληνίδα που αναζητά την ουσία των πραγμάτων…η μουσική της είναι χωρίς ηλικία 

και ανοίγει την πόρτα στο όνειρο…Τα χορικά, τραγουδισμένα από τους ηθοποιούς 
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του έργου του Ευριπίδη, χρωματίζουν τη δράση με μια στατική αυστηρότητα, 

ιδιαίτερα γοητευτική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που σε τυλίγει σαν ελεγειακό 

νανούρισμα, σα λιτανεία χωρίς προορισμό. Μουσική απλή και συγκινητική, βαθιά 

ανθρώπινη.» Γαλλία,Classica,ΜαΪος 2002,BertranDermoncourt (Τρωάδες) 

(http://www.tihio.gr/default.asp?pid=46) 

 

 

3.2 Δομή και πλοκή στη «Σκόνη του Χρόνου»  

 
Η ταινία είναι μια συνολική αναφορά στα γεγονότα που σημαδεύουν το 

δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Η ιστορία της ταινίας αφορά έναν ήρωα – σκηνοθέτη 

που κινηματογραφεί την ιστορία της ίδιας της οικογένειας του καθώς αυτή διασχίζει 

και βιώνει όλα τα ταραχώδη ιστορικά γεγονότα. Μέσα σε αυτό το έργο βρίσκουμε 

την παραδοχή του Αγγελόπουλου για πρώτη φορά τόσο μεστή γύρω από τα λάθη του 

υπαρκτού σοσιαλισμού, της Αριστεράς και των επιπτώσεων τους. Τα τρία κεντρικά 

πρόσωπα είναι σύμβολα αγάπης, φιλίας κι αλληλοσεβασμού. Μέσα από τα δικό τους 

ταξίδι στην ταινία, το πισογύρισμα του χρόνου γίνεται και για μας ένας ιστορικός 

χρόνος παρακολούθησης. Η αφήγηση άλλωστε της ταινίας βασίζεται στις 

παράλληλες δράσεις. Μπορεί μερικές σκηνές να παρουσιάζουν για άλλη μια φορά το 

μεγαλείο του Έλληνα σκηνοθέτη, αλλά ορισμένες φορές κουράζει η επανάληψη του 

και το ύφος του που τείνει να γερνάει μαζί με τους ήρωες του. (Σούμας Θ., 2014) 
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3.3 Η μουσική επένδυση στη «Σκόνη του Χρόνου». 

  
Στη «Σκόνη του χρόνου» τη μουσική χαρίζει  η Ελένη Καραϊνδρου σε ένα CD 

που περιλαμβάνει 19 θέματα και που εκδίδεται από την ECM σε παγκόσμια 

κυκλοφορία. Η  ατμόσφαιρα της μουσικής της αυτής θεωρήθηκε από κριτικούς μία 

από τις καλύτερές της. Στο cd της «Σκόνης του χρόνου» ξεδιπλώνεται σε 45’ όλο το 

ηχητικό τοπίο της Καραϊνδρου με θέματα άλλοτε νοσταλγικά (θέμα χορού, βαλς, 

τσιγγάνικο) κι άλλοτε καταιγιστικά κι έντονα(θέμα αναζήτηση). 

(http://www.aerakis.net/eleni-karaindrou-i-skoni-tou-hronou.html)  

 

 

Η ηχογράφηση της μουσικής έγινε στο Ηχογραφικό Κέντρο του Μεγάρου από 

τον Νίκο Εσπιαλίδη. Ο τελικός ήχος, η μίξη και η δραματουργία του cd φέρουν την 

εγκυρότητα της υπογραφής του Manfred Eicher, παραγωγού, διευθυντή και ιδρυτή 

της ECM. Η Ελένη Καραΐνδρου λέει χαρακτηριστικά: «Το να γράφεις μουσική για 

τον κινηματογράφο είναι τελείως διαφορετικό απ’ το να δημιουργείς ένα άλμπουμ 

από το μουσικό υλικό. Για την ταινία ηχογραφήθηκαν περίπου 100 λεπτά μουσικής, 

αλλά χρειάστηκε η ιδιοφυής, δραστική δραματουργική επέμβαση του Manfred Eicher 

για να δημιουργηθεί ένα πυκνό, ηχητικό υφάδι 45 λεπτών με χρώματα που 

αναμειγνύονται σε μιαν αόρατη παλέτα λεπταίσθητων ισορροπιών». 

Η Ελένη Καραϊνδρου, αναφορικά με την επιλογή της μουσικής και το σενάριο 

του Θεόδωρου Αγγελόπουλου,  μας περιγράφει σα «συγκινητική έκπληξη» την 

πρώτη ανάγνωση του τελευταίου. Αυτό που της έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν 

το γεγονός ότι πρώτη φορά σε σενάριο του Αγγελόπουλου υπήρχε σκηνή με μαέστρο, 

ορχήστρα, πιανίστα και συνθέτρια, στην οποία γινόταν πρόβα του μουσικού θέματος 

για την ταινία που γύριζε ο Α μέσα στην ταινία και με θέμα την ιστορία των γονιών 

του. Έτσι, η Καραϊνδρου συνειδητοποίησε πώς το μουσικό θέμα που έπρεπε να 

γράψει γι’ αυτή τη σκηνή έμελλε στην ουσία να είναι ένα από τα βασικά θέματα της 

ίδιας της ταινίας, μιας και μέσα στην ταινία, παρόν και παρελθόν 

αλληλοσυμπλέκονται. 

Η ταινία περιέχει τα γνωστά μοτίβα του Αγγελόπουλου εξορία, σύνορα, 

αποχωρισμός και η πλοκή της ξεκινάει το 1953 με το θάνατο του Στάλιν και 

τελειώνει το 1989 με την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Η Ελένη Καραΐνδρου, 
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μάλιστα, εξηγεί πως για να γράψει τη μουσική έπρεπε να ανασύρει τους μυστικούς 

κώδικες της ταινίας, να ανασύρει στην επιφάνεια την ουσία των πραγμάτων και να 

φωτίσει τα ηχοχρώματα εκείνα που υπογράμμιζαν τη διαχρονική αίσθηση της 

νοσταλγίας. 

Η μουσική μπορεί να είχε πάντα σημαντικό ρόλο στις ταινίες του 

Αγγελόπουλου, όμως στη «Σκόνη του Χρόνου» έχει τον κεντρικό ρόλο, καθώς 

διατρέχει και ενώνει τα νήματα της πλοκής. Ο πατέρας του ήρωα, ο Σπύρος, ήταν 

πιανίστας, οπότε το πιάνο έπρεπε να ακουστεί στην ταινία. Επίσης, το χρώμα του 

βιολιού (Σέργκιου Ναστάζα), της άρπας (Μαρία Μπιλντέα) και του βιολοντσέλου 

(Ρενάτο Ρίπο) αναδείχθηκαν κυρίαρχα, λόγω του ψυχισμού των μουσικών που ζουν 

στην Ελλάδα αλλά έχουν γεννηθεί στην Αλβανία και τη Ρουμανία. Έτσι, στο παίξιμο 

τους μπορείς να αντιληφθείς τη μουσική τους παράδοση καθώς επίσης και τον 

ψυχισμό που έχει σφραγιστεί από τον ξεριζωμό τους από την πατρίδα τους. Το 

ακορντεόν (Ντίνος Χατζηιορδάνου), όπως λέει και η Καραΐνδρου, ένιωθε πως έπρεπε 

να διαποτίζει με το χρώμα του κάποιες ιδιαίτερες στιγμές και το όμποε (Βαγγέλης 

Χριστόπουλος) να προσθέτει συγκινησιακές πινελιές στον καμβά της μουσικής της. 

Ενώ, η παρουσία των εγχόρδων της Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, 

δημιούργησε κάποιες από τις υποβλητικές στιγμές στις συνθέσεις της. 

Ας ασχοληθούμε, όμως λίγο πιο σχολαστικά με τα υπέροχα μελωδικά μοτίβα 

που «ντύνουν» τη «Σκόνη του χρόνου». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα 

Αναζήτηση το οποίο ακούγεται σε συμφωνική εκδοχή αλλά και με ορχήστρα 

δωματίου. Η Καραΐνδρου παρουσιάζει αυτό το θέμα σαν «ένα θέμα που εκφράζει την 

ταραχώδη διαδρομή των ηρώων μέσα στη συγκεκριμένη αυτή ιστορική περίοδο». 

Ένα άλλο θέμα εξίσου σημαντικό στη «Σκόνη του χρόνου» είναι αυτό του 

Χορού. Το θέμα αυτό ακούγεται στη σκηνή της πρόβας για την ταινία που γύριζε ο Α. 

Στην παρούσα ηχογράφηση ακούγεται σε τρεις παραλλαγές, η μια από αυτές με την 

Συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Μυράτ, όπου η 

ορχήστρα παρουσιάζεται σε σκηνή που έχει γυριστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

με πιανίστα τη Ναταλία Μιχαηλίδου και τη Ρένη Πιττακή στο ρόλο της συνθέτριας. 

Το θέμα του Χορού ξεκινάει με αργό ρυθμό και σε συνδυασμό με τη θλιμμένη 

μελωδία του προκαλεί ένα αίσθημα νοσταλγίας στον ακροατή-θεατή που παραπέμπει 

στο παρελθόν. Άλλοτε, πάλι με λίγο πιο γρήγορο ρυθμό βαλς ίσως θέλει να ταξιδέψει 

το θεατή σε χαρούμενες στιγμές του παρελθόντος με τη γλυκιά  πικρία πάντα της 

νοσταλγίας. Η μουσική αυτή θα λέγαμε πως εκφράζει την πρόθεση της ταινίας, ως 

 44



προάγγελος της νοσταλγικότητας που περιέχει η «Σκόνη του χρόνου». 

(http://eshop.mikri-arktos.gr/shop/h-dust-of-time.html) 

Πώς θα μπορούσαμε να αφήσουμε ασχολίαστη τη συγκινητική  σκηνή της 

συνεύρεσης των τριών φίλων( Σπύρου, Ελένης και Γιάκομπ) στο Βερολίνο, όταν ο 

Γιάκομπ, ο οποίος έμενε στη Γερμανία, πάει να τους δει; Το τοπίο είναι βροχερό και 

κατά τη διάρκεια του περίπατου τους συναντάμε στο πλάνο μας έξι πλανόδιους 

μουσικούς οι οποίοι κάνουν τους ήρωες μας να χαμογελάσουν νοσταλγικά. Τότε ο 

Γιάκομπ προτρέπει την Ελένη να χορέψουν σαν τελευταία ίσως φορά που 

ανταμώνουν. Η μουσική είναι τόσο απαλή και τρυφερή όπως και ο χορός τους. 

Χορεύουν με κλειστά τα μάτια και ζωγραφισμένη την αγάπη και την ταλαιπωρία της 

ζωής ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Μετά από τον ολιγόλεπτο χορό τους, ο 

Γιάκομπ παραδίδει τη ντάμα του στο χορό, Ελένη στον Σπύρο για έναν ακόμη χορό 

.Μόλις ο Σπύρος αγκαλιάζει την Ελένη για να χορέψουν, προστίθενται στη μουσική η 

αντρική φωνή και το ντέφι, γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερη συναισθηματική 

ένταση στη σκηνή και προτρέπει το θεατή να εστιάσει την προσοχή του ακόμη 

περισσότερο στη δράση της. Ο λυπητερός ήχος του βιολιού, σε αντιδιαστολή με τα 

χαμόγελα των ηρώων μας, προσφέρουν στο θεατή ένα πρώιμο στοιχείο για την 

μετάπτωση που ακολουθεί. Και πράγματι η συγκινητική αυτή σκηνή θα επισκιαστεί 

από ένα άσχημο νέο: η κόρη του Α εξαφανίζεται. 

Μία ακόμη ονειρική μελωδία της Ελένης Καραϊνδρου που περιλαμβάνεται 

στο σάουντρακ της «Σκόνης του χρόνου» είναι το Waltz by the river. Εδώ θα 

ακούσουμε την εναλλαγή βιολιού με ακορντεόν και άρπα. Το κομμάτι ξεκινάει με το 

μελαγχολικό ήχο του βιολιού και στη συνέχεια παραδίδει τη μελωδία πότε στο 

ακορντεόν και πότε στην άρπα, πάντα με τον ίδιο ομαλό και ήρεμο ρυθμό του βαλς. 

Και τα τρία όργανα όμως έχουν στο θεατή τον ίδιο αντίκτυπο: τον ταξιδεύουν, του 

προξενούν μια δραματική συναισθηματική επίδραση   και ταυτόχρονα νοσταλγία και 

γαλήνη. 

Θα κλείσω αυτή την υποενότητα με τα λόγια της Ελένης Καραϊνδρου: «…Δεν 

θα χαρακτήριζα τη μουσική μου θλιμμένη. Έχει μια βαθιά νοσταλγία. Επειδή η 

νοσταλγία, όπως το λέει και η λέξη, είναι το ‘’άλγος του νόστου’’ δηλαδή ο πόνος για 

να επιστρέψεις, δεν αφορά κάτι άσχημο που έχεις ζήσει ,αλλά κάτι ωραίο που έχεις 

γευτεί και το έχεις αφήσει πίσω σου και σε πονάει που βρίσκεται πια πίσω σου. 

Τέτοιο πράγμα έχει η μουσική μου. Ίσως η νοσταλγία μου να προέρχεται από το 

γεγονός ότι όταν ήμουν μικρό παιδί, ξεριζώθηκα από τον παράδεισο του χωριού μου 
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όπου περπατούσα ξυπόλυτη. Έτσι στο μυαλό  μου υπήρχε πάντα αυτή η έλλειψη. 

Σκεφτόμουν τα χιονισμένα τοπία και όλη αυτή την υπέροχη ζωή στο χωριό που 

έχασα.» 

 46



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

 
4.1 Δομή και  πλοκή στο «Ταξίδι στα Κύθηρα». 

 
Το «Ταξίδι στα Κύθηρα» είναι η ιστορία ενός αντάρτη του ΔΣΕ που λείπει 

από τη χώρα του από το 1949 ζώντας σε μια ανατολικοευρωπαϊκή χώρα ως 

πρόσφυγας. Επαναπατρίζεται μόλις του δίνεται η ευκαιρία αυτή, αλλά διαπιστώνει 

ότι η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν που περίμενε. Όλη του η ζωή 

έχει εμποτιστεί από τη νοσταλγία της επιστροφής, από τη μορφή της γυναίκας του 

που τον περιμένει, από τα δυο του παιδιά που δεν τον ξέρουν καθόλου και 

μεγάλωσαν χωρίς καν την πατρική ιδέα, νοσταλγία ακόμα και για το φίλο – σύντροφο 

του στο βουνό που ήταν μαζί. Ο Αγγελόπουλος ενδιαφέρεται καθαρά για το ιστορικό 

στοιχείο εδώ. Δεν ονειροβατεί, απλά θέτει τον πήχη λίγο πιο ψηλά από τα επίπεδα της 

γης, γνωρίζει και είναι επιλογή του ο συμβολισμός των Κυθήρων ως προορισμός. 

