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Έστω ένας γέρος (εκπληκτικός ο Μάνος Κατράκης), ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα µετά από µακρά πολιτική αυτοεξορία στην 
ΕΣΣ∆. ∆εν έχει πια τόπο, δεν έχει θέση πουθενά: απλώς περνά –σαν µετεωρίτης, σαν ΑΤΙΑ (ποιος είναι, άραγε, 32 χρόνια 
αργότερα;)– απ' όλους και όλα όσα υπήρξαν κάποτε η οικογένειά του, το χωριό του, η χώρα του. Το βασικό γεωµετρικό σχήµα, εν 
προκειµένω, είναι η εφαπτοµένη: αποδίδει µε ακρίβεια την πορεία που διαγράφει ο Γέρος σε σχέση µε τον οικογενειακό κύκλο, τον 
κύκλο του χωριού και, γενικότερα, τον εθνικό κύκλο, σε σχέση µ' αυτό το µάτι του κυκλώνα, αυτή την τυφλή και αµνησιακή (ως 
προς το χρόνο) κηλίδα που είναι η σηµερινή νεοελληνική κοινωνία. Η µέθοδος είναι όχι µόνο αποτελεσµατική, αλλά και απλή και 
ριζική: µε τη βοήθεια ενός σεναρίου µε γεωµετρική δοµή, εκτοξεύουµε έναν ηθοποιό στο διάστηµα, κι ύστερα τον ακολουθούµε, 
βήµα προς βήµα (κυριολεκτικά), µε µια κάµερα. O ηθοποιός, λοιπόν, θα τεθεί σε µια τροχιά που σχεδόν θα εφάπτεται του κόσµου, 
και η ταινία θα καταγράψει τα διαδοχικά του περάσµατα, τα σηµεία επαφής του µε τον κόσµο, η οποία, όσο ο ηθοποιός-
χαρακτήρας θα κινείται χωρίς να µπορεί να σταµατήσει, όσο θ' αγγίζει χωρίς να µπορεί να εισχωρήσει στους κύκλους του κόσµου, 
τόσο πιο έντονη θα είναι. Η µέθοδος αυτή προϋποθέτει ότι αντιµετωπίζουµε τον ηθοποιό µε απόλυτο σεβασµό, ότι δεν τον 
αφήνουµε λεπτό απ’ τα µάτια µας, ότι παρακολουθούµε και την παραµικρή εξέλιξή του, όλες ανεξαιρέτως τις µετακινήσεις του. 
Κάθε πλάνο-σεκάνς θα ορίζεται –όσον αφορά στο κάδρο και τη διάρκεια, το χώρο και το χρόνο– απ’ τις κινήσεις του ηθοποιού, τα 
βήµατά του, το πέρασµά του από το πλάνο.  
Όπως ο Tράβις στο Παρίσι-Τέξας τραβάει ευθεία µπρος το δρόµο του στην έρηµο, έτσι και ο ο Γέρος του Αγγελόπουλου, στην 
αρχή, βαδίζει µέσα σε κενό και στο βαθµό µηδέν της µυθοπλασίας· µιας µυθοπλασίας αφασικής όπως και ο ίδιος: άδειας από λέξεις 
και διαλόγους. Στο εξής υπάρχει µόνο ο ηθοποιός και ο χώρος µέσα στον οποίο θα δράσει, τον οποίο θα δηµιουργήσει µε τη δράση 
του (µε τις κινήσεις του)· ο Λόγος δεν έχει ακόµα γεννηθεί· τα µοναδικά λόγια που ακούγονται, δεν µπορεί παρά να είναι 
Αποκαλυπτικά: «Εγώ είµαι» δηλώνει ο Ηθοποιός (ο Γέρος και, πριν απ' αυτόν, όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι-ηθοποιοί)· «Ίδε ο 
άνθρωπος» δηλώνει την ίδια στιγµή το υπέροχο αυτό πλάνο, στο οποίο πρώτα βλέπουµε τη µετέωρη σκιά του Πατέρα, κι έπειτα 
µας αποκαλύπτεται το σώµα του, µε φόντο το λευκό καράβι. Άλλωστε, µόνο δύο πλάνα είναι σαν επιχρωµατισµένα, µε φόντο 
άχρονο µηδέν: η άφιξη του Γέρου από το πουθενά (λευκό) και η τελική του αναχώρηση, το ταξίδι της επιστροφής του στην 
αιωνιότητα, στον αιθέρα (βαθυγάλαζο της θάλασσας). O Ηθοποιός έρχεται από πολύ µακριά, απ' τα βάθη της ανάµνησης, και θα 
φύγει για πολύ µακριά, για το θάνατο και τη λήθη (η υπέροχη, ακυβέρνητη πορεία του τέλους), αφού θα έχει ολοκληρώσει τις 
σιωπηλές του περιστροφές γύρω από τον κόσµο. Με τον τρόπο αυτόν, χαρακτηριστικό της κινηµατογραφικής νεωτερικότητας, µε 
αυτή την παράδοξη, εναέρια προσέγγιση, επιχειρεί να συλλάβει τον κόσµο στον οποίο δεν µπορεί ούτε να προσεδαφιστεί ούτε να 
ενσωµατωθεί.  
