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RUNAWAY DAY 

Μια ελληνική ταινία του Δημήτρη Μπαβέλλα. Μια αλληγορική ματιά πάνω στην 
σημερινή Ελλάδα της κρίσης, σε μια ασπρόμαυρη έρημη Αθήνα όπου 

συμβαίνουν πολλά παράξενα πράγματα και συναπαντήματα. 

 

Η Μαρία και ο Λουκάς αποφασίζουν χωρίς κάποιο προφανή λόγο να τραπούν σε 
φυγή από τα σπίτια τους, καθώς καθένας τους βρίσκεται αντιμέτωπος με τα 

προσωπικά του προβλήματα. Δραπετεύοντας από τις προσωπικές τους φυλακές 
αρχίζουν μια περιπλάνηση στη σύγχρονη Αθήνα, εξερευνώντας την πόλη από την 

αρχή. Αυτή η βόλτα εξελίσσεται από αστεία έως επικίνδυνη. Οι δυο τους 
αναλώνονται σε μια σειρά από μικρές και μεγάλες παρανομίες ενώ παράλληλα 
συναντούν ιδιαίτερους χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα την Εύα, ένα μαύρο 

κοριτσάκι που το έχει σκάσει από το σχολείο και γίνεται αμέσως φίλη με το Λουκά 
.Ακόμη, διάφοροι άλλοι άνθρωποι βρίσκονται στο κατόπι τους. Όλα αυτά λίγες μόλις 

ώρες πριν ολόκληρη η πόλη σταδιακά ακολουθήσει το παράδειγμα των βασικών 
χαρακτήρων και τραπεί μαζικά σε φυγή. 

Οπως αναφέρει ο ίδιος ο σκηνοθέτης: «Πρόκειται για μια ταινία  βασισμένη σε 
γνώριμα μοτίβα από b-movies και έχει σκοπό να απεικονίσει την απελπισία που 

νιώθουν οι νεοέλληνες μέσα στη σύγχρονη Αθήνα, μια πόλη που βρίσκεται σε πλήρη 
αποσύνθεση. Την ίδια ακριβώς αίσθηση φαίνεται να νιώθουν και οι Αθηναίοι ενώ η 

ασφυκτική και ολοένα αυξανόμενη πίεση τους οδηγεί σε μια μαζική φυγή, μια 
πανδημικού χαρακτήρα απόδραση προς άγνωστο προορισμό. Πέρα από την 

ακατανίκητη τάση να τρέξουν μακριά, η επόμενη επίδραση που το φαινόμενο έχει 
στους κατοίκους της πόλης είναι να φέρνει στο προσκήνιο τις βαθύτερες και πιο 

ανομολόγητες επιθυμίες τους. Καθώς η σπειροειδής ιστορία της ταινίας ξετυλίγεται, 
έρχεται σε πρώτο πλάνο το θλιβερό περιβάλλον όπου το φιλμ λαβαίνει χώρα: Η 

Αθήνα, μια κάποτε όμορφη πόλη, που καταρρέει σταδιακά μαζί με το δυτικό 
πολιτισμό». 
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