Γυρνώντας λοιπόν ο κυρ – Σπύρος, ο πρωταγωνιστής στην πατρίδα διαπιστώνει ότι 

αυτή δεν υπάρχει όπως νόμιζε, όμοια ακριβώς με την ανακάλυψη του Οδυσσέα στο 

έργο του Καζαντζάκη για την Ιθάκη που δεν υπήρχε. Νόστος και πατρίδα ξαφνικά 

εξαφανίζονται, νιώθει ξένος στον τόπο που άλλοι Έλληνες με βούλες κοινωνικών 

φρονημάτων έχουν πουλήσει στου ξένους προ πολλού. Η Ελλάδα δεν ανήκει στους 

κυρ-Σπύρος που τη νιώθουν και αγωνίζονται γι' αυτήν αλλά όμως δεν την ορίζουν. 

Ούτε όμως στους «άλλους» που δεν την ένιωσαν ποτέ. Πως μπορείς άλλωστε να 

συμπονέσεις ένα εμπόρευμα, δε γίνεται. 

(http://www.softlab.ntua.gr/facilities/public/cinema/98-2/kythira.html ) 

 

 

 

 

Η δυσκολία ένταξης του γέρου είναι το βασικό μοτίβο και το αίσθημα ότι 

είναι ξένος και αταίριαστος παντού. Δεν έχει χαρτιά κοινωνικών φρονημάτων, δεν 

είναι κάποιος, άρα είναι επικίνδυνος για τη χώρα αυτή. Οι αρχές δεν ξέρουν τι να τον 

κάνουν γιατί τις ενοχλεί και μόνο η παρουσία του. Τον κατηγορούν οι πολιτικοί του 
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αντίπαλοι από τον εμφύλιο που ζουν ακόμα και αυτοί ότι ήρθε για να κάψει ξανά το 

χωριό και του φωνάζουν για να του υπενθυμίζουν την ήττα του στον πόλεμο, ότι είναι 

ήδη καταδικασμένος από το στρατοδικείο σε δις εις θάνατον. Οι νικητές του 

Εμφυλίου τρομάζουν μπροστά στο πρόσωπο του ηττημένου όμως αντάρτη που 

επιστρέφει. Φοβούνται την αναζωπύρωση και τη μνήμη; Μπορεί. Και παρά το 

λύγισμα ψυχολογικά των νικητών, ο κυρ – Σπύρος είναι αυτός που δεν αισθάνεται 

σπίτι του, είναι αυτός που αισθάνεται ξένος, στον τόπο που τόσο υπερασπίστηκε από 

τους ξένους. Είναι μια έντονη ταινία που μιλάει ο σκηνοθέτης μέσα από τις κεντρικές 

τοποθετήσεις των χαρακτήρων, για τον φιλελευθερισμό που έχει επικρατήσει, τον 

άκρατο καταναλωτισμό και το άλλο προσωπείο της δεξιάς που με τον έναν ή τον 

άλλον τρόπο κυβερνά πάντοτε αυτόν τον τόπο. 

(http://www.softlab.ntua.gr/facilities/public/cinema/98-2/kythira.html ) 

 

 

 

 

 

Ο κυρ Σπύρος είναι η φωνή του ονείρου από το παρελθόν, ξυπνάει θύμησες 

που σηκώνουν ανάστημα και αντιστέκονται στο ξεπούλημα της γης για να γίνει 

χιονοδρομικό κέντρο από τους εργολάβους. Οι χωριανοί όμως τον αντιπαθούν ακόμα 

περισσότερο, τους χαλάει τα σχέδια για εύκολο χρήμα από την πώληση της γης, γιατί 

έμαθαν να μη διεκδικούν συνθήκες για τη δουλειά τους, αλλά να κάνουν ότι θέλουν 

με ρουσφέτια και πλάγιους τρόπους. Τον διώχνουν ακόμα και από το σπιτάκι του, η 

κόρη του δεν το δέχεται επίσης, έμαθε να ζει χωρίς αυτόν, της είναι περιττός και δε 

θέλει να ταράξει την ανεξαρτησία που δήθεν έχει. Ο γιος του από την άλλη κάνει 

προσπάθειες ένωσης με τον πατέρα του, αλλά αποβαίνουν άκαρπες. Η μόνη που τον 

ακολουθεί είναι η γυναίκα του. Όλη της τη ζωή έζησε αγαπώντας τον και τώρα δε 

μπορεί  να τον αφήσει, είναι η συντροφικότητα στο θάνατο αυτή που έκανε την 

καρτερία της τόσα χρόνια να αξίζει, δε θα την αφήσει να χαθεί έτσι. 

(http://www.softlab.ntua.gr/facilities/public/cinema/98-2/kythira.html ) 

Ο ίδιος ο Αγγελόπουλος μιλώντας για τους χαρακτήρες αυτής της ταινίας, 

αναφέρει ότι βιώνουν τη ρήξη ανάμεσα στην επιθυμία τους και την πραγματικότητα. 

Η εποχή που αναφέρεται είναι και η εποχή του ίδιου του Αγγελόπουλου, που 

συνειδητοποιεί τώρα που πηγαίνει προς το τέλος ο 20ος αιώνας, ότι έχει αποτύχει κάθε 
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προσπάθεια αλλαγής αυτού του κόσμου. Δεν επικεντρώνεται στις αιτίες, αλλά σε 

αυτό που αφήνει η ιστορία στο τέλος, το ναυάγιο των ονείρων. Όπως χάνεται ο κυρ 

Σπύρος μέσα στην ομίχλη με μόνη συντροφιά τη γυναίκα του, έτσι χάθηκαν και αυτά 

για τα οποία πολέμησε κι εξορίστηκε. Και το χειρότερο είναι η συνειδητοποίηση, 

ταυτόχρονη για πρωταγωνιστή και θεατή ότι αυτό που τελικά τον χωρίζει από την 

υπόλοιπη κοινωνία είναι η επιλογή του για τη δημιουργία ενός ιδανικού κόσμου, 

μέσα στον οποίο περιλαμβάνεται και η ευτυχία δυστυχώς αυτής της ίδια κοινωνίας 

που τον αρνείται. Η ιστορική τους κληρονομιά δεν έχει βρει τον αποδέκτη. (Στάθη Ε. 

& Κυριακίδης. Α., 2000) 

 

 

 

 

 

4.2 Η μουσική επένδυση στο «Ταξίδι στα Κύθηρα».  

 
Τη μουσική για το «Ταξίδι στα Κύθηρα» επιμελείται για ακόμη μία φορά η 

Ελένη Καραϊνδρου. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από τη MINOS MCD:538,τον  Οκτώβρη 

του 1984 και διαρκεί 33:27. Συναντάμε ποικίλα όργανα όπως βιολί, μαντολίνο, 

βιολοντσέλο, λαούτο, τρομπέτα, μπουζούκι, μπαγλαμά, σαξόφωνο, λύρα και φυσικά 

πιάνο.Τη διεύθυνση της ορχήστρας ανέλαβε ο Λευτέρης Χαλκιαδάκης ενώ την 

ενορχήστρωση της μουσικής η Ελένη Καραΐνδρου. 

Τα κομμάτια του άλμπουμ είναι: 1) όνειρο/ταξίδι 2) κοντσέρτο (θέμα 

Αλέξανδρου) 3) μπλουζ(περιπλάνηση στην πόλη)  4) θέμα του χωριού (όπου 

ακούγεται η φωνή του Μάνου Κατράκη στο ποντιακό τραγούδι «Σαράντα μήλα 

κόκκινα», μαζί με τη λύρα, την οποία παίζει ο Γιώργος Αμαραντίδης, που συνοδεύει 

το χορό του στην άκρη του ουρανού) 5)Ταξίδι/φυγή 6)Ταξίδι στα Κύθηρα(όπου 

ακούμε την υπέροχη ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα στη φωνή, το μπουζούκι και το 

μπαγλαμά) 7)Το rock της mobil 8)θέμα του χωριού 9) κοντσέρτο (Η απόφαση)/το 

κάλεσμα/το ταξίδι. 
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Η Ελένη Καραΐνδρου έχει αφηγηθεί σε πολλές συνεντεύξεις της πως ξεκίνησε 

η συνεργασία της με τον Αγγελόπουλο, μιας και το «ταξίδι στα Κύθηρα» ήταν η 

πρώτη τους συνεργασία. Την είχε καλέσει στο γραφείο του, λέγοντάς της πως επί ένα 

χρόνο άκουγε το κοντσέρτο για δύο μαντολίνα του Βιβάλντι και είχε εμπνευστεί από 

αυτό. Ήθελε λοιπόν, από την Καραϊνδρου να κάνει κάποιες παραλλαγές επάνω σ’ 

αυτό για την ταινία. Εκείνη του εξήγησε πως δεν ήταν το κατάλληλο άτομο γι’ αυτό 

και του αντιπρότεινε να της αφηγηθεί το σενάριό του, έτσι ώστε αν της «πει» κάτι να 

επιχειρήσει να γράψει κάτι πρωτότυπο και πλησιέστερο σε αυτό που θέλει ο 

Αγγελόπουλος παρά στο κοντσέρτο του Βιβάλντι. 

(http://koinotopia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=444:-voyage-

to-cythera-&catid=9:2009-10-18-21-10-41&Itemid=10) 

Έτσι, ένα δυνατό πάθος κατέκλυσε την Καραϊνδρου, βρήκε την εκπληκτική 

μουσική για την ταινία και τη δούλεψε όλο το βράδυ με δαιμονική ενέργεια και 

συγκίνηση. Το πρωί έπαιξε το θέμα της στο πιάνο και το έγραψε σε μία κασέτα. Ο 

Αγγελόπουλος το αγάπησε το θέμα της. 

Μιλώντας για τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες που έιχε η σύνθεση της 

μουσικής για το «Ταξίδι στα Κύθηρα» η Καραϊνδρου εξηγεί πως αυτή η ταινία είναι 

μια καλή περίπτωση για να καταλάβουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν στο να γραφτεί 

μια καλή μουσική για τον κινηματογράφο και τη βαθιά σχέση έρωτα και πάθους που 

πρέπει να γεννηθεί ανάμεσα στο συνθέτη και το κινηματογραφικό έργο. Όπως μας 

λέει η ίδια, χρειάζεται μια ειδική ευαισθησία του συνθέτη προς την εικόνα και τους 

ρυθμούς της, μια ξεχωριστή γνώση του σινεμά και του ειδικού τρόπου εργασίας που 

απαιτείται σε αυτόν. 

Αναφορικά με τις δυσκολίες που εξηγούσαμε προηγουμένως, πολλές φορές 

στο «Ταξίδι στα Κύθηρα», πέρα από την ηχογράφηση, χρειάστηκε να υπάρχει και 

κινηματογραφική μουσική από ζωντανές πηγές. Στη Θεσσαλονίκη η Καραϊνδρου 

χρειάστηκε να βρει μουσικούς που να έχουν παίξει σε παλιές επιθεωρήσεις 

(τρομπέτες, σαξόφωνα, ακορντεόν κ.λ.π) για μια σκηνή πολύ σημαντική στο 

τελευταίο ημίωρο της ταινίας. Εκεί ο Αγγελόπουλος πέτυχε ένα εκπληκτικό 

αποτέλεσμα με τους μουσικούς  δουλεύοντας μια εβδομάδα μαζί τους. 

(http://blog.athensweekly.gr) 

Η Ελένη Καραϊνδρου δούλεψε πάνω σε δύο βασικά μοτίβα. Το ένα από αυτά 

είναι το κοντσέρτο με όλες τις παραλλαγές του. Εδώ τα έντονα και γρήγορα ρυθμικά 
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στοιχεία καθώς και η γεμάτη συνοδεία του πιάνου αυξάνουν τη δραματικότητα, την 

ανησυχία  και την αγωνία του θεατή για την εξέλιξη της σκηνής. Επίσης, τα ritenuti 

που συναντούμε σε όλη τη διάρκεια του κοντσέρτο θέλουν να  προκαλέσουν στον 

ακροατή το αίσθημα της προσδοκίας και της αναμονής για κάτι ίσως μεγαλύτερο που 

πρόκειται να επακολουθήσει. 

Το δεύτερο βασικό μοτίβο πάνω στο οποίο δούλεψε η Καραΐνδρου είναι αυτό 

του χωριού, που στηρίζεται σε ένα παλιό ποντιακό τραγούδι, το «σαράντα μήλα 

κόκκινα».Είναι το τραγούδι που ακούγεται στη συγκινητική στιγμή της επιστροφής 

του πατέρα, Μάνου Κατράκη. Στη σκηνή αυτή, ο Μάνος Κατράκης αρχικά 

σιγοτραγουδάει χωρίς καμία μουσική υπόκρουση : «Σαράντα μήλα κόκκινα γιάβρι ‘μ, 

σ’ ένα μαντηλ’ δεμένα». Στο τελείωμα της φράσης του ακούμε τον ισοκράτη που 

παίζει η υπέροχη λύρα του Γιώργου Αμαραντίδη προσδίδοντας σε αυτήν την ήδη 

λυπητερή σκηνή μεγαλύτερο σθένος. Μετά την εισαγωγή της λύρας ο Κατράκης 

σηκώνεται και ξεκινάει, με την υπόκρουση πλέον του ποντιακού τραγουδιού, να 

χορεύει. Παρατηρώντας, λοιπόν, έναν απόμαχο, κατατρεγμένο της ζωής, να χορεύει 

ένα άκρως ερωτικό ποντιακό τραγούδι τόσο λεβέντικα, παρά την ηλικία του  σε ένα 

συννεφιασμένο τοπίο κυκλωμένο από μνήματα, δεν μπορείς παρά να κυριευτείς από 

συναισθήματα δέους και θαυμασμού γι’ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ξεριζωθεί 

από την πατρίδα. 

Κράτησα τελευταίο το «ταξίδι στα Κύθηρα» σε στίχους-μουσική Ελένης 

Καραϊνδρου και από την εξαιρετική εκτέλεση του Γιώργου Νταλάρα. Ένα αργό 

χασάπικο, με κυρίαρχα όργανα το μπαγλαμά και το μπουζούκι, που μιλάει κατευθείαν 

στις καρδιές μας. Γεμάτο συμβολισμούς και νοήματα το τραγούδι αυτό μιλάει για τις 

βαθιές πληγές που αφήνει ο ξεριζωμός από την πατρίδα  καθώς και για τη μεγάλη 

προσδοκία και νοσταλγία των ξενιτεμένων να επιστρέψουν σε αυτήν. 

