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 […] Η είσοδος του Αγγελόπουλου στη σκηνή του παγκόσµιου κινηµατογράφου γίνεται σε µια εποχή 
αισθητικής και πολιτικής αλλαγής τόσο βαθιάς, ώστε να εγγράφεται αρνητικά στην ίδια τη δοµή του 
µέσου, το οποίο αποδεικνύεται ανίκανο να αντέξει τις κακουχίες µιας κρίσης χωρίς τέλος, ενώ η ίδια αυτή 
η είσοδος αποδεικνύεται πλούσια σε αποτελέσµατα, ανακαλύψεις και διδάγµατα, ακριβώς επειδή ο 
Αγγελόπουλος καταφέρνει να στοχαστεί, όπως ελάχιστοι προηγούµενοι δηµιουργοί, γύρω απ' την 
πραγµατικότητα της ιστορίας του ελληνικού «λαού» και, ταυτόχρονα, τις υλικές δοµές της γλώσσας που 
επιτρέπουν την επί σκηνής παρουσίαση αυτών των στοχασµών. Κι έτσι, τα υψηλότατα εκφραστικά 
αποτελέσµατα συνοδεύονται από µια σαφέστατη αισθητική και πολιτική συνείδηση. Έτσι, καταλήγουµε 
να ισχυριστούµε ότι O θίασος, η πιο πλήρης και ολοκληρωµένη ταινία του, είναι ταυτόχρονα και αφετηρία 
–υπό την έννοια της κατ' εξοχήν σύνθεσης και της συνειδητής γραφής– ολόκληρης της παραγωγικά 
ανολοκλήρωτης και γλωσσικά ταραγµένης αναζήτησης του κινηµατογράφου στη δεκαετία του '60 – 
αφετηρία, επαληθευµένη κυρίως από έναν ουσιαστικό, σχεδόν µανιακό έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής 
του κινηµατογραφικού κειµένου, προς όφελος µιας γραφής που διηθείται αυστηρά µέσα από µια 
επίγνωση-άρνηση του τυχαίου και της εναπόθεσης των σκηνοθετικών λύσεων αποκλειστικά στο ένστικτο 
και την ευαισθησία. Με λίγα λόγια, ο Αγγελόπουλος, εισερχόµενος επί σκηνής, πρώτα απ' όλα έκλεισε 
εκείνη την πόρτα που ο Renoir πάντα φρόντιζε ν' αφήνει ανοιχτή. Η σκηνοθεσία του αναδεικνύεται σε 
αδιάκοπη άσκηση µιας πρακτικής επαλήθευσης και επιλογής, χάρη στην οποία κάθε στοιχείο, κάθε υλικό 
και κάθε διαδικασία υποβάλλονται σε αυστηρότατο έλεγχο (που δεν αντιφάσκει διόλου µε τον 
αυτοσχεδιασµό, τον οποίο τόσο εκτιµά ο Αγγελόπουλος), διότι µόνον το απολύτως αναγκαίο µπορεί να 
ενταχθεί στη σύνθεση του µωσαϊκού του κειµένου, όπου τα πάντα παρουσιάζονται ηθεληµένα, 
µελετηµένα, προαποφασισµένα. 