∆ηµιουργώντας το κενό; Έτσι αρχίζει ο Αγγελόπουλος την ταινία του, όπου εµφανίζεται κι ο ίδιος, µε το προσωπείο τού γιου-
σκηνοθέτη: περιγράφοντας τη µεταφορά (µε την κυριολεκτική σηµασία του όρου) κάποιων σκηνικών συµβολιστικής τεχνοτροπίας 
(αρχαία αγάλµατα): πρόκειται, προφανώς, για τα σύµβολα εκείνα που βάρυναν πολύ την προηγούµενη ταινία του, τον 
Μεγαλέξαντρο (ο γιος-σκηνοθέτης, εξ άλλου, ονοµάζεται Αλέξανδρος), προκειµένου να παραµείνει το πεδίο ελεύθερο για την 
ανάµνηση και την Ιστορία: Κατοχή, παιδικά χρόνια... Στην εναρκτήρια σεκάνς βλέπουµε τον Αλέξανδρο παιδί… εξόριστο στην 
ίδια του την πατρίδα, ν' αγγίζει τον απαγορευτικό, κόκκινο κύκλο του σηµατοδότη (στο χέρι του γερµανού στρατιώτη), να ψάχνει 
του κάκου για καταφύγιο, προδιαγράφοντας την τροχιά του ίδιου τού Γέρου. Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος-σκηνοθέτης «πλανάρει» 
σαν πουλί, πέφτει πάνω σε µια παιδική φωτογραφία κι αρχίζει έναν παιδιάστικο χορό: η µνήµη έχει τεθεί σε λειτουργία· το κενό 
µπορεί να δηµιουργηθεί· µπορούµε πια να ανακαλέσουµε στη µνήµη την εικόνα του Πατέρα, του Ηθοποιού.  
Αφού δηµιουργηθεί το κενό, να βάλουµε τον ηθοποιό σε µια βουβή, σωµατική τροχιά, και να τον ακολουθήσουµε; O Αλέξανδρος, 
ως σκηνοθέτης, πάει πάντα τρία βήµατα πιο πίσω από τον Γέρο, τον ακολουθεί κατά πόδας, χωρίς να µπλέκεται στα πόδια του, 
σεβόµενος το βηµατισµό του… 
Προκειµένου να κατασκευαστεί ο χώρος βάσει της διαδροµής, του ίχνους που αφήνει ο ηθοποιός του, ο Αγγελόπουλος οδηγεί το 
πλάνο-σεκάνς σ' έναν εύθραυστο παροξυσµό, χωρίς ποτέ να καταλήγει στην επιτήδευση ή την παύση, τη βραδύτητα ή την πλήξη. 
Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδροµή του πεδίου –στην κυριολεξία, όταν ο Γέρος µετράει τα λιβάδια του–, το πλάνο ταυτίζεται, 
ως διάρκεια, µε τη διαδροµή αυτή και, εντελώς «φυσικά», γίνεται σεκάνς. Στον Αγγελόπουλο, η προσήλωση στο χρόνο, στο ρυθµό 
των ανθρώπων και των πραγµάτων, η άρνηση της αµνησίας, η ενθύµηση του πολιτικού παρελθόντος, ταυτίζονται. Oι κυνηγοί ή, 
νωρίτερα, O θίασος, έλκουν επίσης την καταγωγή τους απ' αυτή την αλήθεια. Στο Ταξίδι, ο Αγγελόπουλος αγγίζει την τελειότητα. 
Εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε ένα απλό ταξίδι· είναι ένα ταξίδι στο οποίο το παρελθόν ζωντανεύει, µεγαλειωδώς, µέσα στο παρόν. 
Το ζωντανεύει ο Γέρος, ο οποίος –πραγµατικά σαν αστεροειδής– ξαναπερνά, µετά από πολύ καιρό, από τα ίδια µέρη και βρίσκει 
ελάχιστα, διάσπαρτα σηµεία αναφοράς, την (αστρική) σκόνη που άφησαν τα ίχνη του την τελευταία φορά που είχε περάσει από κει. 
Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι ο Γέρος –όπως και ο ίδιος ο Αγγελόπουλος, φαντάζοµαι– ξεψαχνίζει το χώρο (αναζητά 
έναν τόπο δικό του, χαµένο), εισπνέει τους τόπους (αισθάνεται ξένος στην πατρίδα του, προαισθάνεται το θάνατό του σ' ένα 
υπόστεγο), καθηλώνει το χρόνο (αναζητώντας το παρελθόν, όπως έχει εγγραφεί στο παλίµψηστο της χώρας του).  
O χρόνος του Γέρου –ο χρόνος της ταινίας, ο τόσο προσφιλής στον Αγγελόπουλο– δεν είναι ο χρόνος της κοινωνικής ζωής γύρω 
του, του παρόντος. O Γέρος είναι ένας εξόριστος-άπατρις, τον οποίο επιπλέον, τώρα, καταδιώκουν οι Αρχές: εκτός τόπου και 
µονίµως εν κινήσει. Αυτός ο έλληνας γερο-αγωνιστής πραγµατοποιεί την τελευταία του σιωπηλή, σωµατική περιστροφή: αυτήν, 
γύρω από τον πάλαι ποτέ κόσµο του. Η µεγάλη αυτή τροχιά του τον οδηγεί πάνω απ' το παρελθόν του, σαν να 'ταν ταξιδιώτης στο 
χωροχρόνο. Εξ ου και η οφθαλµαπάτη: η εντύπωση ότι αυτός παραµένει στην τροχιά του, κι ο κόσµος πάει ανάποδα.  



Το σύνολο των κύκλων µε τους οποίους διασταυρώνεται, των οποίων εφάπτεται, αποτελούν αυτή τη σφαίρα που εµείς ονοµάζουµε 
κόσµο, κι ο Γέρος, πιο σωστά, «σάπιο µήλο». Σάπιο: µόλις τους πλησιάσει, οι κύκλοι, αποσυντεθειµένοι καθώς είναι από τα πριν, 
διαλύονται. Μπορεί κάποτε να 'ταν αλληλένδετοι, τώρα όµως είναι χαλαρά συγκρικωµένοι. Ας πάρουµε, λ.χ., την οικογένεια: µόνο 
η γριά –η αγάπη είναι πιο δυνατή απ' τη λήθη, το χρόνο– θα τον ακολουθήσει στην ακυβέρνητη πορεία του· ο γιος του κοιτάζει 
απλώς το παρελθόν να περνά µπροστά από τα ευαίσθητα µάτια του, και η κόρη του έχει ήδη επιλέξει την εποχή της , τον κόσµο της 
(τη σηµερινή, σύγχρονη Ελλάδα). Η διάλυση αυτή είναι ακόµα πιο έκδηλη στον κύκλο της υπαίθρου, που συνδέεται χαλαρά µόνο 
και µόνο για να παραχωρήσει τα πατρογονικά εδάφη στους εργολάβους. Στον Πειραιά, όµως, ο κύκλος ολόκληρης της Ελλάδας 
γίνεται κοµµάτια. Κάβοι και πρυµάτσες έχουν τρελαθεί, το πλοίο µπάζει νερά (βροχή) στις πανέµορφες σεκάνς ανάµεσα στο 
καφενείο, την εξέδρα του χορού και την αποβάθρα, τη σχεδία: όλα τα καίρια στοιχεία της ελληνικής, λαϊκής παράδοσης (το 
καφενείο, ο λαουτζίκος, ο ναύτης, η µουσική) είναι εδώ, ατάκτως ερριµµένα, στην τύχη, συνυπάρχουν µες σ' αυτό το τεράστιο, 
φελινικό πανηγύρι, σαν να τραβάει το καθένα το δρόµο του, γιατί δεν γίνεται να ενωθούν ποτέ ξανά. Oι σεκάνς αυτές 
προαναγγέλλουν έξοχα το τέλος: αυτό που πλέει ακυβέρνητο στο πέλαγος, είναι η ίδια η Ελλάδα. Κι είναι σκηνές θεµελιακές, γιατί 
µόνο εδώ ο Αγγελόπουλος αφήνει στην µπάντα τον ηθοποιό του, σαν να ρίχνει πίσω του µια τελευταία µατιά στα πράγµατα, τους 
ανθρώπους, τους τόπους. O ηθοποιός, λοιπόν, παύει να µαγνητίζει το πεδίο, να συγκροτεί το χώρο. Η πυξίδα έχει τρελαθεί, όλοι 
τρέχουν πάνω-κάτω· κι αν, τελικά, συγκροτείται εδώ ο χώρος, είναι για να καταδείξει καλύτερα τον µη-τόπο, το α-νόητο αυτού του 
ορίου, αυτού του no man's land. Ήδη, κάθε στοιχείο έχει πάρει το δρόµο του: το κενό αποκαθίσταται…  
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