Πέρα όμως από το εξαιρετικό σάουντρακ της ταινίας, ο Μπάμπης 

Δερμιτζάκης κάνει λόγο και για τους υπόλοιπους ήχους που ακούγονται στην ταινία. 

Μιλάει χαρακτηριστικά για τους θορύβους. Στην ταινία ακούγονται συνεχώς 

σφυρίγματα τραίνων, τραγούδια από ραδιόφωνο, σαματάς μέσα στο καφενείο κ.λ.π. 

Οι θόρυβοι αυτοί λειτουργούν ως κοντράστ ,αναδεικνύοντας την περισυλλογή των 

ατόμων, που είναι ολοφάνερο πως δεν τους προσέχουν καθώς είναι βυθισμένοι στις 

σκέψεις τους, τους προσέχουμε όμως εμείς. Επιπλέον, συμβάλλουν στο ρεαλισμό της 

εικόνας. 
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Ο Δερμιτζάκης μιλάει ακόμα και για τις σιωπές που χρησιμοποιεί ο 

Αγγελόπουλος στην ταινία του. Αναφορικά, λέει πως ο σκηνοθέτης μιλάει μόνο με 

την εικόνα, χρησιμοποιώντας ελάχιστο λόγο, σε σημείο τέτοιο που θα μπορούσε να 

πει κανείς πως πρόκειται για βουβό κινηματογράφο. Αυτή η τεχνική κατά τα 

λεγόμενά του, έχει μεγάλη σημασία, γιατί αναδεικνύει με μεγαλοπρέπεια την 

αναπαράσταση μιας σκηνής, ενός φυσικού χώρου, που μεταβιβάζεται ατόφιος στο 

θεατή. Φυσικά δεν παραλείπει να αναφερθεί και στη μουσική της Καραϊνδρου, ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της τέχνης για τις ταινίες του Αγγελόπουλου, με πολύ θετικά 

σχόλια. (http://hdermi.blogspot.gr/2009/11/blog-post_25.html) 

Ο Μπάμπης Δερμιτζάκης όμως  δεν είναι ο μόνος. Η μουσική της Ελένης 

Καραϊνδρου για το «Ταξίδι στα Κύθηρα»,έχει αποσπάσει πολλές θετικές κριτικές. 

Στο cine.gr ο Βασίλης Σωτηρόπουλος αναφέρει πως η συνεργασία του Αγγελόπουλου 

με την Καραϊνδρου στη συγκεκριμένη ταινία έχει χαρακτηριστεί ως μία συνάντηση 

ψυχής. Αυτό που του έκανε μεγαλύτερη αίσθηση είναι το κεντρικό μοτίβο  και το πώς 

από ορχηστρικό θέμα αξιοποιείται και ως τζαζ ιντερλούδιο. Ακόμη, λέει 

χαρακτηριστικά : «…ο Αγγελόπουλος δέθηκε τόσο με τη μουσική της Καραϊνδρου, 

ώστε κατά τη διάρκεια ενός τράβελινγκ (εκείνου που παρουσιάζει την αποβίβαση του 

Σπύρου από το πλοίο που τον φέρνει από την Ουκρανία),έβαλε την μουσικό να παίζει 

το μουσικό θέμα με μία μελόντικα δίπλα στο μακινίστα, ο οποίος έσερνε την κάμερα 

πάνω στις ράγες, μόνο και μόνο για να έχει τον εσωτερικό ρυθμό της μουσικής της 

ταινίας. (http://www.cine.gr/film.asp?id=1228&page=4) 

 

 

 

 

  Ο Σπύρος Γκάλτσας παραθέτει τη δική του άποψη για τη μουσική της 

Ελένης Καραΐνδρου λέγοντας πως πρόκειται για μία συνταρακτική μουσική η οποία 

ακολουθεί τα δρώμενα με ανατριχιαστική προσέγγιση. Όπως λέει χαρακτηριστικά «Η 

Ελένη Καραϊνδρου σε όλο το μεγαλείο της εμπνευσμένης μουσικής της». 

(http://www.noizy.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3547:kathe-

tragoydi-kai-mia-istoria-pt-59-taksidi-sta-kythira&catid=111:2012-08-23-00-29-

45&Itemid=935) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 
5.1 Η δομή της ταινίας «Μία αιωνιότητα και Μία Μέρα». 

 
Η αιωνιότητα και Μία Μέρα είναι το βραβευμένο με το Χρυσό Φοίνικα έργο 

του Αγγελόπουλου στο Φεστιβάλ των Καννών. Είναι μια κοινωνική και υπαρξιακή 

ταινία του σκηνοθέτη που ασχολείται με τις ανησυχίες και τα βιώματα ενός 

νάρκισσου κι ανήσυχου συγγραφέα. Ο ναρκισσισμός αυτός εκφράζεται μέσα από τα 

μάτια της γυναίκας του και όλης της αστική του οικογένειας και τον τρόπο που τον 

αντιμετωπίζουν. Μόνο προς το τέλος της ζωής του ο συγγραφέας θα αναρωτηθεί το 

λόγο για τον οποίο δε μπορέσανε οι άνθρωποι να αγαπήσουν κι η σύζυγος θα 

απαντήσει λίγο βαριά και χοντροκομμένα. Η ταινία αυτή πραγματεύεται τα γεγονότα 

που αγγίζουν τον καλλιτέχνη – συγγραφέα όταν πλησιάζει ο θάνατος του και μας 

ξετυλίγει αυτό το κουβάρι μέσα από μια τυχαία γνωριμία με ένα Αλβανάκι που 

περιφέρεται μέσα στην πόλη και διάφορους άλλους λαθρομετανάστες του οικείου 

περιβάλλοντος του. Η κοινωνική προέκταση της ταινίας είναι σκληρή και 

προβάλλεται ωμά, όπως το ίδιο ρεαλιστική και καθηλωτική είναι και η προσέγγιση 

του υπαρξιακού προβλήματος του πρωταγωνιστή και του επερχόμενου θανάτου του. 

(Μάρκαρης Π., 1998) 

 

5.2 Η μουσική στην ταινία «Μία αιωνιότητα και Μία Μέρα». 

 
 Το σάουντρακ της ταινίας «Μία αιωνιότητα και μία μέρα» είναι το τέταρτο 

κατά σειρά άλμπουμ της Ελένης Καραϊνδρου που κυκλοφορεί στην εκλεκτική 

γερμανική ετικέτα ΕCM.Η 46 λεπτή μουσική του δίσκου αποτελείται από γαλήνιες, 

απλές, υποβλητικές, συναρπαστικές, με νεορομαντική και ελεγειακή φινέτσα και 

κλιμακούμενες εντάσεις. Ο δίσκος αυτός περιλαμβάνειi πρωτότυπα συμφωνικά 

θέματα (ηχογραφημένα στο κέντρο του Μεγάρου Μουσικής με συμμετοχή της 

Καμεράτα και κορυφαίων Ελλήνων σολίστ σε όμποε, κόρνο, κλαρίνο, φαγκότο, 

μαντολίνο, ακορντεόν, ενώ η ίδια παίζει πιάνο),παραλλαγές τους και ένα θέμα για 

κλαρίνο εμπνευσμένο από τα παιδιά των φαναριών ,ενώ επίσης ακούγονται 

αποσπάσματα από τον ποντιακό χορό της σκηνής του γάμου και από το ποίημα του 
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Σολωμού, από τη φωνή του  Fabrizio Bentivoglio.( 

http://entertainment.in.gr/html/ent/540/ent.33540.asp) 

           

 

 

 

 

 

Μία από τις ωραιότερες σκηνές του έργου που αξίζει να σχολιαστεί είναι η 

σκηνή, όπου ο μεσήλικας πρωταγωνιστής αφηγείται στο παιδάκι συμπρωταγωνιστή 

του έναν λαϊκό θρύλο για το Διονύσιο Σολωμό στη Ζάκυνθο: επειδή ο Σολωμός δεν 

ήξερε καλά Ελληνικά, συνήθιζε να «αγοράζει» λέξεις, πληρώνοντας του Έλληνες για 

κάθε καινούρια λέξη που του έλεγαν. 

Αυτή την αφήγηση, αρχικά συνοδεύουν τα συμφωνικά θέματα της 

Καραΐνδρου σε χαμηλή ένταση ,τα οποία προσδίδουν μεγαλοπρέπεια και έμφαση  

στα λόγια του πρωταγωνιστή. Η κάμερα με τηλεφακό ανεβασμένη σε γερανό και 

ράγες μηχανισμού τράβελιν, ξεκινάει ένα ζουμ προς τα πίσω, καδράροντας την 

υποτιθέμενη θάλασσα και τους ψαράδες της Ζακύνθου. Όταν το ζουμ ολοκληρώνεται 

η κάμερα καδράρει τον ποιητή, Σολωμό, ο οποίος καθισμένος σε ένα τοιχάκι κοιτάει 

τη θάλασσα. Και τότε, ξαφνικά, η μουσική καταλήγει στην τονική της και 

διακόπτεται. 

Με την τεχνική αυτή ο Αγγελόπουλος προσπαθεί να εστιάσει εξ’ αρχής  την 

προσοχή του θεατή στα λεγόμενα του ποιητή, τα οποία επρόκειτο να ακολουθήσουν. 

Ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο δίνει στο θεατή να καταλάβει πως έχει πλέον 

τελειώσει η αφήγηση του πρωταγωνιστή μας, η οποία ενδεχομένως να είναι 

συνυφασμένη με τη συγκεκριμένη μουσική, και έχουμε περάσει στον παρελθόν. 

Μετά από έναν διάλογο του ποιητή με μια χωρική, η οποία του πουλάει 

κάποιες λέξεις για τα ποιήματά του, η κάμερα ξεκινάει πάλι να κινείται προς τα πίσω, 

και αρχίζει ξανά η αφήγηση. Αυτή τη φορά ,όμως όχι με την  εισαγωγή της μουσικής 

υπόκρουσης που είχαμε προηγουμένως, αλλά με την είσοδο του πρωταγωνιστή και 

του μικρού του φίλου μέσα στο κάδρο, ενώνοντας νοηματικά ,έτσι, με έναν 

διαφορετικό αυτή τη φορά τρόπο, το παρελθόν με το παρόν, τη δεκαετία του 1990. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης η σκηνή του γάμου όπου ακούγεται 

ένα απόσπασμα από ποντιακό τραγούδι. Εκεί, θα συναντήσουμε τη νύφη να 
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προπορεύεται, από πίσω τον ακορντεονίστα να τη συνοδεύει παίζοντας την ποντιακή 

μελωδία και  τους συγγενείς πιο πίσω να ακολουθούν. Το τραγούδι του ακορντεόν 

έρχεται να διακόψει ο λυράρης, ο οποίος ξεπετάγεται από μια είσοδο μαζί με το 

γαμπρό, ο οποίος με τη σειρά του χορεύει στον ποντιακό σκοπό. Τότε νύφη-γαμπρός 

και λύρα-ακορντεόν γίνονται ένα και μέσα σ’ ένα μελαγχολικό τοπίο παρατηρούμε το 

χορό του ζευγαριού με τη συνοδεία των οργάνων να γίνονται ολοένα και πιο έντονα 

και ζωηρά, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα έντονα συναισθήματα του θεατή. 

Γενικότερα, όμως αυτή είναι και η βασική ιδέα της σύνθεσης της Καραϊνδρου. 

Να αγγίξει τις ψυχές του κοινού. «Γράφει μια μουσική ανοιχτών οριζόντων και 

έντονης εσωτερικής γαλήνης ,που αγγίζει τις πιο μύχιες χορδές της ψυχής, 

παραπέμποντας άλλοτε σε έντεχνα στοιχεία κι άλλοτε στην ελληνική παραδοσιακή 

μουσική, που την καθορίζει η χρήση  εγχόρδων και ακορντεόν και ο ήχος 

διαλογισμού του όμποε του Βαγγέλη Χριστόπουλου. (Riccardo Bertoncelli,LA 

REPUBLICA,25-02-1999) 

Τόσο θετικές και κολακευτικές κριτικές για τη μουσική της στη «Μία 

αιωνιότητα και μία μέρα» η Ελένη Καραϊνδρου απέσπασε γενναιόδωρα. Παρακάτω 

θα αναφερθώ σε μερικές απ’ αυτές.  «Η καθαρή, απέριττη ποίηση που κατακλύζει τη 

μουσική της εκφράζει με τον πιο αισθαντικό τρόπο τις εναλλαγές των εποχών, τα 

ξέφρενα πάθη και την αέναη, παγερή μελαγχολία που αναδίδουν οι ζωντανές μνήμες 

και οι χαμένοι έρωτες…»(Geoff Andrew,TIME OUT,27-01-1999) 

«Πρόκειται για ένα εντελώς αυτοδύναμο έργο με παραλλαγές και εκτέλεση 

που παρουσιάζεται ως σάουντρακ. Μέσα από ένα βαθύ υπόβαθρο εγχόρδων 

αντηχούν   συγχορδίες ακορντεόν σαν απόηχοι από περασμένους καιρούς, ώσπου ένα 

κλαρινέτο δίδει, ονειροπολώντας, τη μελωδία. Και στη συνέχεια, το πιάνο της 

Καραϊνδρου μας συνοδεύει σε έναν μελαγχολικό - ελαφρύ χορό.» 

(Γερμανία,FOCUS,Ιανουάριος 1999) 

«Η γοητευτική και μαγική μουσική της Ελένης Καραΐνδρου για την ταινία 

«αιωνιότητα και μία μέρα» δεμένη σε ένα πραγματικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα από 

τον Μάνφρεντ Άιχερ. Μια σειρά από αντιθέσεις και μεταλλαγές πνευστών και 

εγχόρδων αποτελούν τα 18 κομμάτια του δίσκου. Το μουσικό ιδίωμα της Καραϊνδρου 

είναι πάντα προσιτό και μελωδικό. Επιπρόσθετα, η ποιότητα και ισορροπία του ήχου 

είναι πάντα μεγαλειώδης.(Duncan Hedfield, INDEPENDENT, 30/01-5/2 1999) 

«Εδώ, εντονότερα απ’ ότι σε άλλες ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, 

θέτει σε πράξη τη μεγάλη της τέχνη: Από μία σχεδόν απλή μουσική επένδυση 
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κλασικής μουσικής δωματίου και παραδοσιακής λαϊκής μουσικής κατορθώνει να 

διαμορφώσει μια συγκινητική ,σε μεγάλο βαθμό προσωπική μουσική, που αποτελεί 

έξοχη μουσική ταινίας ,αλλά και αυτόνομη έντεχνη μουσική, ολοκληρωμένη στον 

ύψιστο βαθμό.» (Jorg Schwerzmann,BOLERO,Αρ.τεύχους 3 ,1999)  

Θα κλείσουμε με τα λόγια του Richard Cook ,ο οποίος πολύ εύστοχα μιλάει 

για τον πατριωτισμό που αποπνέει η Καραϊνδρου μέσα  από το έργο της 

προβάλλοντας τόσο όμορφα τη μουσική της ελληνικής μας παράδοσης, τόσο στην 

«αιωνιότητα και μία μέρα»,όσο και στις υπόλοιπες ταινίες:«Μία ευρωπαία που 

οικειοποιήθηκε και άντλησε με περίσσια ευαισθησία από τις πηγές της μουσικής 

παράδοσης της πατρίδας της, με αποτέλεσμα να αναδυθεί κάτι εντελώς ξεχωριστό, 

ασυνήθιστα διαχρονικό και άϋλο…» (Richard Cook,NEW STATESMAN, 29 

Ιανουαρίου 1999) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

 
6.1 Δομή και Δράση «Στο Λιβάδι που δακρύζει». 
 