Θα 'ταν σκόπιµο, απ' αυτή τη µορφολογική αυστηρότητά του, να προσπαθήσουµε να εξαγάγουµε 
υφολογικές σταθερές και συντεταγµένες, αρχής γενοµένης από τους τρόπους κατασκευής του «χρόνου» 
της αφήγησης. Και εδώ δεν εννοούµε απλώς την ιδιοφυή κυκλικότητα της κατασκευής, που ανοίγει και 
κλείνει την ταινία µ' ένα πανοµοιότυπο κάδρο, ενώ εν τω µεταξύ έχουν κυλήσει δεκατρία χρόνια εθνικής 
Iστορίας και προσωπικών ή συλλογικών ιστοριών των µελών του θιάσου – στο φινάλε-επιστροφή στο '39, 
είναι παρόντες όλοι οι παλιοί πρωταγωνιστές, νεκροί, δολοφονηµένοι, αλλαγµένοι, αλλ' όχι «χαµένοι», 
ενώ η τελική «παρουσία» τους, που ενέχει τα ήδη γνωστά σε µας πεπρωµένα τους, προσφέρει µια 
µπρεχτική ευκαιρία για στοχασµούς και συµπεράσµατα. Κι ούτε εννοούµε απλώς τη συνεπαγόµενη λογική 
έλλειψη σεβασµού απέναντι στη χρονολογική σειρά των γεγονότων, η συνεχής ροή των οποίων όχι απλώς 
διακόπτεται, αλλά και επανασυνδέεται µες στη βαθύτατη αλήθειά της µε άλµατα µπρος-πίσω και 
διαφωτιστικές αφηγηµατικές εκλείψεις, που µονίµως µετατοπίζουν το θεατή, κατά λογικό και παραγωγικό 
τρόπο, σε σχέση µε µια ιστορία, η οποία δεν προβάλλεται ως αδύνατη νατουραλιστική µίµηση της 
ελληνικής Ιστορίας· αντίθετα, φιλοδοξεί να την ανακτήσει, καταδεικνύοντάς την µέσα από τις 
µορφολογικές επιλογές, τους δεσµούς, τις αναφορές, τις άλλες (και πιο πραγµατικές) σηµασίες. Η χρήση 
του «χρόνου» στο εσωτερικό κάθε σεκάνς (ή οµάδας από σεκάνς, το πολύ) αποτελεί αντικείµενο ενός 
εκπληκτικού και ενεργού, µολονότι ποικιλόµορφου, χειρισµού· πρόκειται, δηλαδή, για ένα «χρόνο» 
φαινοµενικά «φυσικό» και, στην πραγµατικότητα, πλαστό, που συντίθεται από διαφορετικές στιγµές και 
στοιχεία, τα οποία, όµως, αναφέρονται σε µια µοναδική «συνθήκη» ή κατάσταση, που αποκτά πλήρες 
νόηµα και σηµασιολογικό φορτίο απ' την αλληλεπίδρασή τους. Παράδειγµα: οι σεκάνς 51 και 53 είναι 
ηθεληµένα όµοιες, επαναλαµβανόµενες (και όχι η ίδια σεκάνς που διακόπτεται), και µολονότι το πράγµα 
περνάει απαρατήρητο εκ πρώτης όψεως, είναι µια λύση που διευρύνει και δίνει συνέχεια στη σχέση 
ανάµεσα στη Χρυσόθεµη και τον µαυραγορίτη, παρότι αυτή η οµάδα των σεκάνς έχει έναν διαφορετικό 
απόηχο µε την εκτέλεση του µαυραγορίτη.1 Η προσποίηση της πραγµατικότητας, της διαδοχής των 
γεγονότων, αφήνει χώρο για µια πλουσιότερη και αποδοτική χρήση του «χρόνου». O χρόνος της 
απεικόνισης επιβάλλει τους κανόνες του στο χρόνο της κατάστασης (και όχι αντίστροφα), αναγκάζοντας 



και προετοιµάζοντας τον δεύτερο να επιδείξει το φορτίο του από σηµαντικές δυνατότητες, να αποδώσει 
µια πλήρη, ηθεληµένη και παράγωγη σηµασία. Αρκεί να σκεφτούµε (ένα µόνο παράδειγµα, από τα πιο 
πλήρη και ολοκληρωµένα, ανάµεσα σε πολλά) τη σεκάνς της πλατείας και των µετέπειτα διαδηλώσεων 
(αρ. 72) όπου µέσα στις δύο κυκλικές κινήσεις των 360 µοιρών περικλείεται η εξέλιξη της ιστορικής 
κατάστασης, µε τους δεσµούς και τις συνέπειές της, µε την κατάρρευση των ψευδαισθήσεων σε µια 
κυβέρνηση εθνικής ενότητας, µε την εξαφάνιση των εθνικών, αγγλικών ή αµερικανικών σηµαιών και την 
αντικατάστασή τους από τις κόκκινες, από την αλλαγή και τη ριζοσπαστικοποίηση των συνθηµάτων, από 
την εµφάνιση εικόνων του Μarx, από το µόνιµο βάρος των νεκρών, που έχουν «µείνει» ως ανάµνηση και 
δίδαγµα. O «αφηρηµένος» χρόνος περιγράφει καταλεπτώς την πρώτη φάση της Μάχης των Αθηνών, το 
χαρακτήρα των ∆εκεµβριανών και, ταυτόχρονα, µια επιθυµία για αγώνα που πνίγηκε στο αίµα από µια νέα 
ταξική εξουσία, οι οµοβροντίες της οποίας ακούγονται στο βάθος. Πρόκειται για έναν λογικό-πολιτικό 
χρόνο που επιδιώκει τη σύγκρουση µε την πραγµατικότητα· µια διαλεκτική που συµπυκνώνεται και 
εµφανίζεται στη σκηνή του ιστορικoύ-πραγµατικού χρόνου: η πορεία των φιλοβασιλικών, µετά την 
ανταλλαγή τραγουδιών, συνθηµάτων και πυροβολισµών µέσα στην αίθουσα του χορού, στη γιορτή της 
Πρωτοχρονιάς του '46, καταλήγει, όλο και πιο στρατιωτικοποιηµένη, στην προεκλογική εκστρατεία της 
φασιστικής ∆εξιάς, το '52. Η «ροή του χρόνου-πλάνου-σεκάνς εµπλέκει και τον ιστορικό χρόνο» (M. 
