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Tο να ξαναδώ έπειτα από τόσα χρόνια την Aναπαράσταση (1970), αποτέλεσε για µένα µια σχετική έκπληξη. Kαι λέω 
«σχετική», γιατί, σ' αυτά τα ύψη, δε θα 'πρεπε να εκπλησσόµαστε από τέτοιες εµπειρίες. H ταινία που είδα τώρα, πολύ 
λίγο µοιάζει µ' αυτήν που εγώ θυµόµουν και που την είχα δει µόνο µία φορά πριν είκοσι χρόνια. Oφείλω να 
διευκρινίσω ότι ήταν η πρώτη ταινία του Aγγελόπουλου που µου δινόταν η ευκαιρία να δω· κατά συνέπεια, ανάµεσα 
στην πρώτη και τη δεύτερη φορά, δεν είχαν κυλήσει µόνο τα χρόνια, αλλά και ολόκληρο το έργο του δηµιουργού. 
Αυτό που θυµόµουν, ήταν ό,τι ακριβώς µοιάζει περισσότερο µε την εικόνα που έχουµε για τον κινηµατογράφο του 
Aγγελόπουλου, ενώ, τώρα, αυτό που κυρίως κάνει εντύπωση, είναι οι διαφορές που χωρίζουν ένα πρωτόλειο, η συνοχή 
του οποίου τού επιτρέπει να σκοπεύει σε ποικίλους στόχους, από µια σειρά ταινίες που συνιστούν ένα από τα πιο 
εκπληκτικά corpus ταινιών στον σύγχρονο κινηµατογράφο.  
Πριν από µια σειρά ταινίες, που θα είναι όλες αγκυροβοληµένες στο παρελθόν και θα στοχάζονται γύρω από την 
πρόσφατη ιστορία µιας χώρας, µια σύγχρονη αφήγηση, που µιλά για συγκεκριµένες πραγµατικότητες: η ενδοχώρα της 
Eλλάδας, ρηµαγµένη από τη µετανάστευση. Σ' ένα αποµονωµένο χωριό, στο οποίο µετά βίας αποµένουν µερικές 
γυναίκες, παιδιά και γέροι, επιστρέφει ένας µετανάστης, του οποίου η γυναίκα διατηρεί σχέσεις µ' έναν από τους 
ελάχιστους άντρες που υπάρχουν. Η αφήγηση (που, απ' τα πρώτα λεπτά, όταν µας πληροφορεί για τη δραµατική 
µείωση των κατοίκων του χωριού, δείχνει ότι θέλει να λειτουργήσει και ως µαρτυρία) αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στη 
µεταφορά και τον άµεσο ρεαλισµό. 
∆ε θα πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτή, η πρώτη ταινία µεγάλου µήκους του Aγγελόπουλου, γυρίστηκε εν µέσω της 
δικτατορίας των συνταγµαταρχών, σε µια εποχή όπου, εξαιτίας της λογοκρισίας, δεν ήταν εύκολο να µιλά κανείς για 
την καθηµερινή πραγµατικότητα. Το νουάρ στοιχείο της πλοκής µένει µεν σε δεύτερο πλάνο, αλλά επιτρέπει την 
εισαγωγή µιας σειράς ντοκιµαντερίστικων στοιχείων που αποκαλύπτουν συγγενικούς δεσµούς της ταινίας µε την 
καλύτερη νεορεαλιστική παράδοση. Σ' αυτή τη διασταύρωση ντοκιµαντέρ και αστυνοµικής µυθοπλασίας συναντάµε, 
π.χ., το Ossessione του Luchino Visconti (1942), αν και, εδώ, τα πρόσωπα µοιάζουν να ενδιαφέρουν λιγότερο το 
σκηνοθέτη ως άτοµα. ∆ιαπιστώνουµε, όµως, το ίδιο πάθος στην αντιµετώπιση, την ίδια διάθεση καταγγελίας του 
καθηµερινού τρόπου ζωής στην ελληνική ενδοχώρα. 
Θαρρείς, όµως, πως τον Αγγελόπουλο δεν τον ενδιαφέρουν οι αυστηρά αφηγηµατικές λεπτοµέρειες, παρά µόνο το 
γενικό περίγραµµα της ιστορίας. Υπάρχει µια δοµή πολυφωνική, µε άλµατα στο χρόνο, µε «άποψη» ρευστή, σχεδόν 
απροσδιόριστη, που δε συµβάλλει στη σαφήνεια. 
