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ΘΟΓΩΡΟ

ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ





Ο λόγορ ηος ηαξιδιού είναι 

παπάλογορ, μοιάζει με ππόζσημα.

Σο Βιέκκα ηοσ Οδσζζέα





Η θύζε, νη δηαδηθαζίεο ηεο ηζηνξίαο, ε ηέρλε, αιιά θαη ε 
πξνζέγγηζε ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ 
θαζνξίδνπλ ηνλ ηόπν καο ππήξμε ζπρλά αληηθείκελν κηαο κε-
πξαθηηθήο ζην θαιιηηερληθό γίγλεζζαη. Υπάξρεη έλαο πίλαθαο ηνπ 
Νηθόιανπ Γύδε, ηα Μέγαπα  πνπ απνηειεί ην πην ζεκαληηθό 
παξάδεηγκα ζηελ ειιεληθή ηέρλε πνπ απνηππώλεη ην δηραζκό όηαλ 
απνηππώλεηαη ε πξαγκαηηθόηεηα. Σηνλ πίλαθα απηό ν δσγξάθνο, 
ζηε κνλαδηθή ηνπ πεξηνδεία ζηελ ειιεληθή θύζε ην 1872 θαηαγξάθεη 
έλα, εθ πξώηεο όςεσο ζπλεζηζκέλν ηνπίν· θάπνηα ρσξηαηόζπηηα 
ηεο επνρήο ζε έλα ιαζπσκέλν δξόκν. Τν ζέκα σζηόζν ηεο εηθόλαο 
είλαη έλαο δηραζκόο. Υπάξρεη έλαο κηα δηαθνξά αλάκεζα ζηελ δεμηά 
πιεπξά πνπ ζρεκαηίδεηαη από ην θσο ηεο παξαηήξεζεο θαη ζηελ 
αξηζηεξή πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηελ καληέξα ηεο Σρνιήο ηνπ 
Μνλάρνπ. Η δηάζηαζε ησλ δύν πεξηνρώλ είλαη έληνλε. 
Σρεκαηνπνηείηαη ζηελ ίδηα επηθάλεηα από ηνλ θαιιηηέρλε ην δξάκα 
κηαο νπηηθήο πνπ νξηζκέλεο θνξέο έρεη επηιέμεη λα είλαη ηπθιή έλαληη 
ηεο πξαγκαηηθόηεηαο.





….ηα ζύλνξα, ην πνηάκη, ε ζηωπή.

(Το Μεηέωπο Βήμα ηος Πελαπγού)







Το Ταξίδι





Ακήραλνο θαη ηαπηόρξνλα αληθαλνπνίεηνο ν 
άλζξσπνο ηνπ Αγγειόπνπινπ πνξεύεηαη ζε κηα 
δηαξθή δηαδηθαζία απηνγλσζίαο. Δπηιέγεη λα 
ηαμηδέςεη, ή ίζσο λα αλαρσξήζεη:

Ο ιόγνο ηνπ ηαμηδηνύ είλαη παξάινγνο, κνηάδεη 
κε πξόζρεκα.

Πνηνο αιήζεηα κπνξεί λα είλαη ν ιόγνο ελόο 
ηαμηδηνύ; Σν αλεθπιήξσην; Ζ αλάγθε; Ζ πξνβνιή; 
Σν πξόζρεκα; Γελ είλαη πάλησο θάηη έμσ από ηνλ 
ηαμηδεπηή.









Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 
αλαθεξόκαζηε ζην πνιύπινθν εθείλν πιέγκα πνπ 
ζπλδπάδεη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ, ηηο κλήκεο, ηελ 
ζέζε ηνπ θαιιηηέρλε ζην ηνπίν, ηε γιώζζα, ηελ πνιηηηθή, 
ηνλ ηξόπν πνπ βηώλεη ν θαζέλαο καο ηελ πξνζσπηθή ηνπ 
δηαδξνκή κέζα ζην ρξόλν ηεο δσήο. Οη ηαηλίεο ηνπ 
Αγγειόπνπινπ  απνηεινύλ θνκβηθό ζεκείν γηα έλα 
πνιηηηζηηθό momentum, έλα momentum ζηνραζκνύ, πνπ 
δηεξεπλά ην ρώξν γύξσ ηνπ. Τν λήκα ηεο ρξνληθήο 
εμέιημεο θαηαξγείηαη θη εθείλν πνπ ζρεκαηνπνηείηαη είλαη 
ζξαύζκαηα, ζρεδόλ θξαπγέο, εκπεηξηώλ.