Canevacci)· το κλασικό µοντάζ αντικαθίσταται από την «πρακτική του εσωτερικού µοντάζ». Συνεπώς, «ο 
χρόνος της αφήγησης δοµεί την ιστορία». 
Υπάρχει κι ένα άλλο ουσιαστικό στοιχείο των γλωσσικών διεργασιών του κινηµατογράφου του 
Αγγελόπουλου, που συνδέεται µ' αυτόν τον τύπο της κατασκευής του «χρόνου»: η κατασκευή του 
σκηνικού και απεικονιστικού χώρου, όπου πιστοποιείται ένα από τα χαρακτηριστικά και αποκλειστικά 
τεχνάσµατα του ύφους του: το πλάνο-σεκάνς. ∆ουλειά της κάµερας είναι να δηµιουργεί το χώρο της 
ταινίας, τη σκηνή των γεγονότων όπου δρουν οι ήρωες, να υφαίνει µε την κίνησή της την πλοκή των 
σχέσεών τους και τον σκηνικό χώρο, να στήνει διαλεκτικούς δεσµούς και συγκρούσεις, να ενώνει και να 
χωρίζει, εγκαταλείποντας και ξαναβρίσκοντας τους ηθοποιούς µέσα στην ίδια σεκάνς, σ' ένα περίπλοκο 
και ενεργό σύνολο σχέσεων που ποτέ δεν εκφράζονται, µα καθορίζονται και υπονοούνται απ' την 
πραγµατική, αλλά µη ψυχολογική κίνηση η οποία περικλείεται ανάµεσα σε µια αρχή κι ένα τέλος, που 
αποσπάται από τη φυσική της συνέχεια και εντάσσεται σ' ένα κλίµα, σ' ένα σύστηµα δεδοµένων, 
συγκεκριµένων, καθορισµένων συλλογικών συγκρούσεων. ∆εν είναι τυχαίο ότι πολλές σεκάνς 
καταλήγουν σ' έναν κενό χώρο, στη σκηνή του οποίου εξαφανίζονται οι ήρωες· δεν είναι τυχαίο ότι δεν 
υπάρχουν κοντινά πλάνα, αφού αυτό που µετράει, είναι το σύνολο: µια γεωγραφική, ιστορική, κοινωνική, 
ερωτική δηµιουργία της κάµερας. ∆ε µετρούν οι επιµέρους ψυχολογικές καταστάσεις και οι χαρακτήρες, 
αλλά η συγκεκριµένη περίπτωση µέσα στο εσωτερικό του συνόλου· µ' άλλα λόγια, όχι η φυσική ροή των 
πραγµάτων, αλλά η διατριβή της πραγµατικότητας – διατριβή, που κατασκευάζεται µέσα από µια διόλου 
ονειρική τεχνική του πραγµατικού και χρησιµοποιεί µε συγκροτηµένο τρόπο τα ίδια πλάνα τα οποία τα 
προσεγγίζει σχεδόν πάντα «τυχαία», µέσα απ' τη συνύφανση των κινήσεων του ηθοποιού και της κάµερας, 
που προτιµά τις λήψεις σε «αµερικάνικο πλάνο» και σε ολόσωµες φιγούρες, µε ιδιαίτερη ένταση στα 
πλάνα συνόλου από µακριά ή πολύ µακριά, που εµµένει σε διαδρόµους (συχνά δαιδαλώδεις) σπιτιών, 
ξενοδοχείων, θεάτρων, κάθε είδους κτιρίων, τους οποίους διατρέχει αδιάκοπα µπροστά ή πίσω από τους 
ηθοποιούς, για να 'ρθει να σταθεί στο κατώφλι των δωµατίων, έξω απ' το χώρο της δράσης, και να 
καδράρει τα γεγονότα και τις κινήσεις όλων όσοι κινούνται στο εσωτερικό. H ίδια η υιοθέτηση αρκετά 