Φαίνεται, λοιπόν, πως αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία για τον Αγγελόπουλο, δεν είναι οι λεπτοµέρειες, αλλά το 
σύνολο. H ίδια η ιστορία, παρά τις αναπαραστάσεις της αστυνοµίας και τις –αντιφατικές– δηλώσεις των ηρώων, δεν 
διαφωτίζεται· γιατί, κατά βάθος, αυτό που έχει σηµασία, δεν είναι ποιος από τους δύο εραστές σκότωσε το µετανάστη, 
ούτε ποια απ' τις εκδοχές τους ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αλλά αυτό που βρίσκεται πίσω από τα γεγονότα, αν και 
ούτε αυτό αποσαφηνίζεται πλήρως· όχι επειδή ο (τότε) πρωτοεµφανιζόµενος σκηνοθέτης δεν ελέγχει πλήρως το υλικό 
του (παρά τις κάποιες αµηχανίες και τον ερανισµό από διάφορα αφηγηµατικά στιλ), αλλά επειδή αυτή η 
πραγµατικότητα δεν είναι θεατή έξωθεν. Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο ότι έρευνες για την εξιχνίαση του φόνου διενεργούν 
όχι µόνο οι δικαστικές Αρχές, αλλά κι ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Πρόκειται για δύο εξωτερικές µατιές (είναι έκδηλος ο 
ελάχιστος επαγγελµατικός ζήλος του ανακριτή) που δεν παίρνουν ουσιαστικά µέρος στα γεγονότα και που, δεν 
αποκλείεται, στο εγγύς µέλλον (ένα άλλο έγκληµα, µια άλλη έρευνα), θα ξεχάσουν µια ιστορία, η οποία, παρ' όλα αυτά, 
θα µείνει χαραγµένη στη συλλογική µνήµη της µικρής, αποδεκατισµένης κοινότητας. 
Tο έξοχο πλάνο που κλείνει την ταινία, είναι µια κανονική διακήρυξη αρχών. Όπως ο δηµοσιογράφος και ο ανακριτής, 
έτσι και ο σκηνοθέτης βρίσκεται έξω από την ιστορία, κι όταν ο θεατής περιµένει κάποια εξήγηση, του γίνεται σαφές, 
µ' ένα αργό σταθερό πλάνο, ότι δεν µπορεί ή, µάλλον, δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει να µάθει την αλήθεια αυτού του 
ασήµαντου περιστατικού· γιατί η αλήθεια που ενδιαφέρει, είναι άλλη: είναι το καλειδοσκόπιο µιας σειράς γεγονότων 
που συνιστούν την κοινωνική πραγµατικότητα. Aυτό το πλάνο, που (αυτό, ναι) θα µπορούσε να ανήκει σε µιαν απ' τις 
µεγάλες ταινίες του Aγγελόπουλου, µιλά τόσο για την ίδια την ιστορία όσο και για τη δυσκολία τού να τη διηγηθεί 
κανείς, και δίνει την πρωτοκαθεδρία στο πρόβληµα της αναπαράστασης, της επιλογής µιας άποψης εκ µέρους τού 
σκηνοθέτη. 
Aυτό το πλάνο µάς λέει ότι τα γεγονότα µπορούν να θεαθούν µε πολλούς, διαφορετικούς τρόπους κι ότι αυτό που έχει 
σηµασία, δεν είναι τα γεγονότα αυτά καθαυτά, αλλά ο τρόπος προσέγγισής τους. Mας λέει ότι ελάχιστη σηµασία έχει ο 
καθαρά ανεκδοτολογικός χαρακτήρας του κλασικού κινηµατογράφου· ότι η ταινία διηγείται, όχι πάντα µε σχολαστική 
ακρίβεια, αυτό που όντως πρέπει να διηγηθεί: πως υπάρχει και µια υπανάπτυκτη Eλλάδα που ζει (ή επιζεί) χάρη στην 
αιµορραγία της µετανάστευσης, και πως αυτό δεν ενδιαφέρει πραγµατικά κανέναν – ούτε ανακριτή ούτε 



δηµοσιογράφο. Ενδιαφέρει, όµως, τον κινηµατογραφιστή, ο οποίος επέλεξε να είναι εκεί, αλλά ούτε αυτός έχει κάποια 
εξήγηση να δώσει· το µόνο που µπορεί να κάνει, είναι να καταθέσει τη µαρτυρία της απόγνωσης και της οργής του. 
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