-Όια ζηακαηάλε, θη ν ρξόλνο ζηακαηάεη.

-Τη είλαη ν ρξόλνο;

-Ο παππνύο ιέεη όηη ν ρξόλνο είλαη έλα παηδί πνπ παίδεη πεληόβνια 

ζηελ άθξε ηεο ζάιαζζαο. Θα έξζεηο;

(Μηα Αησληόηεηα, κηα Μέξα)





Ο χπόνορ











ην έξγν ηνπ Αγγειόπνπινπ νη εηθόλεο, επηηέινπο, δελ είλαη ηπθιέο. 
Σν ηνπίν έρεη θσηηζηεί νιόθιεξν. Οη εηθόλεο ηνπ μεδηπιώλνπλ αβίαζηα 
ηελ πξαγκαηηθόηεηα, όπσο ν ίδηνο ηελ εξκελεύεη, κέζα από κηα 
πξνζέγγηζε πνπ είλαη ζίγνπξα πνηεηηθή, σζηόζν έρεη  νπζηαζηηθή 
επίγλσζε ηνπ ρώξνπ πνπ καο πεξηβάιεη θαη πξνθύπηεη από κηα ζαθή 
πνιηηηθή άπνςε γηα ηα πξάκαηα. Ζ πνιηηηθή ηζηνξία, ην ηνπίν, ε 
ηζηνξηθή κλήκε, νη εηθόλεο ηεο θαηαζηξνθήο, νη δηαδξνκέο ηεο 
πξνζθπγηάο, ηα θνηλσληθά αηηήκαηα, όια απηά ζρεκαηίδνπλ έλα έξγν 
πνπ έρεη εγγξαθεί κε δύλακε ζην παγθόζκην θόζκν ησλ εηθόλσλ. 
Μέζα ζην ζύγρξνλν αζαθέο θνζκνπνιίηηθν θιίκα νη ηαηλίεο ηνπ είλαη 
δνθίκηα πνπ αληρλεύνπλ ηνλ ηξόπν πνπ βηώλνληαη νη πην θξίζηκεο 
εθδνρέο ηεο ρανηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο κέζα ζηελ νπνία θαινύκαζηε 
λα δήζνπκε. 







Ο άλζξσπνο σο έλαο αέλανο ζηνραζηήο βπζίδεηαη θαη 

πνξεύεηαη ηαπηόρξνλα ζε έλα πνιππξηζκαηηθό θόζκν εηθόλσλ, 

κέζα ζε έλα ζηληάθη αληίζηνηρν κε εθείλν ηεο Φιώξηλαο πνπ 

πέθηεη γξήγνξα θαη θαιύπηεη ηελ πεδηάδα ηεο Πειαγνλίαο 

εμνκνηώλνληαο ηόπνπο θαη εμνπδεηεξώλνληαο ηελ πξννπηηθή.





Με ηην ομίσλη η πόλη γίνεηαι 

θςζιολογική.

(Το Βλέμμα ηος Οδςζζέα)









Αγαπεκέλν ζθεληθό ηνπ Αγγειόπνπινπ ε Φιώξηλα απνηειεί ηνλ 
ηόπν-ζύλνξν όπνπ νη αλάγθεο ζπλαληνύλ ηα πάζε ησλ αλζξώπσλ. 
Δίλαη εθεί πνπ κπξνζηά ζην νιόθσην Ξελνδνρείν Αληηγόλε ν 
Αιέμαλδξνο θαη ε Βνύια ζα ζπλαληήζνπλ κηα λύθε πνπ ηξέρεη θαη 
ακέζσο κεηά ην εηνηκνζάλαην άινγν ησλ επηζπκηώλ ηνπο, ην 
ζάλαην.  Σην Διεθνέρ Κνύξδνη κεηαλάζηεο ζα ζπκπιαθνύλ θαη ζα 
ζθαρηνύλ γηα κηα θάπνηα πξνδνζία, κηαο θάπνηαο παηξίδαο. Σην 
Σαθνπιέβα ν Μαζηξνγηάλλη πνπιά ηηο παηάηεο ηνπ θαη θξύβεηαη 
ελζσκαησκέλνο ζε κηα δηαδηθαζία δηαξθνύο κεηαλάζηεπζεο. Σηελ 
Αγνξά ν θαλαηηζκόο ζα αληηπαξαηεζεί κε ην δηαθνξεηηθό. Αθόκα θη 
όηαλ ν Κατηέι αλαθσλεί:

Φλώπινα, Πωρ άλλαξε!