Το «Λιβάδι που Δακρύζει» είναι η προτελευταία ταινία του Θόδωρου 

Αγγελόπουλου και η πρώτη της τελευταίας τριλογίας που σχεδίαζε. Η ταινία κινείται 

σε πλαίσια γνώριμα για το σκηνοθέτη, ο οποίος της προσδίδει όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά με τα οποία είναι όχι απλά οικείος, αλλά εραστής. Μνήμη, 

προσφυγιά, ιστορία και μύθος, εξορία, σύνορα, απαγορευμένες περιοχές και ταξίδι, 

τόσο στο χώρο και το χρόνο, όσο και στην ίδια τη συνείδηση, του πρωταγωνιστή και 

φυσικά του θεατή. Είναι μια ταινία που δανείζεται πολλά εικαστικά και λυρικά 

στοιχεία για να προβάλλει την ένταση κάποιων συμβολισμών. Η μουσική, με 

ζωντανή ορχήστρα να παίζει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, προσδίδει τον 

απαραίτητο βαθμό συγκίνησης και φθοράς σε ένα κατά τα άλλα εικαστικό τοπίο της 

φύσης. (Μάρκαρης Π., 1998) 

Στο «Λιβάδι που Δακρύζει» συναντάμε την ιστορία προσφύγων πάλι του 1919 

που εγκαθίστανται από την Οδησσό, στην Ελλάδα, σε ένα χωριό στο δέλτα ενός 

ποταμού. Εκεί αναπτύσσεται η ερωτική ιστορία δυο νέων και ο παράλογος έρωτα του 

πατριού της κοπέλας γι’ αυτήν. Όλα συμβαίνουν κάτω από τη σκιά των γεγονότων 

που καταλαμβάνουν το πεδίο της ιστορίας εκείνη την περίοδο. Η ανάλυση της 

ιστορίας των ανθρώπων μέσα σε μια συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, η οποία 

λειτουργεί περισσότερο σαν σκηνικό και λιγότερο σαν συμπρωταγωνιστής. 

 Πρόκειται καθαρά για μια ταινία εποχής, αλλά με ειδικούς όρους 

κινηματογραφικών και θεωρητικών αξιώσεων. Για πρώτη φορά οι ήρωες του 

Αγγελόπουλου δεν είναι οι ίδιοι σύμβολα και φορείς ιδεολογιών, αλλά χαρακτήρες, 

άνθρωποι που μπορεί να υπήρξαν. Επίσης, παρατηρείται, ότι ο ρυθμός της ταινίας 

είναι άψογα επεξεργασμένος, χωρίς τη χρονική διαστολή των προηγούμενων ταινιών. 

Περισσότερο ενδιαφέρει η ψυχολογία των ηρώων και λιγότερο οι όροι 

αποδραματοποίησης και γενικά το στήσιμο του καλλιτεχνικού έργου. Το ιστορικό 

κομμάτι της ταινίας αποτελεί επανάληψη, μα η ματιά στον εμφύλιο αυτή τη φορά 

εμπεριέχει μεγαλύτερη σκέψη κι επίγνωση απ’ ότι σε παλιότερες του ταινίες, συνιστά 
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μια δικαιότερη επανατοποθέτηση του σκηνοθέτη ως προς τις συνέπειές του. Ο 

Αγγελόπουλος συλλαμβάνει τον εμφύλιο μέσα από τραγικές φόρμες και το εκφράζει. 

(Μάρκαρης Π., 1998) 

 

 

 

 

 

 

6.2 Η μουσική στην ταινία «Το λιβάδι που δακρύζει» 
 

Την υπέροχη μουσική για το «Λιβάδι που δακρύζει» επιμελήθηκε πάλι η 

συνεργάτιδα του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Ελένη Καραϊνδρου. Ο δίσκος 

κυκλοφόρησε το 2004 από την ECM New Series 1810, περιλαμβάνοντας 16 

κομμάτια και έχοντας συνολική διάρκεια 50’. Σε αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε 

διαφόρων ειδών όργανα: πιάνο (Ελένη Καραϊνδρου), άρπα, πολίτικη λύρα, βιολί, 

ακορντεόν και γαλλικό κόρνο. Ακόμη συναντούμε και την Καμεράτα-Ορχήστρα 

φίλων της μουσικής, με τον Αντώνη Κοντογεωργίου να επιμελείται τη διδασκαλία 

της χορωδίας.  

Στη μουσική αυτή της ομώνυμης ταινίας του Αγγελόπουλου μπορείς να 

καταλάβεις πως η Ελένη Καραϊνδρου έχει αφουγκραστεί το κλάμα των βοσκοτόπων, 

τον ψίθυρο της βροχής, τη σιωπή των τοπίων και έχοντας φυσικά απόλυτη γνώση των 

ελληνικών και βαλκανικών λαϊκών μορφών λαϊκής μουσικής, μας προσφέρει μια 

όμορφη, πυκνή και γεμάτη ένταση μουσική, η οποία ταιριάζει εξαιρετικά με τις 

εικόνες του μεγάλου σκηνοθέτη. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε φυσικά για ένα 

αυτόνομο έργο και όχι απλώς για ένα σάουντρακ, το οποίο είναι βασισμένο στο 

σπουδαίο έργο του Αγγελόπουλου. 

Στη μουσική της επικρατεί μία συνέπεια που την  κάνει άκρως ενδιαφέρουσα, 

χωρίς μελοδραματικά και καταναγκαστικά στοιχεία, αλλά με υπέροχο συνδυασμό 

ύφους, διατύπωση του folk στοιχείου και πλούσια ορχηστρική δουλειά. Το κλάμα της 

πολίτικης λύρας σε συνδυασμό με τα χορωδιακά κομμάτια αυξάνουν την ποικιλία και 

το βάθος της συνολικής  παλέτας του έργου. Είναι ολοφάνερο πως πρόκειται για μία 

μουσική που είναι φτιαγμένη από θραύσματα μνήμης κι από απόηχους μιας γης που 
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ακόμα αφουγκράζεται τα βήματα των ξεριζωμένων προσφύγων από την Οδησσό και 

τη Σμύρνη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα λόγια της ίδιας της Καραϊνδρου: «Είναι 

ένας στοχασμός πάνω στη ανθρώπινη οδύνη μέσα στον αιώνα που πέρασε. Τόσες 

χαμένες και διαψευσμένες ελπίδες, τόσες άδικα χαμένες ανθρώπινες ζωές, τόσοι 

ξεριζωμοί από τα χώματά τους, σε αέναη αναζήτηση καινούριας πατρίδας. Το 

αποτέλεσμα είναι όλη αυτή η εξορία να αντικατοπτρίζεται και στη μουσική μου 

δηλαδή προσπαθώ να αγγίξω την εσωτερική εξορία. Τα λόγια είναι λίγα όταν 

προσπαθείς να εξηγήσεις τη μουσική. Και εγώ προσπαθώ να δώσω απαντήσεις μέσα 

από τα θέματα που έχω γράψει για την ταινία. Χωρίς να ξέρω αν το καταφέρνω 

απόλυτα…»(http://www.koinotopia.gr/index.php?option=com_content&view=article

&id=419:the-weeping-meadow-&catid=9:2009-10-18-21-10-41&Itemid=10) 

 

 

 

 

 

Η μουσική της Ελένης Καραϊνδρου κινήθηκε αυτή τη φορά όχι τόσο σε 

αφαιρετικές φόρμες όπως στο Βλέμμα του Οδυσσέα όσο σε μια πιο φλύαρη μουσικά 

για τα δεδομένα της μελωδία, μακριά από τις δυτικές της καταβολές που 

εκφράστηκαν από το soundtrack της «Μια αιωνιότητα και Μία Μέρα». Άλλωστε στο 

«Λιβάδι» η μουσική παίζει χαρακτηριστικό και λειτουργικό ρόλο αφού πολλά από τα 

πρόσωπα στην ταινία είναι μουσικοί. Σε αυτή την ταινία μας δίνει μία μουσική με 

συναισθηματική πληρότητα και με αναφορά στον χαρακτήρα της ταινίας ως επικό 

ιστορικό έργο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι οργανικά ενταγμένη στην πλοκή της 

αφήγησης της ταινίας η μουσική και προέρχεται από φυσική πηγή, τις περισσότερες 

φορές όπως είναι οι εμπνευσμένες ορχήστρες μουσικών. Ωστόσο, ενοχλεί το γεγονός 

ότι ο πρωταγωνιστής είναι άσχετος από ακορντεόν, όπως και ο Αρμένης από βιολί 

και παρουσιάζονται και οι δυο με μουσικά όργανα για την εκτέλεση των ρόλων τους. 

(Μάρκαρης Π., 1998)  
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Πέρα από την εξαιρετική μουσική της Ελένης Καραϊνδρου, αυτό που 

παρατηρούμε στην ταινία είναι πως ακόμα και στο σενάριο ο Αγγελόπουλος δεν 

χάνει την ευκαιρία να εντάξει το καλλιτεχνικό-μουσικό στοιχείο. Αυτό, θεμελιώνεται 

τόσο από το γεγονός ότι ο πρωταγωνιστής είναι μουσικός (ακορντεονίστας) που 

περιοδεύει για να βγάλει το ψωμί του, όσο και από την ύπαρξη της ορχήστρας του 

Νίκου (Γιώργος Αρμένης). Σε όλες τις ταινίες του Αγγελόπουλου υπάρχει μια ομάδα 

ανθρώπων, ένας «χορός» οι οποίοι συμμετέχουν στην ατμόσφαιρα της ταινίας, 

σχεδόν ως ανθρώπινο φόντο. Οι μόνες περιπτώσεις που αυτή η ομάδα είχε και  

ενεργό ρόλο ήταν στο «Θίασο» και στους «Κυνηγούς».Η ομάδα των μουσικών στο 

«Λιβάδι που δακρύζει», ενώ αρχικά φαίνεται πως θα αποτελούσε βασικό 

«χαρακτήρα» της ταινίας, τελικά αποδείχθηκε ένα φόντο, που όμως δεν παύει να μας 

υπενθυμίζει τη γόνιμη εμμονή του Αγγελόπουλου στο καλλιτεχνικό στοιχείο. 

(http://www.cine.gr/film.asp?id=703819&page=4) 

Μία πανέμορφη σκηνή άξια  σχολιασμού είναι αυτή με τα απλωμένα λευκά 

σεντόνια, όπου καλύπτουν τους μουσικούς που παίζουν δειλά δειλά. Εδώ, το διάλογο 

του Αλέξη και της Ελένης θα διακόψει μία μελωδία, της οποίας την προέλευση δεν 

την γνωρίζουν, έτσι πιασμένοι χέρι χέρι και γεμάτοι απορία  προχωρούν ανάμεσα στα 

σεντόνια, ψάχνοντας την προέλευση της. Από το χαμόγελο που είναι ζωγραφισμένο 

στα πρόσωπά τους, διαπιστώνουμε για ακόμη μία φορά τη σημαντικότητα του ρόλου 

που παίζει η μουσική στην ταινία του Αγγελόπουλου, καθώς εδώ-όπως και στα 

περισσότερα έργα του-,η μουσική έρχεται σαν κάθαρση για τους ήρωες, απαλύνοντας 

τους έστω και για λίγα μόνο λεπτά από τις δυστυχίες της ζωής που τους καταδιώκουν. 

Το πλάνο περιστρέφεται και σταματάει επάνω σε έναν ακορντεονίστα με 

καμπαρντίνα και καπέλο, με τη μελωδία του να το συνοδεύει. Η κάμερα συνεχίζει να 

περιστρέφεται και ακούμε δειλά τον ήχο του μπουζουκιού που παίρνει τη θέση του 

ακορντεόν, ενώ το πλάνο έχει φτάσει ήδη στον μπουζουξή, ο οποίος έχει την ίδια 

ενδυμασία και το ίδιο δραματικό ύφος. Τη μελωδία του μπουζουκιού έρχεται να 

συντροφεύσει και ο μπαγλαμάς, με το πλάνο μας αυτή τη φορά να δείχνει τον 

εκτελεστή του. Με τον ίδιο τρόπο εισάγεται και ένα δεύτερο ακορντεόν, η  κιθάρα, η 

τρομπέτα, το κλαρίνο και το τουμπερλέκι. Η ορχήστρα ξεκινάει λοιπόν, όλη μαζί και 

εκτελεί την ίδια λυπητερή  μελωδία κατευθυνόμενη  προς τη θάλασσα, για να 

συναντήσει εκεί τον βιολιστή. Τους ακολουθεί και το ζευγάρι και με την υπέροχη 

αυτή συνοδεία, αγκαλιάζεται τρυφερά, ώσπου ο κρότος των πυροβολισμών έρχεται 

να διακόψει αυτή την σκηνή ανακούφισης και γαλήνης, τόσο του θεατή όσο και των 
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ηρώων, και να μας επαναφέρει στη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου και των 

δυστυχιών.  

Εάν εξετάσουμε τη σκηνή μουσικά, θα παρατηρήσουμε στη μελωδία τη συχνή 

επανάληψη του ίδιου μοτίβου, όπως και την εμφάνιση και άλλων  συνεχών 

επαναλαμβανόμενων φράσεων, που προσδίδουν στο θεατή το αίσθημα της 

προσδοκίας για κάτι ίσως που έπεται. Ακόμη, η προσθήκη δύο ακορντεόν δεν πρέπει 

να θεωρηθεί τυχαία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ολοκληρωμένης πλέον ορχήστρας, 

μπορούμε να ακούσουμε τα ακορντεόν λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα όργανα, κι 

ο λόγος είναι πώς καθώς είναι αυτά που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο ρυθμό και 

τον κρατούν ζωντανό, προσφέρουν  και στον ακροατή μία στιγμή ανακούφισης, 

γαλήνης, ακόμη και προσωρινής διασκέδασης. 

Επίσης, αξίζει να προσέξουμε πως η μουσική διακόπτεται τελείως ξαφνικά 

και αναπάντεχα, γεγονός που προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη δραματική 

συναισθηματική επίδραση στο κοινό, προετοιμάζοντάς το, ταυτόχρονα και για την 

ψυχολογική μετάπτωση που θα ακολουθήσει. 