περίπλοκων και, ταυτόχρονα, λειτουργικών συνδυασµών από πανοραµικές λήψεις και τράβελινγκ, δίνει 
µια αίσθηση αποξένωσης ή σφαιρικής αντίληψης, δηµιουργώντας εν πάση περιπτώσει έναν µη φυσικό και 
κριτικό χώρο (όπως ακριβώς δηµιουργεί και η τάση να θεωρούνται τα πράγµατα διηθηµένα µέσα από 
παράθυρα, πλαίσια θυρών, καθρέφτες κ.λπ., ή να τοποθετείται η κάµερα µέσα ή έξω, σε αντίθεση µε το 
χώρο της δράσης), θεσπίζοντας µιαν απόσταση και αποδίδοντας έµµεσα, χωρίς να ταυτίζεται, τη σχέση 
της µε το πραγµατικό. Αυτή η ένταση ολοκληρώνεται στο «µετωπικό καδράρισµα», που «θέτει το θεατή 
απέναντι στη δράση και όχι ανάµεσα στους άλλους θεατές» και θεσπίζει «µια διαλεκτική σχέση ανάµεσα 
στους ήρωες και στο αντικειµενικό σηµείο οράσεως της κάµερας/µάτι του θεατή». Αυτή ακριβώς η χρήση 
τού πλάνου-σεκάνς (γλωσσικής διεργασίας που σφράγισε τον σύγχρονο κινηµατογράφο, χάρη στην 



ευκολία µε την οποία φορτίζεται µε αισθητικές και ιδεολογικές εντάσεις, ιδιαίτερα παραγωγικές) 
σηµαδεύει την ουσιαστική ενότητα της ταινίας του Αγγελόπουλου, που βρίθει από µακρές (µέχρι και οκτώ 
λεπτά) κινούµενες σεκάνς και από στατικά πλάνα «κειµένων», «αφηγήσεων» και θεατρικών σκηνών. ∆εν 
είναι εξαρχής ένας τεχνικός και µορφολογικός απαράβατος κανόνας, αλλά µια ολοκληρωµένη επιλογή, 
ακριβώς χάρη στις δυνατότητες που περικλείει η αυστηρότητά της: δυνατότητες παρέµβασης, επινόησης, 
ελευθερίας δεσµών και σχέσεων· εποµένως, ορθολογικών τρόπων τονισµού και υπογραµµίσεων. Πέρα 
από τους µονολόγους του πατέρα, της Ηλέκτρας ή του Πυλάδη, όλες οι παραστάσεις της Γκόλφως που 
δίνει ο θίασος, κινηµατογραφούνται µετωπικά, µε ακίνητη κάµερα, µε σκοπό «να τοποθετηθεί ο θεατής 
της ταινίας ανάµεσα στην κοινότητα των θεατών του βουκολικού δράµατος – µια ελληνική λαϊκή 
κοινότητα» (µε δύο µόνον εξαιρέσεις: τις σκηνές της σύλληψης του Πυλάδη και του φόνου της µητέρας 
και του Αίγισθου από τον Oρέστη, όπου η κάµερα βρίσκεται πρώτα στις κουίντες κι ύστερα βγαίνει στο 
προσκήνιο), κι είναι αυτές ακριβώς οι περιπτώσεις όπου η Ιστορία, η πραγµατικότητα, η ύπαρξη, ορµούν 
επί σκηνής, µπολιάζοντας και διευρύνοντας το ψεύδος της απεικόνισης. Η αυστηρότητα δεν 
αντιπαρατίθεται µε την ελευθερία, µε την ελεύθερη ανάσα της ταινίας, που περιλαµβάνει ακόµα και το 
κατακάθι, το περιθωριακό. το «σκάρτο», το «εκτός» καθηµερινότητας, και υπογραµµίζει την αυτόνοµη 
αξία κάθε σεκάνς και όχι µόνο σε σχέση µε την εξέλιξη της αφήγησης. Απ' αυτή την άποψη, ορισµένες 