Γλσξίδεη όηη ε Φιώξηλα δελ ζα αιιάμεη πνηέ, είλαη κηα δηαξθώο 
επαλεξρόκελε πξαγκαηηθόηεηα, εθείλν πνπ έρεη αιιάμεη είλαη νη 
πξνβνιέο νη δηθέο ηνπ, νη δηαδξνκέο νη δηθέο ηνπ. 













Φλώπινα, Πωρ άλλαξε!

(Σν Βιέκκα ηνπ Οδπζζέα)









Δθεί κέζα ζην ζηληάθη νη άλζξσπνη ππάξρνπλ γηα λα 
πνξεύνληαη δηαξθώο θαη λα αλαδεηνύλ ηη; Πνηνπο; Πόηε; 
Γηαζηαπξώλνληαη κε πξόζθπγεο, ρσξνθύιαθεο, 
αληάξηεο, Μεγαιεμάλδξνπο, ζηάζνπο, πξώελ θαη λπλ 
ερζξνύο, ζηξαηηώηεο, ζηνιέο, θπλεγνύο, κειηζζνθόκνπο, 
θαη ιάβαξα, πνιιά ιάβαξα θαη αγάικαηα ρακέλσλ 
νπηνπηώλ ή ζεκαίεο εζληθηζηηθώλ εκκνλώλ. Γίλνληαη 
πξόζθπγεο, κεηαλάζηεο, πεξηθεξόκελα κέιε ζηάζσλ θαη 
θνκπαληώλ, ηαμηδεπηέο, εξεπλεηέο θαη βπζίδνληαη ζηελ 
νκίριε αλαδεηώληαο αγαπεκέλα πξόζσπα, αξρεία, 
ηδενινγίεο, εξγαζία, λεθξνύο ζπληξόθνπο. Κπξίσο όκσο 
γίλνληαη ζπιιέθηεο ρακέλσλ βιεκκάησλ πνπ ηα 
αλαδεηνύλ θξπκκέλα κέζα ζηα πέπια ηεο νκίριεο. 
Αθόκα όκσο θαη κέζα ζε απηή ηελ νκίριε δελ ζα 
κπνξέζνπλ λα θξπθηνύλ από ηε θξίθε θαη ην καθειεηό. 
Σθαγέο ζα γίλνπλ θαη ζην Σαξάγηεβν ηεο νκίριεο.





















Τα ζύνοπα





Πόζα ζύνοπα ππέπει να πεπάζοςμε 

για να θηάζοςμε ζπίηι μαρ;

Σν Βιέκκα ηνπ Οδπζζέα







Αν κάνω ένα βήμα είμαι αλλού

(Σο κεηέωρο βήκα ηοσ πειαργού)













Οη εκεξνκελίεο εκθαλίδνληαη κε θαηαηγηζηηθό ηξόπν μαλά θαη μαλά 

ζην έξγν ηνπ Αγγειόπνπινπ, ζεκαληηθέο καδί θη αζήκαληεο, ηειείεο 

θαη παύζεηο, παύζεηο ζηελ πνξεία θάπνηαο δσήο.

1948. 31 Μαξηίνπ 1945. Κπξηαθή, 16 Ννεκβξίνπ 1952. Οθηώβξηνο 

1917. Δεθέκβξηνο 1944. Φζηλόπωξν 39. 3ε Δεθεκβξίνπ 1944. 30 

Οθηωβξίνπ 1940. Επηπρηζκέλν ην 1948!