Από μία άλλη οπτική γωνία, η σκηνή αυτή θα μπορούσε να έχει και 

συμβολικό χαρακτήρα. Οι μουσικοί θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με τις 

δημοκρατικές φωνές που ακούγονται αλλά κανείς δεν βλέπει τον εκφραστή τους, ενώ 

το στιγμιότυπο κατά το οποίο οι μουσικοί συγκεντρώνονται έξω από τα σεντόνια και 

παίζουν δυνατά και ελεύθερα θα μπορούσε να συμβολίζει τις φωνές που ενώνονται 

για να εκφραστούν πραγματικά. Η άποψη αυτή κορυφώνεται τη στιγμή που ο 

αρχιβιολιστής ξεπροβάλλει από τα σεντόνια ματωμένος από τις δυνάμεις καταστολής, 

σαν να βγαίνει  από την αφάνεια για να κατασταθεί παράδειγμα για το λαό.( 

http://www.cinergeio.com/) 

Το «Λιβάδι που δακρύζει» απέσπασε επάξια  ίσως και τις καλύτερες κριτικές 

σε σύγκριση με τα υπόλοιπα άλμπουμ της Ελένης Καραϊνδρου. Θα συμφωνήσουμε 

σίγουρα με τον   Riccardo Bertoncelli που  συσχετίζει τη μουσική της  με το 

παράπονο και την προσευχή, τον πόνο και την ελπίδα. Για τη μουσική της επένδυση 

αναφέρει πως μέσα σε έναν χώρο ευλάβειας ,όπου οι εικόνες έχουν βάθος και 

πληρότητα, εκείνη εκφράζει ένα αυστηρό βάδισμα, μια ταπεινότητα, μία βραδύτητα 

που είναι τόσο μακριά από την ταχύτητα των ημερών μας. Λέει ακόμη πως δεν 

πρόκειται για μία μουσική που καθηλώνει με πίεση στο άκουσμα της, αλλά αντιθέτως 

πρέπει να την αναζητήσουμε στο μυστηριώδες και απόμακρο λυκόφως, με διάθεση 

να συλλάβουμε τις λεπτές αποχρώσεις που δημιουργούν τα έγχορδα, το ακορντεόν, 
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το πιάνο και τα υπόλοιπα όργανα, με τις μακρόσυρτες υπνωτιστικές καντέντσες, 

φράσεις που δεν ολοκληρώνονται και παραμένουν αιωρούμενες.(Riccardo 

Bertoncelli,CARNET,La Republica,11/05/04) 

Στο περιοδικό ‘’Jazz & Tζαζ ‘’ δημοσιεύτηκε πως η μουσική για «το λιβάδι 

που δακρύζει» είναι ένα μπλουζ της Ανατολής πέριξ του Εύξεινου Πόντου, που 

μεταλλάσσεται και παραλλάσσεται χωρίς ούτε μια στιγμή να χάνει τη βασική του 

ουσία και τον στόχο του. Γράφει επίσης, πως έχει μια τέτοια ισχυρή δυναμική και μια 

τόσο ενεργή αφηγηματική δράση (παρά το μίνιμαλ της ηχορυθμικής της δομής ) που 

έχεις ήδη νιώσει την ταινία χωρίς να έχεις δει ούτε ένα πλάνο.(Jazz & Τζαζ, τεύχος 

131,Φεβρουάριος 2004) 

Ο Mario Gamba χαρακτηρίζει τη μουσική της Ελένης Καραϊνδρου στη 

συγκεκριμένη ταινία ως ένα άριστα πετυχημένο σάουντρακ, που βασίζεται στην 

επεξεργασία ενός μελωδικού πυρήνα που συνεχώς επιστρέφει. Αυτή ,κατά τα 

λεγόμενα του, είναι η αξία της ίδιας της μουσικής, που είναι αποτέλεσμα μιας λεπτής 

επεξεργασίας παραλλαγών στην ενορχήστρωση. Όπως λέει και ο ίδιος, οι μελωδίες 

της είναι μελαγχολικές, νοσταλγικές και δεητικές και κατακτούν τον ακροατή που δεν 

επιθυμεί να κλειστεί μέσα σε έναν πύργο για να προστατευτεί από τα συναισθήματα 

και το τραγούδι.[Mario Gamba, ALIAS(εβδομαδιαίο ένθετο της εφημερίδας IL 

MANIFESTO),26/06/04] 

Με τη σειρά του ο Δημήτρης Χριστοδουλίδης, αναφορικά με τη μουσική της  

λέει: «Το λιβάδι που δακρύζει» είναι ένα εξαιρετικό έργο, υπέροχη σύνθεση για 

ορχήστρα εγχόρδων και για σόλο ακορντεόν, βιολί, τσέλο και κωνσταντινουπολίτικη 

λύρα, λαμπρές και όλο χρώμα μελωδίες καθώς και αξέχαστα θέματα. Μουσική 

μελαγχολική, τραγική και μοναχική που οδηγεί το θεατή σε ένα μαγικό, σιωπηλό και 

αργό εσωτερικό ταξίδι.(FILM MUSIC ON THE WEB/USA,July 

2004,FilmmusicCDreviews,του Δημήτρη Χριστοδουλίδη) 

Ο Ρέϋμοντ Τατλ πολύ εύστοχα λέει πως η Καραϊνδρου επαναφέρει το ίδιο 

θέμα πολλές φορές, με αποτέλεσμα να γίνει ένας γρίφος, που, όμως δεν σε υπνωτίζει, 

αλλά σε ταξιδεύει σε ένα ήσυχο, υπέροχο μέρος ή σε μια ατμόσφαιρα μετανοημένης 

νοσταλγίας και απώλειας.(FANFARE/USA,Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2004,ΡΕΫΜΟΝΤ 

ΤΑΤΛ) 

Απ’ την άλλη η Βανέσσα Μπαιρν, αναφορικά με τις καντέντσες της 

Καραϊνδρου, λέει πως είναι μια μουσική που δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα. Μάλιστα 

γράφει: «Ίσως το στοιχείο  που κάνει «Το λιβάδι που δακρύζει» τόσο συγκινητικό, 
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είναι η επίγνωση  του γεγονότος ότι όταν παραβιάζουμε το γείτονά μας, σκοτώνουμε 

και κάτι βαθιά μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό».(NEWINTERNATIONALIST/USA, 

Σεπτέμβριος 2004, ΒΑΝΕΣΣΑ ΜΠΑΙΡΝ)  

Αντίστοιχα, ο Πήτερ Σίμονς μιλάει για την ομορφιά και την απλότητα που 

διέπει το άλμπουμ της Καραϊνδρου, καθώς και για το γεγονός ότι στο επίκεντρο κάθε 

σύνθεσης κυριαρχούν αργόσυρτες συγχορδίες για έγχορδα και μία αίσθηση ανάτασης 

και εγρήγορσης από τα αρπίσματα της άρπας.(MOVIEMUSICUK, Σεπτέμβριος 

2004, ΠΗΤΕΡ ΣΙΜΟΝΣ) 

Όσο για την ηχογράφηση και την ενορχήστρωση ο Τομ Τζάκσον γράφει: 

«…ωραίο μέχρι οδύνης και εκμαιεύει μια γυμνή, συναισθηματική φόρτιση σπάνια σε 

μουσική με τόσο δεξιοτεχνική ενορχήστρωση και κρυστάλλινη ηχογράφηση». 

(GLOBALRHYTHM, Δεκέμβριος 2004, ΤΟΜ ΤΖΑΚΣΟΝ) 

Η Λιάνα Μαλανδρενιώτη απογειώνει τις κριτικές του συγκεκριμένου 

άλμπουμ λέγοντας : «Δεν ξέρω αν είναι ο νοσταλγικός ήχος από το ρώσικο 

ακορντεόν ή με συγκίνησε το κλάμα του βιολοντσέλου. Δεν ξέρω αν είναι οι 

αγγελικοί δακτυλισμοί της άρπας ή ο ψίθυρος της πολίτικης λύρας. Δεν ξέρω τελικά 

ποιο μαγικό συνδυασμό, ποιο κώδικα διαθέτει η μουσική της Ελένης Καραϊνδρου 

,ώστε να ανοίγει και να αποκαλύπτει εικόνες ξενιτιάς, ξεριζωμού ή εξορίας, 

κρυμμένες στην κυτταρική μνήμη του καθενός μας. Με όχημα τη νοσταλγία, τούτη η 

μουσική ταξιδεύει μέσα μας, μας φέρνει πιο κοντά στον βαθύτερο εαυτό μας». 

(ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΦΩΝΟ, Μάρτιος 2004, Λιάνα Μαλανδρενιώτη) 

Οι κριτικές που απέσπασε η Καραϊνδρου είναι διεθνής και έφτασαν, μέχρι και 

τη Γερμανία, όπου η μουσική της για το «λιβάδι που δακρύζει» χαρακτηρίστηκε ως 

μια μαγικά υποβλητική μουσική που μοιάζει απόκοσμη. Χαρακτηρίστηκε, ακόμη, 

όμορφη, με βάθος, μελαγχολική, με σιγανή δυναμική, μινιμαλιστική ηχητική 

δημιουργία που δημιουργεί μια μεθυστική ισορροπία, με ήπιο δυναμισμό, ονειρική 

δυναμική και διαλογιστικό αισθησιασμό. (RHEINISCHERMEKUR, 

Γερμανία,03/06/2004, Ust)   

Τα θετικά σχόλια φτάνουν όμως και μέχρι την Ιταλία, όπου ο Roberto 

Valentino μιλάει για μια μουσική γεμάτη πάθος, μελαγχολική, με βασανιστικά σημεία 

και αυτόνομη αφηγηματική ανάπτυξη. Τη χαρακτηρίζει ως μία καλλιεργημένη 

μουσική, με έντονη συναισθηματική προσέγγιση, έντεχνη και ταυτόχρονα λαϊκή. 

(SUONI E VISIONI, Ιταλία, τεύχος Ιουλίου/Αυγούστου 2004, Roberto Valentino) 

Ενώ, σε ένα περιοδικό για το σινεμά γράφτηκε πως το σάουντρακ της ταινίας έχει τον 
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αργό και αδυσώπητο ρυθμό του νερού που ρέει. Μάλιστα, οι επιλογές της 

Καραϊνδρου χαρακτηρίστηκαν μινιμαλιστικές, με ελάχιστα θέματα ,που όμως έχουν 

έντονο έθνικ χαρακτήρα και δημιουργούνται μέσα από την αλληλοεπικάλυψη 

σύντομων ηχητικών θραυσμάτων. (FILM, Ιταλία, εβδομαδιαίο περιοδικό για το 

σινεμά, Μάιος 2004) 

Στην Ελβετία η Καραϊνδρου εντυπωσιάζει με την ευαισθησία της με την 

οποία εκφράζει και συνοδεύει την ελεγειακή ποιητικότητα και τη μαγική έλξη της 

ταινίας ,αποτελώντας έτσι αναπόσπαστο μέρος της. (JAZZN’MORE, Ελβετία, 

Μάρτιος/Ιούνιος 2004) 

 

Θα κλείσω αυτό το υποκεφάλαιο με το άρθρο της εφημερίδας «αυγή»  : «Θα 

τολμούσαμε πλέον να χαρακτηρίσουμε τη γραφή της μετά-κλασική, αλλά και με 

πολλές παραδοσιακές προσμίξεις, κάτι που ελάχιστοι άλλοι Ευρωπαίοι είχαν το 

θάρρος να κάνουν. Και ακόμα λιγότεροι από αυτούς με το αποτέλεσμα όχι μόνο να 

ευοδώνεται σε τέτοιο  βαθμό αλλά να είναι και αληθινά λαμπρό…Ίσως και να το 

έχουμε  ξαναγράψει, αλλά η γυναίκα αυτή αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη κεφάλαια 

του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, από αυτά που πρέπει να διαφυλάσσουμε, να τα 

φροντίζουμε και να τα τιμούμε σε κάθε δοθείσα ευκαιρία.(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΓΗ,7 

Φεβρουαρίου 2004) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

 

 
7.1 Σχολιασμός της ταινίας «Αναπαράσταση» και «Μέρες του ‘36». 

 
Η συλλογική μνήμη ενός λαού, όσο τραυματική κι αν έχει υπάρξει, ήταν 

πάντα ζητούμενο, αν θα καταφέρει να αναπαραχθεί από τους κινηματογραφιστές έτσι 

ώστε να μπορέσει να την αντιπροσωπεύσει και να την εκφράσει, κι όχι απλά να την 

περιγράψει. Στο κάτω κάτω, η δύναμη της έβδομης τέχνης δε μετριέται με την 

αναπαράσταση αλλά με τη διείσδυση στα γεγονότα και τους πρωταγωνιστές τους. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Θανάσης Βασιλείου (στο Μέρες του ’36 του 

Θόδωρου Αγγελόπουλου: Η Ιστορία ως Κινηματογραφική φόρμα.,) «Ταινίες όπως η  

Νύχτα και Ομίχλη (1955) του Alain Resnais, ή Shoah (1985) του Claude Lantzmann, 

σφράγισαν την ιστορία του κινηματογράφου αποτελώντας αποφασιστικές αισθητικές 

προτάσεις, γιατί αποκάλυψαν την εκπληκτική δύναμη που έχει το σινεμά όταν 

καταφέρνει να αγγίξει αυτό που θα ονομάζαμε «τα όρια του οπτικού». Πώς, δηλαδή, 

οι σκηνοθέτες αυτοί, αμφισβητώντας τη βαθιά ριζωμένη πίστη του θεατή που ορίζει 

το οπτικό ως ρεαλιστικό εγγυητή του αφηγούμενου γεγονότος, πρότειναν μια γραφή 

η οποία κατάφερε, μέσα από την αμφιβολία που επέδειξε έναντι της εικόνας ως 

«απόδειξη», να επικοινωνήσει μια πραγματικότητα που ξεπερνούσε τον ίδιο της τον 

εαυτό». 