σεκάνς µπορεί να φανούν άχρηστες, σχεδόν ακατανόητες ως διήγηση, όπως, λ.χ., κάποιες µετακινήσεις 
της Ηλέκτρας στη διάρκεια του πολέµου, σε πλάνα ανθρώπων που κάνουν ουρά για το ψωµί, στρατιωτών 
που φρουρούν, πολιτικών και στρατιωτικών που εµφανίζονται στα µπαλκόνια, σε πλάνα ναζιστικών 
σηµαιών. Μπορεί να έχουν απλώς αναφορική αξία, αλλά δεν είναι άχρηστες για τη δηµιουργία κάποιου 
«κλίµατος»: είναι παρεκκλίσεις που αποδίδουν ένα δικό τους νόηµα, ακόµα και φυσικό, στην 
πραγµατικότητα. 
Έτσι ερχόµαστε ξανά σ' εκείνη τη δοµική αλληλουχία των στοιχείων, η οποία τονίστηκε κατά κόρον απ' 
όλους τους εξηγητές, και αποτελεί την πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα πλευρά της ταινίας. Το θέατρο (ή 
η προσποίηση, που υπάρχει µονίµως στην απεικόνιση, που διακόπτεται συνεχώς από την Γκόλφω τη 
βοσκοπούλα), οι ιστορίες (τα όσα έζησαν τα µέλη του θιάσου), η Ιστορία (τα γεγονότα στην Ελλάδα από 
το 1939 ώς το 1952) και, τέλος, ο µύθος (ο πιο ριζωµένος στην πολιτισµική συνείδηση των Ελλήνων: ο 
µύθος των Ατρειδών, που εδώ επαναλαµβάνεται και ενσαρκώνεται από τα µέλη της οικογένειας των 
ηθοποιών), γίνονται αντικείµενο (έτσι όπως διαχέονται και επιτείνονται µεταξύ τους) µιας διάρθρωσης 
που δεν θεωρείται ποτέ τελειωµένη, διότι µονίµως αµφισβητείται και επαληθεύεται στο συγκεκριµένο 
επίπεδο της εγγραφής της ως κειµένου. Παράγοντες που δρουν βάσει ποικίλων µεταβλητών 
[παραδείγµατα: ο πρώτος βοµβαρδισµός (σεκάνς 30), η παράσταση στην ακρογιαλιά για τους άγγλους 
στρατιώτες και ο θάνατος της Γκόλφως και του στρατιώτη (σεκάνς 77), η αναγνώριση του πτώµατος του 
Oρέστη, που χαιρετίζεται µε τα λόγια του βουκολικού δράµατος (σεκάνς 125) κ.λπ.], τα τέσσερα επίπεδα 
λειτουργούν µε διαλεκτικό τρόπο για «να αναιρεθούν (συνεπώς, να αφοµοιωθούν) αµοιβαία», µέχρι τη 
σύνθεση του φόνου της µητέρας και του Αίγισθου επί σκηνής (σεκάνς 87), γεγονός ταυτόχρονα µυθικό, 
οικογενειακό, ιστορικό-πολιτικό, οικείο. Ας σηµειώσουµε ότι εδώ πιστοποιείται η ίδια χρήση που κάνει ο 
Αγγελόπουλος και στο µύθο των Ατρειδών, αφού ο Oρέστης «πέραν του να είναι ο εκδικητής του γένους ή 
ο τελευταίος παράγων της οικογενειακής ύβρεως ή ο τελευταίος κρίκος της θείας φθίσης, είναι φορέας της 
Ιστορίας» (L. Miccichè)· µ' άλλα λόγια, είναι µια χρήση που θεµελιώνεται σε µια αρχαϊκή κουλτούρα, 
µέσω της «κριτικής καταστροφής και της αναγωγής της σε µύθο, µακράν της θεµελιώδους 
συνυποδήλωσης της ανάγκης». Όµως, αυτό που µετράει, δεν είναι µόνο οι περίπλοκες και αµοιβαίες 