Απηέο θαη ηόζεο άιιεο εκεξνκελίεο δηαηξέρνπλ ην έξγν ηνπ 

κεηαζρεκαηίδνληαο ηε ξνή ησλ εηθόλσλ ζε βησκέλε πξνβνιή. Μαδί κε 

ηηο εκεξνκελίεο έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ θαη νη ήρνη: θξόηνη, 

ππξνβνιηζκνί, βήκαηα, θξαπγέο. Ήρνη πνπ δηαθόπηνπλ απόηνκα ηελ 

βεβαηόηεηα κηαο επηπρηζκέλεο αλάπαπιαο. 











Οη εηεξνπξνζδηνξηζκνί γηα ηνλ άλζξσπν ηνπ Αγγειόπνπινπ δελ 

ππάξρνπλ. Σα ζύλνξα ππάξρνπλ γηα λα δηαβαίλνληαη, νπζηαζηηθά 

δειαδή δελ ππάξρνπλ. Πνηα ηάρα είλαη ε ζρέζε καο κε ηελ ηζηνξία, κε 

ην ρξόλν, κε ηε θζνξά ησλ ηδεώλ, κε ηελ αλάγθε γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε θαη εκείο ηα όζα είλαη θξίζηκα;  Πνηα είλαη ε ζρέζε 

καο κε ηε βία πνπ επηβάιεη ε εμνπζία ηεο Ηζηνξίαο ζηηο δσέο καο; Ση 

δεηάκε κέζα ζε κηα ξεπζηή άβπζζν εμειίμεσλ; Πνπ βξίζθνληαη νη 

άιινη; 



Δκείο;







Οη άιινη;









Εμείρ και οι άλλοι











Οη ζπλαληήζεηο











Δγώ ήρζα από ηε ζάιαζζα, από ηελ 

Ιωλία, εζείς από πού ήρζαηε;

(Ο Θίαζος)





Πόζο θάλεη ε ζθαίρα; Πόζο ηο αίκα; 

(Σο ιηβάδη ποσ δαθρύδεη)



Μέζα ζε απηό ην πεξηβάιινλ ν άλζξσπνο ηνπ Αγγειόπνπινπ 
αλαρσξεί θαη επηιέγεη λα ζέζεη ηνλ εαπηό ηνπ ζηα ζύλνξα. Σν ζύλνξν 
ζρεκαηίδεη ηα όξηα ησλ επηζπκηώλ ησλ εξώσλ ηνπ. Σα ζύλνξα 
ππάξρνπλ γηα λα ρσξίδνπλ, ηαπηόρξνλα όκσο θαη γηα λα πξνθαινύλ 
επηζπκίεο. Έηζη ε αλαδήηεζε ελόο αξρείνπ πνπ βξίζθεηαη πέξα από ηα 
ζύλνξα,  δελ είλαη παξά ε αλαδήηεζε κηαο θάπνηαο αιήζεηαο. Ζ 
Γεξκαλία είλαη ν ηόπνο ελόο αλύπαξθηνπ παηέξα, ηα Βαιθάληα 
νιόθιεξα ν ρώξνο όπνπ δηαρέεηαη έλα θαηεζηξακκέλν 
θηλεκαηνγξαθηθό αξρείν, ε Αιβαλία ν ρώξνο όπνπ εδξάδεηαη ν 
άιινο…θαη ηόζνη άιινη ηόπνη, ηόζνη ν ηόπνη.

Πόζα ζύλνξα πξέπεη λα πεξάζνπκε γηα λα θηάζνπκε ζπίηη καο;

Γελ ππάξρεη  απάληεζε ζε έλα ηέηνην εξώηεκα ίζσο εθηόο από ηελ 
Κισζώ ησλ αδειθώλ Μαλάθε πνπ γλέζεη ζρεκαηίδνληαο ηα λήκαηα 
εθείλα πνπ ζα απισζνύλ πέξα από ηα ζύλνξα ηεο ηζηνξίαο, πέξα 
από ηηο επηζπκίεο ησλ αλζξώπσλ, πέξα από ηηο ήηηεο θαη ηηο 
πξνβνιέο. 



…ζσιιέθηες τακέλωλ βιεκκάηωλ

(Σο βιέκκα ηοσ Οδσζζέα)





Σα τακέλα βιέκκαηα



















Φοβόκοσλ όηη είτα κπεη κέζα ζηε 

ζηωπή ζοσ.

(Μηα Αηωληόηεηα, κηα Μέρα)
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