Η ρήξη ανάμεσα στο οπτικό και το πραγματικό που προήλθε από τις 

παραπάνω ταινίες και άλλες που ακολούθησαν, ήταν το αποτέλεσμα της μη αποδοχής 

ως αδιάβλητου αποδεικτικού στοιχείου ενός συνήθους αρχείου. Θεμελίωσαν την 

τάση προς μια περισσότερο αλληγορική κινηματογραφική ματιά, που η ιστορική 

πραγματικότητα θα ενσωμάτωνε και το παρόν (των κινηματογραφιστών), αλλά και το 

παρελθόν και γεγονότα αυτού, όχι αναπαριστώντας μέσα από κάποιο χρονικό ή μιας 

αναδρομής σε ημερομηνίες και πρόσωπα. Δημιούργησαν μια τολμηρή τάση στην 

παγκόσμια κινηματογραφία, τη λεγόμενη «ηθική του βλέμματος», δημιουργώντας 

ταινίες που ήταν «μέσα» στην Ιστορία κι όχι ντοκιμαντέρ που την περιέγραφαν 

απλώς. (Βασιλείου Θ.,) 
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Ο κινηματογράφος κατάφερε και έγινε η φωνή της μαρτυρίας που υπήρχε 

ανάγκη να εκφραστεί, αλλά δε γινόταν λόγω της αδυναμίας της. Αυτή την αδυναμία 

ήρθε να καλύψει αυτός ο νέος τρόπος κινηματογράφησης με δομή ακριβώς τη 

μαρτυρία εκείνη που επέζησε σαν ίχνος ύστερα από ένα μεγάλο ή τραυματικό 

γεγονός. Αυτή λοιπόν η δομή μας πληροφορούν ότι έχει δύο αρχές, μία αυτή του 

δισταγμού και μία της επείγουσας ανάγκης. Αυτές οι δυο αρχές υποστηρίζει ο 

Βασιλείου ότι επηρέασαν κατά πολύ το πρώτο μέρους των έργων που δημιούργησε ο 

Θόδωρος Αγγελόπουλος. Στις πρώτες έξι ταινίες του, παίζοντας με το ύφος και τα 

εκφραστικά μέσα της έβδομης τέχνης, κατάφερε να δημιουργήσει για μας έξι 

διαφορετικές προοπτικές της Ελλάδας και της ιστορίας της και όλα αφιερωμένα 

στους ηττημένους και αφανείς αυτής της ιστορικής διαδρομής. (Βασιλείου Θ.,) 

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τους ήρωες αυτούς που συνθέτουν το παραπάνω 

μωσαϊκό, όπως είναι ο (άλλος) Αγαμέμνονας στην Αναπαράσταση, ο Σπύρος στο 

Ταξίδι στα Κύθηρα, το μπουλούκι του Θιάσου και οι αστοί των Κυνηγών και η 

αλληγορία του Μεγαλέξαντρου που θα δούμε και παρακάτω. Όλο αυτό το έργο του 

Αγγελόπουλου μετέδωσε την πολιτική κατάσταση και τα απωθημένα που έκρυβε η 

Ελλάδα του 20ου αιώνα με θαυμάσιο τρόπο που απέφευγε τις ρεαλιστικές καθαυτό 

αναπαραστάσεις χωρίς όμως να προβληματίζεται και για τυχόν αποκαλύψεις που 

ήταν μεθοδικά καμουφλαρισμένες.  

Η Αναπαράσταση έκανε εντύπωση για το ριζοσπαστισμό της και την 

ιδεολογική νεωτερικότητα που παρουσίασε μέσα από το ρεαλισμό, αλλά χωρίς να 

υπάρχει προσκόλληση σε κάποια θέση, μέσα από διάφορες οπτικές, τη δολοφονία 

ενός συζύγου σε μια επαρχιακή περιοχή από δυο παράνομους εραστές. Στο έργο αυτό 

του Αγγελόπουλου βλέπουμε πολλές αντιθέσεις να υπάρχουν και μιλάμε αυτή τη 

φορά για μια κοινωνική, αστυνομική ταινία που πραγματεύεται ένα έγκλημα πάθους 

σε μια γωνιά της Ηπείρου. Πέρα από το ερωτικό και οικογενειακό δράμα, είναι και 

ένα ντοκουμέντο για την μετανάστευση και όλο αυτό το ρεύμα που μάστιζε τότε τον 

τόπο. (Σούμας Θ., ) 

Ο Αγγελόπουλος θέτει μπροστά το μοτίβο της αναπαράστασης του 

εγκλήματος που αναλαμβάνουν οι αστυνομικές και σωφρονιστικές αρχές, αλλά 

δημιουργεί και μία αποστασιοποίηση από αυτό με τη χρήση τηλεοπτικού συνεργείου 

για την κάλυψη των γεγονότων μέσα από μία κοινωνιολογική προσέγγιση. Η 

αναπαράσταση του εγκλήματος μπερδεύεται με το έγκλημα καθαυτό, καθώς η 

χρονική αφήγηση που χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης δεν είναι γραμμική, αλλά 
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προχωράει μια μπρος και μία πίσω. Έτσι διαγράφεται με μελανά χρώματα μέσα από 

τις περιγραφές του, η δύσκολη ζωή στην επαρχία, οι αντιξοότητες της αγροτικής 

ζωής και οι συνέπειες αυτής, μέσα από ένα ελλαδικό τοπίο όπου απουσιάζει το φως κι 

ο ήλιος και υπάρχει λάσπη, βροχή και γκρίζο περιβάλλον. Με όλες αυτές τις 

αισθητικές επιλογές, για πρώτη φορά, ο Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος συνδέεται, 

το 1970, με τον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό μοντερνισμό. (Σούμας Θ., ) 

 

 

 

 

 

Οι Μέρες του ’36 είναι η ταινία – αρχή της τριλογίας του που ονομάζουμε 

πολιτική τέχνη τελικά, ενώ θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε και ιστορική. Αυτό 

όμως συμβαίνει διότι σε αυτή τη φάση δημιουργίας του σκηνοθέτη, η ιστορία δε θα 

μπορούσε να είναι τίποτα άλλο, από πολιτική. 

Οι «Μέρες του ‘36» γυρίζονται επί της χούντας των Συνταγματαρχών, όπως 

και ο «Θίασος» του. Οι «Κυνηγοί» γυρίζονται κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης 

που επικρατεί ακόμα ένα μούδιασμα και μια αμφίρροπη κατάσταση, ο 

«Μεγαλέξαντρος» το ίδιο μαζί με κάποια απογοήτευση για το σοσιαλιστικό όνειρο, 

ενώ το «Ταξίδι στα Κύθηρα» σηματοδοτεί την περίοδο επιστροφής των πολιτικών 

εξόριστων. Κάθε μία ταινία είναι γυρισμένη σε μια ξεχωριστή πολιτικά φορτισμένη 

περίοδο, και επειδή μια παρούσα πολιτική κατάσταση δε μπορεί να κάνει ιστορία, 

πρέπει για να εκφραστεί να βρει και να μετουσιωθεί μέσα από κάποιο παρελθοντικό 

συμβάν, να αναφέρεται δηλαδή σε ένα ιστορικό παρελθόν. Ο χρόνος όμως για τον 

Αγγελόπουλο τονίσαμε ότι είναι διαλεκτικά πλεγμένος, μέσα από το παρόν αναβιώνει  

το παρελθόν, και το παρελθόν ζει μέσα στο παρόν κι εκφράζεται. (Βασιλείου Θ.,) 

Γι’ αυτό και η άναρχη για ορισμένους δομή του Θιάσου και τα πίσω μπρος 

των Κυνηγών, ο Μεγαλέξαντρος στην Αθήνα του 1980 και το ταξίδι που 

δημιουργείται μέσα στο ίδιο Ταξίδι στα Κύθηρα, μας προσφέρουν τη δυνατότητα 

θέασης του παρόντος μέσα από γεγονότα που δε μπορούν να τα καταστήσουν όμως 

περιγραφικά κι έτσι αποφεύγονται οι κουραστικές παρομοιώσεις και συγκρίσεις ή 

ταυτίσεις, αλλά ταυτόχρονα δεχόμαστε μια καινούρια εκδοχή του ιστορικού 

παρελθόντος με το οποίο οδηγό μπορούμε να αναλύσουμε το παρόν.  

 67



Οι Μέρες του ’36 εντάσσονται στην πρώτη τριλογία του Θόδωρου 

Αγγελόπουλου, αλλά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι και μια αυτοτελής 

παρέμβαση σαν ταινία από μόνη της. Διαφέρει τόσο αισθητικά για τα μέσα που 

χρησιμοποιεί ο Αγγελόπουλος στην προβολή της Ελλάδας, αλλά και ιστοριογραφικά. 

Η Ελλάδα στην ταινία αυτή μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής του Τσαρούχη, ομοιότητες 

που θα σχολιάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο. Όλα αναδεικνύονται μέσα από τα 

αγαπημένα του χρώματα, αυτό του γαλάζιου και της ώχρας, όλα διακατέχονται από 

ένα άπλετο φως. Ο ήλιος είναι κυρίαρχο στοιχείο σε όλη την ταινία του, ενώ τα 

πλάνα του γεμίζουν από χρώματα σαν να είχε στο μυαλό του μια γκάμα από 

ακουαρέλα. Επίσης είναι μία ταινία που παρουσιάζεται μέσα από τη γραμμική 

αφήγηση, που απουσιάζει κατά μεγάλο μέρος στις επόμενες ταινίες του και 

εξισορροπείται από την απουσία του πρωταγωνιστή. (Βασιλείου Θ.,) 

Με έναν άμεσο και βαθύ τρόπο ο Αγγελόπουλος μας μεταφέρει με αυτή την 

ταινία του σε όσα βοήθησαν την εγκατάσταση της φιλοφασιστικής δικτατορίας του 

Ιωάννη Μεταξά. Η Σιλβί Ρολέ αναφορικά με την ταινία θα πει, ότι ο Αγγελόπουλος 

προσπάθησε να σκηνοθετήσει τη σιωπή που είχαν επιβάλλει στον ελληνικό λαό οι 

διαδοχικές δικτατορίες που γνώρισε. Οι Μέρες του ’36 ξεκινούν σε μια πλατεία 

γεμάτη κόσμο κι έναν λαμπερό ήλιο από πάνω, όπου δολοφονείται όμως ένας 

συνδικαλιστής. Ως ύποπτος φέρεται ο Σοφιανός, που είναι ένας παλιός συνεργάτης 

της Ασφάλειας, που έχει πέσει πλέον σε δυσμένεια. Ο Σοφιανός προσπαθεί σκληρά 

να αποδείξει την αθωότητα του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Πάνω στην απελπισία του 

θα κρατήσει όμηρο στο κελί του έναν δεξιό βουλευτή που τον επισκέφθηκε με την 

απειλή, αν δεν ελευθερωθεί να τον σκοτώσει. Χρονικά στο έργο βρισκόμαστε πριν τις 

εκλογές του 1936, όπου η Κυβέρνηση Μεταξά είναι ήδη σε τεντωμένο σκοινί, αφού 

παραμένει στην διακυβέρνηση μέσα από συμβιβασμούς της Δεξιάς και του Κέντρου, 

και ένα τέτοιο συμβάν θα την έριχνε σίγουρα. Μπαίνει λοιπόν εδώ το βρώμικο 

πολιτικό δίλλημα: αν υποκύψει στους εκβιασμούς του κατηγορούμενου και τον 

αφήσει ελεύθερο θα χαθεί η στήριξη από το Κέντρο. Αν όμως δεν υποκύψει και 

οδηγήσει η στάση της κυβέρνησης στη δολοφονία του βουλευτή, τότε θα χαθεί η 

στήριξη της Δεξιάς. Η λύση βέβαια δεν είναι λεκτική, αλλά γίνεται οπτικά ξεκάθαρη 

μέσα από τη σκηνή εκτελέσεων των διαδηλωτών. (Δημητροπούλου Γ., 2013) 
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Με τις παραμονές της επιβολής της δικτατορίας του Μεταξά ο Αγγελόπουλος 

καταφέρνει και μας μεταφέρει στο πολιτικό σκηνικό σήψης και ανοχής της περιόδου 

αυτής. Η ηθική και η πολιτική κατρακύλα της Ελλάδας του 1936 είναι πλέον 

δεδομένη. Η γραμμική αφήγηση που διαταράσσεται ελάχιστα, αλλά επιτυχώς, μας 

δίνει  έναν ποιητικό κινηματογράφο που μπορεί και παραφράζει την πραγματικότητα. 

Έτσι, η αναφορά της ταινίας δεν πάει μόνο στην περίοδο εκείνη, αλλά παρουσιάζει 

την πολιτική ανομία και διαφθορά της αστικής τάξης στην προσπάθεια να κρατήσει  

με νύχια και δόντια την εξουσία. Απουσιάζει παντελώς η ψύχραιμη πολιτική ανάλυση 

και καθοδήγηση με αποτέλεσμα την έλευση του Μεταξά που οδήγησε στην αστάθεια 

και την είσοδο της χώρας στο Β’ Παγκόσμιο  Πόλεμο. Το κράτος είναι υπηρέτης μια 

άλλη πολιτικής εξουσίας από αυτήν που είχε ανάγκη ο λαός, ο οποίος δέχεται όλη την 

εκμετάλλευση. Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που παρουσιάζει η ταινία σχετικά 

με την όλο και μεγαλύτερη στήριξη της Αριστεράς, που θα πάρει σάρκα και οστά 

στην Αντίσταση και μετά στον Εμφύλιο. (Δημητροπούλου Γ., 2013)  

Σκοπός του Αγγελόπουλου δεν ήταν να δικαιολογήσει ή μη τη φασιστική 

κίνηση του Μεταξά, αλλά να καταδείξει, όπως και τα κατάφερε, το σάπιο πολιτικό 

σύστημα που κυριαρχούσε, ένα σύστημα πεθαμένο που όμως δεν το έβαζε κάτω. 

Αυτό που αναδεικνύεται η σωτηρία την ύστατη στιγμή μέσα από τις αγκάλες των 

«συμμαχικών» δυνάμεων και τη λύση που επέρχεται από ένα πυροβολισμό, στον 

οποίο εικάζεται ότι σκοτώνεται ο βουλευτής, αλλά τελικά όλα ανατρέπονται από την 

αυτοκτονία του κατηγορούμενου και τη λιποθυμία φόβου του βουλευτή. Στην ταινία 

αυτή όμως δεν απουσιάζει και η κριτική ματιά του Θόδωρου Αγγελόπουλου για την 

αδύναμη Αριστερά να πάρει πρωτοβουλίες και να δράσει σε συγκεκριμένη 

κατεύθυνση, να δείξει το δρόμο της εξόδου από αυτή την πολιτική κρίση και να κάνει 

την Επανάσταση της. (Δημητροπούλου Γ., 2013) 

 

 

Τα ουσιώδη πολιτικά γεγονότα γίνονται, στο φιλμ, πίσω από πόρτες και 

κατώφλια, και στο βάθος πεδίου, ώστε να μη μπορούμε να παρακολουθήσουμε ή να 

ακούσουμε τις ουσιαστικές, σημαντικές συζητήσεις και τις λήψεις των αποφάσεων. Η 

πολιτική και η ιστορία διαδραματίζονται, ουσιαστικά, κάπου στα κρυφά, μακριά από 

εμάς, στα παρασκήνια, στη σκιά, σε κλειστά γραφεία και σε μακριούς διαδρόμους. 
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Τα λόγια που ακούγονται είναι λίγα, μάλλον αόριστα κι απλώς λειτουργικά, δεν 

προχωρούν σε βάθος. Οι σιωπές και οι προσεκτικά επιλεγμένοι χώροι έχουν 

εντονότερη παρουσία.  