αφηγηµατικές παρεισφρήσεις ανάµεσα στα διαφορετικά επίπεδα της διήγησης, ενώ το κάθε γεγονός 
λειτουργεί σαν φόντο για τα υπόλοιπα, σ' ένα παιχνίδι αναφορών και αλληλουχιών που δρα εξόχως 
αποτελεσµατικά στον πολλαπλασιασµό του νοήµατος. Ας παρατηρήσουµε προσεκτικά τη διαδικασία, 
ηθεληµένη και ξεκάθαρη, µορφολογικής εναπόθεσης και αλληλοδιείσδυσης των επιπέδων, η οποία 
καταλήγει σε µια φιλµική γραφή που (χωρίς ν' απαρνείται µια ρεαλιστική προδιάθεση, αρνείται κάθε 
συµβολική και υπαινικτική συνυποδήλωση, και µέσα απ' τη σύνθεσή της µέσω κόµβων και γεγονότων και 
αναµνήσεων, διακεκριµένων, καθαυτό αντικειµενικών, οικείων και διηθηµένων µέσα απ' την 
αποδιοργάνωση των ουσιαστικών στοιχείων της σκηνοθετηµένης πραγµατικότητας) ασχολείται κυρίως µε 



το να καταδείξει την πλοκή των πραγµατικών στοιχείων µέσα από τις ίδιες τις δοµές του 
κινηµατογραφικού ψεύδους. Αρκεί να σκεφτούµε τη µεγάλη νυχτερινή σεκάνς των συγκρούσεων ανάµεσα 
σε αντάρτες και φασίστες που ενισχύονται από τον τακτικό στρατό, τις οποίες παρακολουθούν –µάρτυρες 
άκοντες, όπως πάντα– τα µέλη του θιάσου. Αυτή η Μάχη των Αθηνών, που διήρκεσε τριάντα µέρες και 
προοιωνίστηκε την αιµατηρή έκβαση του εµφυλίου πολέµου, προβάλλεται επί σκηνής σ' εκείνο το ιδεατό 
παλκοσένικο µιας πλατείας, η οποία ορίζεται στις τρεις πλευρές της από κτίρια και στην οποία 
αναπαράγεται η σύγκρουση µε επανειληµµένες και εναλλασσόµενες εξόδους, από τα πλάγια της 
«µετωπικής» κάµερας, των δύο οµάδων, αναλόγως µε την εκάστοτε έκβαση της σύγκρουσης. Έτσι, η 
ιστορία κυριολεκτικά τίθεται επί της σκηνής της Ιστορίας· είναι σχεδόν µια «αναπαραγωγή, που τη 
µιµείται και τη ρυθµίζει η πολιτική δράση του συνόλου». Η ικανότητά της να µιλά στο επίπεδο του 
παρόντος για ένα παρελθόν που είναι παρόν (δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει η λέξη «Τέλος», αφού 
πρόκειται για µια ιστορία, για έναν αγώνα που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ), βρήκε, σ' αυτήν τουλάχιστον την 
ανεπανάληπτη ταινία, τη στέρεη µορφή ενός ιστορικού, πολιτικού, λαϊκού λόγου, ο οποίος µπορεί να γίνει 
φωνή των «άλλων», µιας τάξης, και να συγκεκριµενοποιήσει γεγονότα, ιδέες, κεντρικές µορφές µιας 
ουσιώδους, επίκαιρης ιστορικής φάσης. 
 
1. Oι αριθµοί των σεκάνς στο κείµενο ακολουθούν την αρίθµηση στην ιταλική έκδοση του σεναρίου. (Σ.τ.Μ.) 

 
La recita, Feltrinelli, Μιλάνο 1977. 
Μετάφραση: Έφη Καλλιφατίδη. 