Η κάμερα, σαν να βρίσκεται πάντα σε  λάθος θέση  τη  λάθος 

στιγμή, περιγράφει μια ιστορική πραγματικότητα που είναι απαγορευμένη, και 

μετατρέπει την αφήγηση, από όχημα κατανόησης, σε μια ξεχαρβαλωμένη γλώσσα, με 

δύσκολους κώδικες επικοινωνίας. Η συνεχής αξιοποίηση του εκτός κάδρου χώρου, 

μετατρέπει το σύμπαν της ταινίας σε ιδανικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να 

ανθίσει μία αισθητική αναρώτησης κι αναζήτησης, χάρη στην οποία ο Αγγελόπουλος 

αγγίζει κινηματογραφικά αυτό που πριν περιγράψαμε ως αδυναμία της μαρτυρίας. 

(Βασιλείου Θ.,) 

Το σημαντικό με τις «Μέρες του ‘36», είναι ότι το γεγονός της απαγόρευσης 

και του περιορισμού που διακατέχει όλο το σενάριο και τη σκηνοθεσία του έργου 

λόγω της εποχής, μεταφέρεται άμεσα και μετουσιώνεται και μέσα στο χρονικό παρόν 

του Αγγελόπουλου, καθώς η ταινία γυρίστηκε είπαμε την περίοδο της Χούντας. Έτσι 

παρά την προφανή κατάδειξη από τον τίτλο ιστορικής και πολιτικής περιόδου, 

ταυτόχρονα διακατέχεται από μια πολιτική και χρονικά ασάφεια κι αδιαφάνεια. Ο 

τίτλος επιλέχθηκε για να αποτύχει και η μαρτυρία να γίνει η απαγορευμένη σύγχρονη 

αλήθεια που δε μπορεί να ειπωθεί. (Βασιλείου Θ.,) 

 

 

7.2 Σχολιασμός της ταινίας «Κυνηγοί» και «Μεγαλέξαντρος». 
 

Οι «Κυνηγοί» είναι η τρίτη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου από την 

πολιτική του θεώρηση της ιστορίας. Η ταινία αυτή είναι ένας συνδυασμός πολιτικών 

και συμβολικών, σχεδόν σουρεαλιστικών στοιχείων, συνδυασμός που μας 

παραπέμπει στα έργα του Μπρεχτ και του Μπουνιουέλ. Οι «Κυνηγοί» είναι η 

περιγραφή της ζωής και της πολιτικής συμπεριφοράς της ελληνικής δεξιάς και το 

θέμα είναι η απρόσμενη εμφάνιση του παγωμένου πτώματος ενός αντάρτη από το 

1949, σε μια αστική παρέα της δεξιάς. Το πτώμα συμβολίζει τη θηριωδία που υπέστη 

η αριστερά και απωθείται από το φόβο μια πιθανής νεκρανάστασης της απωθημένης 

επανάστασης. Οι δεξιοί χαρακτήρες αποδίδονται σχηματικά με τα χαρακτηριστικά 

των βολεμένων αστών, που περνούν καλά και βιαιοπραγούν όποτε τους δίνεται η 
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δυνατότητα. Οι χωροχρονικές σεκάνς και τα πλάνα που στήνει ο Αγγελόπουλος 

πηγάζουν αβίαστα μέσα από τις μαρτυρίες των κυνηγών που ανακάλυψαν το 

παγωμένο σώμα του αντάρτη και με αυτό τον τρόπο περνούν από μπροστά μας όλα 

τα μεγάλα και ηχηρά γεγονότα που στιγμάτισαν την μεταπολεμική Ελλάδα, από τον 

Εμφύλιο και το σχέδιο Μάρσαλ, την ΕΡΕ και τη δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη ως και 

την ΕΔΑ, τα Ιουλιανά, τη δικτατορία και τη μεταπολίτευση. (Σούμας Θ., 2014) 

 

 

 

 

 

Η ταινία κατασκευαστικά και σκηνοθετικά είναι πολύ καλή. Η κάμερα  

διαθέτει τράβελινγκ και πλάνα 360ο πανοραμικά, αλλά διαθέτει παρόλα αυτά μια 

δυσκαμψία ως προς τον τρόπο που κυλάει η πλοκή και τον τρόπο που διανθίζεται η 

ιστορία. Γενικά έχει μια ροπή προς τις εμμονές του Αγγελόπουλου αυτή την περίοδο, 

να ηρωοποιεί την αριστερά και να καυτηριάζει παντελώς τη δεξιά, τους αστούς και 

τις όποιες ξένες συμμαχικές δυνάμεις. (Σούμας Θ., 2014) 

Ο «Μεγαλέξαντρος» που έπεται το 1980 είναι μια σύνθετη και πολυεπίπεδη 

ταινία στην οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά με αυτοκριτική διάθεση η 

απολυτότητα που υπήρχε και στη δράση και τη συμπεριφορά των επαναστατών. Το 

έργο αυτό πραγματεύεται τις συγκρούσεις εξουσίας, του 1900, ανάμεσα στην 

ελληνική κυβέρνηση, τους Άγγλους και μια αγροτική κοινότητα άμεσης δημοκρατίας 

και κοινοκτημοσύνης. Εκεί πρωτοστατούν μα και συγκρούονται μεταξύ τους, ο 

αυταρχικός καπετάνιος Μεγαλέξαντρος κι οι ληστές του από τη μια πλευρά, και οι 

χωρικοί κι ο σοσιαλιστής δάσκαλός τους, από την άλλη. Όταν ο οπλαρχηγός 

Μεγαλέξαντρος δραπετεύει από τη φυλακή, γίνεται δεκτός στο χωριό με τιμές ήρωα. 

Όταν ειδικά παίρνει τα όπλα, ο Αγγελόπουλος δημιουργεί μια βυζαντινή εικόνα μέσα 

από τη σκηνοθεσία και τη μουσική επιμέλεια. Άλλη μία στιγμή όπου η μουσική 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα έργα και τις επιλογές στησίματος μιας ταινίας του 

Αγγελόπουλου.  (Σούμας Θ., 2014) 

 

 

Ο καπετάνιος αυτός φέρνει κάτι από τον Άη-Γιώργη, το Μέγα Αλέξανδρο, τον 

Άρη Βελουχιώτη και τον Κολοκοτρώνη. Μέσα σε αυτήν την αγροτική κοινωνία, ο 
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δάσκαλος και οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού, έχουν βρει τον τρόπο και ζουν μέσα 

στα πλαίσια της κοινοκτημοσύνης των χωραφιών και των αγαθών και όλα βαίνουν 

καλώς. Παρά το γεγονός ότι εγκαθίσταται κοντά τους και μια ομάδα Ιταλών 

αναρχικών, δε δημιουργούνται προβλήματα μέσω της καλής θέλησης και των δύο 

πλευρών. Αρχίζουν όμως να υπάρχουν συγκρούσεις για τα θέματα διαχείρισης των 

κτημάτων και των υπόλοιπων θεμάτων της μικρής κοινότητας, ανάμεσα στους 

χωρικούς και τους ένοπλους ληστές του Μεγαλέξαντρου που είναι οι φύλακες της 

επαναστατικής νομιμότητας. Έτσι ξεκινά η μάχη όλων εναντίων όλων, με 

αποτέλεσμα να μη μείνει τίποτα από τη μορφή του οπλαρχηγού, τον οποίο 

αποτελειώνει το οργισμένο πλήθος μετά τις αυταρχικές και απολυταρχικές του 

συμπεριφορές. Μένει μονάχα ο μύθος του και το σπασμένο άγαλμα του. Ο 

σκηνοθέτης μας δίνει, με πολιτική διαύγεια αυτή τη φορά, με βαρύ και πολύ αργό 

ρυθμό, τους ανταγωνισμούς όλων των πλευρών, όλων των αριστερών φραξιών και 

πολιτικών συμπεριφορών. Σκηνοθετεί εορταστικά, ιερά και πολεμικά τελετουργικά 

για να προσδώσει την απαιτούμενη ένταση. Χρησιμοποιεί μεγάλες και αργές, 

περιστροφικές κινήσεις της κάμερα και πανοραμικά. Τον ενδιαφέρει να διερευνήσει 

και να ανακαλύψει το χώρο, είτε φυσικό είτε κατοικημένο, κατασκευάζοντας ένα νέο, 

δικό του φιλμικό χώρο. (Σούμας Θ., 2014) 

 

 

 

 

7.3 Σχολιασμός για την ταινία «Τοπίο στην Ομίχλη», «Το 

Μετέωρο βήμα του πελαργού» και το «Βλέμμα του Οδυσσέα». 
 

Το  «Τοπίο στην Ομίχλη» είναι μια ταινία που αναφέρεται σε δυο νεαρά 

άτομα που φεύγουν να ψάξουν τον πατέρα τους στη Γερμανία, όπου μάλλον τους έχει 

πει ψευδώς η μητέρα τους ότι βρίσκεται. Ως χαρακτήρες είναι αυτό που λέμε 

ανέμελοι, αγαθοί. Χαρακτήρες που αγαπάει ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Το 

συγκεκριμένο έργο είναι ένα πολύ καλό road movie. Τα παιδιά από μόνα τους 

επιλέγουν να διαφύγουν από την παιδική χαρά της ηλικίας τους και να το σκάσουν 

για να ανακαλύψουν τα μυστικά των ενηλίκων. Ζουν επικίνδυνες, αλλά μοναδικές 

εμπειρίες. Άλλες κακές και θλιβερές, άλλες καλές και διαπαιδαγωγικές. Το ταξίδι δεν 

 72



ολοκληρώνεται ποτέ, είναι μία ταινία που μένει ανοιχτή, που ο προορισμός είναι ο 

φαντασιακός καλύτερος κόσμος, το καλύτερο αύριο που αναζητούν τα δύο αδέρφια. 

Γι’ αυτό και το τέλος της ταινίας μένει ανοιχτό προς προσωπική διερεύνηση του 

καθενός. (Σούμας Θ., 2014) 

 

 

 

Για το «Μετέωρο βήμα του Πελαργού» και το «Βλέμμα του Οδυσσέα» θα 

σχολιάσουμε ταυτόχρονα. Το «Μετέωρο βήμα του Πελαργού» είναι μια 

καταπληκτική αγγελοπουλική ταινία γύρω από τα αδιέξοδα που γεννά η ζωή, την 

εκκωφαντική και τραγικά απαράδεκτη σιωπή της πολιτικής και της Ιστορίας της 

χώρας δυστυχώς. Διαδραματίζεται πάνω στα σύνορα, λεπτά, αδιαφανή και ρευστά 

σήμερα, εξαιτίας των πολέμων και των εμφυλίων συγκρούσεων. Σύνορα με τη 

ευρύτερη έννοια, είτε φυσικά είτε εθνικά είτε συμβολικά. Η ιστορία στήνεται γύρω 

από το πρόσωπο ενός πολιτικού που εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει ίχνη πίσω του 

μετά από έναν πύρινο και λυρικό λόγο στο κοινοβούλιο. Χάνεται μέσα στα 

κατακερματισμένα και βουλιαγμένα από τους πολέμους Βαλκάνια, μέσα σε 

πρόσφυγες και ανθρώπους που προσπαθούν να ξαναστήσουν τη ζωή τους. Πίσω του 

τρέχουν ένας δημοσιογράφος και η σύζυγος του πολιτικού σε μια αναζήτηση ακόμη. 

Δεν είναι σαφές κι αυτό είναι η μαγεία του έργου του Αγγελόπουλου αν 

πραγματεύεται την αποτυχία και την εγκατάλειψη της πολιτικής, θεματική αγαπημένη 

για τον σκηνοθέτη μας, ή το τέλος της Ιστορίας όπως γνωρίζουμε ότι γράφεται. 

(Σούμας Θ., 2014) 

 

 

 

 

Το 1995 είναι το έτος που ο Αγγελόπουλος γύρισε Το βλέμμα του Οδυσσέα, 

την τελευταία του μεγάλη ταινία. Πρωταγωνιστής είναι ένας ελληνοαμερικανός 

σκηνοθέτης (Χάρβει Καϊτέλ) που διασχίζει τη Βαλκανική χερσόνησο ψάχνοντας τρία 

χαμένα, ανεμφάνιστα κουτιά φιλμ, με πολύτιμα ντοκουμέντα για το σινεμά και την 

ιστορική εποχή τους, που γύρισαν τα πρώτα χρόνια του κινηματογράφου, οι Έλληνες 

αδελφοί Μανάκη. Πάνω σ’ αυτήν την πρωτότυπη και γόνιμη ιδέα, ο Αγγελόπουλος 

στήνει ευφάνταστα μια γεωγραφική, μα και υπαρξιακή περιπλάνηση κι αναζήτηση 
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του νοήματος του κινηματογράφου, της ιστορίας και της ύπαρξης, στην παρθένα 

φύση και στις κατοικημένες περιοχές, στα κατασπαραγμένα από τους εθνοτικούς, 

ιμπεριαλιστικούς και εμφυλίους πολέμους Βαλκάνια και στο πολύπαθο, ρημαγμένο 

Σεράγεβο. (Σούμας Θ., 2014) 

 

 

 

 

 

Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να γίνει στη σκηνή του αγάλματος του Λένιν 

μέσα στην ταινία. Ο ήρωας μας, θέλοντας να ταξιδεύσει λαθραία ως την Γερμανία, 

επιβιβάζεται σε ένα φορτηγό, όπου βρίσκεται φορτωμένο ένα κομματιασμένο 

θεόρατο άγαλμα του Λένιν. Βρισκόμαστε στην περίοδο κατά την οποία τα αγάλματα 

του Λένιν που αποκαθηλώθηκαν από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. έχουν φορτωθεί σε πλοία 

και έχουν αποσταλεί σε συλλέκτες, ανάμεσα στους οποίους και ο γλύπτης Σεζάρ, ο 

οποίος είχε παραγγείλει κεφαλές του Λένιν για να κατασκευάσει ένα μνημείο. Για την 

εν λόγω σκηνή, κατασκευάστηκαν από τον Γιώργο Τριανταφυλλόπουλο μεγάλα 

κομμάτια ενός αγάλματος με συνολικό μήκος 35 μέτρα. Το φορτηγό πλοίο ανεβαίνει 

το Δούναβη. Η όλη σκηνή θυμίζει έντονα την εικόνα μιας μεγαλειώδους κηδείας: στις 

όχθες του Δούναβη, μαζεύονται άνθρωποι, οι οποίοι παρακολουθούν τον Λένιν να 

περνάει αργά, ανάσκελα και κομματιασμένος και σταυροκοπιούνται. Την σκηνή 

συνοδεύει μια θεϊκή ελεγεία της Ελενης Καραϊνδρου, η οποία αγαπήθηκε ιδιαίτερα 

και παίχτηκε πολύ από τα ραδιόφωνα της Γαλλίας, όταν η ταινία συμμετείχε στο 

Φεστιβάλ Κανών, όπου διακρίθηκε. Η σκηνή της κηδείας του Λένιν, δείχνοντας την 

επιστροφή όλων όσων συμβολίζει αυτό το άγαλμα, εκεί από όπου προήλθαν στη 

Γερμανία δηλαδή είναι ο απόλυτος επικήδειος μιας ολόκληρης εποχής. 

Ο Αγγελόπουλος καταθέτει με αυτόν τον μεγαλοφυή τρόπο μια αλησμόνητη σεκάνς 

στην διεθνή πολιτική εικονολογία και τη συναισθηματική επίκληση του 

κινηματογράφου.  
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Εδώ τελειώνουν οι ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου, καθώς την τρίτη 

ταινία της τριλογίας, «Η άλλη θάλασσα», δεν θα την ολοκληρώσει  ποτέ, αφού θα 

πεθάνει ξαφνικά και αναπάντεχα στα γυρίσματα της ταινίας το 2012. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ  
 

Η  εικαστική προέκταση στις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου 

 
 

 

Μέσα από τις γενικότερες τοποθετήσεις και ονομασίες που έχουν αποδοθεί 

στα πλάνα του Αγγελόπουλου, πλάνα – κάδρα, πλάνα – εικόνες, δημιουργήθηκε 

ενδιαφέρον γύρω από την εικαστική τους προσέγγιση και αναφορά. Αυτή τη μελέτη 

την έχει κάνει με μεγάλη προσήλωση και αγάπη προς το έργο του Αγγελόπουλου, ο 

συνεργάτης και φίλος του Θανάσης Βασιλείου, στο βιβλίο του «Κινηματογραφώντας 

σα ζωγράφος-το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου συναντά τη ζωγραφική».  

Η προσοχή στρέφεται σε δύο κυρίως Έλληνες ζωγράφους, που 

ομολογουμένως έχουν επηρεάσει την ελληνική συλλογική μνήμη και αποτελούν 

μέρος της λαογραφικής μας ταυτότητας. Αυτοί είναι ο Γιάννης Τσαρούχης και ο 

Θεόφιλος. Τα χρώματα και το φως των έργων του Τσαρούχη το συναντάμε στα 

πρώιμα έργα του Αγγελόπουλου ή σε σκηνές μέσα στη φιλμογραφία του όταν ήθελε 

να αποδώσει έντονες συναισθηματικές εικόνες. Η θεοφιλική προσέγγιση του 

εδράζεται στο γεγονός προσκόλλησης του σκηνοθέτη σε λαϊκά μοτίβα, όπως οι 

τοίχοι, οι πλατείες, τα χωριά και τα τοπία της υπαίθρου, τα ζωηρά μπλε και γαλάζια 

χρώματα που αγαπούσε να προβάλλει. Υπάρχουν παραλληλισμοί στα έργα το 

Αγγελόπουλου με πίνακες του Ρενέ Μαγκρίτ. Το κύριο θέμα δεν είναι να αποδειχθεί 

όντως μια συγγένεια των πλάνων με εικαστικά έργα ή πίνακες, αλλά το ότι υπάρχει 

συνάφεια στη σκέψη του σκηνοθέτη με αυτή ενός ζωγράφου. Ο ίδιος ο 

Αγγελόπουλος πολλές φορές σκηνοθετεί μέσα από τα μάτια ενός ζωγράφου, ενός 

εικαστικού καλλιτέχνη. (Ζουμπουλάκης Γ., 2013) 

Κλείνοντας με το φόβο πιθανής φλυαρίας επί του θέματος, παραθέτοντας τη 

δική μας άποψη για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, μπορούμε με βάση τις 

λίγες γνώσεις μας να εστιάσουμε σε δύο σημεία. Το ένα είναι όντως ο εικαστικός 

τρόπος γραφής που αναγνωρίζεται σε πολλές σκηνές των ταινιών του που μοιάζουν 

με κολλημένο καμβά πάνω στο κινηματογραφικό πανί προβολών. Εικόνες και 

τοπιογραφίες που ήταν αγαπημένα μοτίβα του σκηνοθέτη. Το δεύτερο σημείο, είναι η 

συγγένεια κινηματογράφου και φωτογραφίας. Πολλά πλάνα και σεκάνς του 
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Αγγελόπουλου μοιάζουν με στιγμιαία αποτύπωση κάποιου χρόνου. Ενός 

καδραρίσματος που μας επιτρέπει να αποθανατίσουμε την εν λόγω κίνηση και να τη 

μετατρέψουμε σε ακινησία της μορφής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ  
Στυλιστικές ιδιομορφίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου 

 

 
Χοντρικά μπορούμε να χωρίσουμε το έργο του Αγγελόπουλου σε δύο 

κατηγορίες. Η μία είναι αυτή που κεντρικό θέμα και νήμα που κινεί την πλοκή στις 

ταινίες είναι η προβληματική γύρω από την Αριστερά και την πολιτική ιστορία της 

Ελλάδος κυρίως, πάντα μέσα από το πρίσμα και την ματιά ενός αριστερού. Αυτή η 

περίοδος μπορούμε να αναφέρουμε ότι φτάνει μέχρι και το 1984 που δημιουργεί του 

«Ταξίδι στα Κύθηρα». Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος κατόρθωσε να φτιάξει ένα επικό 

πραγματικά έργο γύρω από την ιστορία της χώρας, αλλά τοποθετώντας και την ίδια 

την Ελλάδα μέσα στην ιστορία και το ρουν της. Υπήρξε ένας φιλμογράφος της 

αριστεράς αδιαμφισβήτητα, μέχρι και στις ταινίες της άλλη περιόδου του, ποτέ δεν 

πέρασε στην απέναντι όχθη, μόνο ψήγματα κριτικής άσκησε. (Σούμας Θ., 2014) 

Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή της σιωπής. Της σιωπής της Αριστεράς και 

της Ιστορίας. Είναι η περίοδος των υπαρξιακών περισσότερο αναζητήσεων του 

σκηνοθέτη και μιας περισσότερο κοινωνιολογικής ματιά στα γεγονότα. Αυτή η 

κατηγορία ανοίγει με τον «Μελισσοκόμο» και το υπαρξιακό του ταξίδι αναζήτησης. 

Η σιωπή αυτή τον οδηγεί να διερευνήσει ζητήματα γύρω από το θάνατο, τη μοναξιά, 

το χρόνο, την ανθρώπινη ύπαρξη, μέχρι και τον έρωτα. Το αδιέξοδο και το τέλμα που 

βιώνει μέσα από την παύση εξέλιξης της ιστορίας και της μη πολιτικής εξέλιξης τον 

ωθεί σε νέες αναζητήσεις. (Σούμας Θ., 2014) 

Μέσα στις στυλιστικές ιδιομορφίες του Αγγελόπουλου είναι πολλά εικαστικά, 

συμβολικά και ειδικά στοιχεία. Θα αναφερθούμε στα κυριότερα αυτών με πρώτα τα 

συμβολικά και αλληγορικά πεπραγμένα που εντοπίζονται.  

Οι ταινίες του Αγγελόπουλου είναι γυρισμένες όλες εκτός από μία, στην 

Ελλάδα. Τα τοπία της και η ύπαιθρος της διαδραματίζει κομβικό ρόλο για το 

σκηνοθέτη και τη ματιά του. Έτσι, το σενάριο και η σκηνοθεσία περπατάει 

παράλληλα με τα τοπία, που κι αυτά εκφράζουν όσα συντελούνται επί της οθόνης. 

Για παράδειγμα, τα γκρίζα τοπία και η ασπρόμαυρη εκτέλεση στο «Θίασο» και την 

«Αναπαράσταση» έρχονται να συμπληρώσουν την πλοκή που εξελίσσεται. Τα βουνά 

στοιχείο περιορισμού, αλλά και ασφάλειας λόγω της σύνδεσης τους με τα αντάρτικα 

και τον πόλεμο, κυριαρχεί σαν μορφολογικό στοιχείο στην έκφραση της 
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επιβλητικότητας που θέλει να προσδώσει ο καλλιτέχνης σε πολλές σκηνές. Το χρώμα 

που το χειρίζεται αναλόγως με συμβολικό τρόπο, όπως είναι η κόκκινη αυλαία στο 

«Θίασο» που πότε καλύπτει τους ηθοποιούς του μπουλουκιού και πότε γίνεται λίμνη 

αίματος όπως στη σκηνή με την κατάθεση των όπλων από τους αντάρτες, με έναν 

λυρικό τρόπο που παραπέμπει σε αυτά που θα ακολουθήσουν. (Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

Η χρήση του χρώματος και δη του κόκκινου παραπέμπει στη μελέτη του 

Αγγελόπουλου πάνω στο έργο του Αϊζενστάιν και την ασπρόμαυρη φόρμα. Δείχνει 

να κατανοεί τη σημαντικότητα της εμφάνισης του κόκκινου για παράδειγμα μόνο 

όταν χρειάζεται να τονιστεί κάτι για την εξακολούθηση του μύθου. Γίνεται από 

χρώμα, σημάδι ντροπής, σημάδι μετά θυμού ή εξιλέωσης, σημάδι θλίψης ή 

συμφοράς. Οι αισθητικές απόψεις του καλλιτέχνη συνεχίζονται και πραγματώνονται 

μέχρι το τέλος. Το σενάριο διέπεται από μια αφήγηση που ακολουθεί έναν 

σκηνοθετικό συλλογισμό, κι αυτό είναι επίτευγμα για τον ίδιο τον Αγγελόπουλο. 

(Γιουτκέβιτς Σ., 1982) 

Η δύναμη του Αγγελόπουλου δε βασίστηκε σε κάποιο ρεύμα του 

κινηματογράφου ούτε δανείστηκε στοιχεία από άλλους δημιουργούς. Ανέπτυξε ένα 

δικό του τρόπο γραφής που βασίστηκε στα λαϊκά στοιχεία της παράδοσης μας και του 

τόπου. Η Ελλάδα είναι η μήτρα της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής. Ο 

Αγγελόπουλος το γνωρίζει καλά και γι’ αυτό το χρησιμοποιεί με τόση αγάπη. Εδώ 

έγκειται η επιρροή του πάνω στο πλάσιμο των εικόνων και των τοπίων του, ακόμα 

και των χαρακτήρων του όμως μέσα από ένα στερεοσκοπικό πλάσιμο. (Γιουτκέβιτς 

Σ., 1982) 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 

 Είναι δύσκολο να περιοριστεί κανείς μιλώντας για το έργο του 

Θόδωρου Αγγελόπουλου. Έχουν γραφτεί τόσες μελέτες και βιβλία γύρω από τις 

ταινίες του και το δικό του, πρωτοποριακό τρόπο σκηνοθεσίας. Τα πλάνα και οι 

λήψεις του καθιέρωσαν μία ολόκληρη σχολή κινηματογράφου ερρήμην του, καθότι 

δε θεωρείται πως ήταν ποτέ αυτό προσωπική του επιδίωξη. Οι ταινίες του μπορεί να 

μην είναι πολλές, αλλά αποτελούν κάθε μία ξεχωριστά ένα ποιητικό και ιστορικό 

έργο. Είναι καταθέσεις μέσα από το πρίσμα ενός ιδιαίτερα εύστροφου και ευαίσθητου 

ανθρώπου. 

Στον Θόδωρο Αγγελόπουλο έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός του τοπιογράφου 

της μεγάλης οθόνης. Όχι άδικα όπως παρακολουθήσαμε, καθώς το πλούσιο σε 

πολιτιστικά τοπία της υπαίθρου έργο του, διεκδικεί έναν αρχειακό χαρακτήρα όσον 

αφορά την ποιότητα και την ευαισθησία της καταγραφής, που υπερβαίνει τη 

ρεαλιστική αναπαράσταση για να προσεγγίσει έναν ιδιόμορφο λυρικό εξπρεσιονισμό. 

Άλλωστε ο ίδιος ο Αγγελόπουλος ήταν θαυμαστής της Τέχνης και των εικαστικών 

της εκφάνσεων.  Η διαρκής επανεμφάνιση συγκεκριμένων σκηνικών χώρων στα έργα 

του δίνει την αίσθηση ότι έχει κατακτηθεί μία ιδιόμορφη γλώσσα, σχετικά με την 

απεικόνιση του τοπίου, που συνιστά την προσωπική γεωγραφία του δημιουργού.  

Το φιλμικό λεξιλόγιο του Θόδωρου Αγγελόπουλου μπορεί να αναλυθεί 

διαγραμματικά σε μια γλώσσα κινηματογραφικών προτύπων της ελληνικής επαρχίας, 

όπου τα σχήματα καφενείο του χωριού, σιδηροδρομικός σταθμός, σπίτι, 

γραμμόφωνο, καθρέπτης, παρέα που σιγοτραγουδά, πέτρινος τοίχος, στρωμένο 

τραπέζι, ψιλή βροχή μεταμορφώνονται σε αρχετυπικές αναπαραστάσεις μιας 

άγνωστης αλλά ορεινής ενδοχώρας με σχεδόν οικουμενικό χαρακτήρα. Είναι το 

πάθος του για τη φύση της Ελλάδας, για το φυσικό τόπο κατοικίας του πνεύματος που 

ήθελε να αναπαριστά και να αποδίδει μέσα στα έργα του. Συνολικά, ο ελλαδικός 

χώρος έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο του Αγγελόπουλου, αποτελεί δομικό 

του χαρακτηριστικό, όχι όμως σαν χώρος που εντοπίζεται αυστηρά πάνω στο χάρτη 

αλλά κυρίως που γίνεται αντιληπτός μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τη 

λογοτεχνία, την αρχιτεκτονική. Όλα στοιχεία αλληλένδετα μεταξύ τους στην τέχνη 

του Θόδωρου Αγγελόπουλου. 
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Οι ταινίες του παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, τόσο για τον 

κινηματογράφο όσο και για τη μουσική, καθώς κανένας άλλος σκηνοθέτης, εκτός από 

μερικές φωτεινές ακόμη εξαιρέσεις, δε ριχνόταν με τόσο πάθος και ένταση πάνω στη 

μουσική επιμέλεια. Ήταν το απαραίτητο περιτύλιγμα, αυτό που συνόδευε την εικόνα 

στην ολοκλήρωση της, διαφορετικά θα έμενε μισή, ανίκανη να εκφράσει αυτό που 

έπρεπε. Η μουσική για τον Αγγελόπουλο ήταν η φωνή της εικόνας και αυτό 

μπορούμε να του το αναγνωρίσουμε. 
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