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Συνοπτικά

Ο Άλεξ είναι εικοσιπέντε χρονών. Είναι τετραπληγικός ύστερα από ένα ατύχημα στη 
θάλασσα πριν από τέσσερα χρόνια. Από τότε κολυμπάει για να ξεπεράσει τον εαυτό του και 
για να μετατρέψει την αναπηρία του σε ευκαιρία, λαμβάνει μέρος στους Παραολυμπιακούς 
αγώνες της Αθήνας το 2004.

Στο κολυμβητήριο, η προπονήτρια του η Μαρία, τον προπονεί σκληρά πρωί και βράδυ 
'Έχει αγωνία και συγκινείται εύκολα όταν βρίσκεται  αντιμέτωπη με κάποιες καταστάσεις, 
θέλει όμως να πιστέψει σε ένα μετάλλιο.

Ο Άλεξ πιο συγκρατημένος, είναι ρεαλιστής. Η οικογένεια αλλά και οι φίλοι του, είναι 
πάντα στο πλάι του, τον βοηθάνε και τον υποστηρίζουν.

Θα καταφέρει, να κατακτήσει το μετάλλιο που όλοι περιμένουν; ...



Οι προθέσεις

"Η αναπηρία  είναι για εμένα μία ευκαιρία..." μας είπε ο Άλεξ.

Γνωριζόμαστε με τον Άλεξ από μικρά παιδιά. Δεκατεσσάρων χρονών, κατά  την 
περίοδο των διακοπών, παίρναμε την βάρκα του και τα δίχτυα και πηγαίναμε για ψάρεμα.

Αργότερα, εκείνος έφυγε στη Θεσσαλονίκη για σπουδές, και εγώ στο Παρίσι. Κάθε 
καλοκαίρι τον έβλεπα στη Μαρώνεια, ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό τριάντα χιλιόμετρα 
από την Κομοτηνή στη βόρια Ελλάδα.

Μία μέρα έλαβα ένα τηλεφώνημα από την μητέρα μου, η οποία μου ανακοίνωσε ότι ο 
Άλεξ έχει πάθει ένα σοβαρό ατύχημα στην παραλία και ότι από 'δω και πέρα θα παρέμενε 
τετραπληγικός για την υπόλοιπη ζωή του.

Με την Έμιλυ, την πρώτη φορά που τον αντικρίσαμε στο αναπηρικό του καρεκλάκι, 
ήταν μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα του Αυγούστου. Ήταν περιτριγυρισμένος από μια μεγάλη 
παρέα φίλων, ως συνήθως δηλαδή. Στην αρχή νιώσαμε λίγο αναστατωμένοι  και ύστερα 
ξαφνιασμένοι. Αφού τον παρατηρήσαμε όλη νύχτα, διαπιστώσαμε πως τίποτα δεν είχε 
αλλάξει στο χαρακτήρα του. Είχε κρατήσει πάντα την ίδια δυνατή προσωπικότητα. 

Πριν το ατύχημα ο Άλεξ ήταν αυτόνομος, ανεξάρτητος, αισιόδοξος, έβλεπε τη ζωή με 
χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Προσπαθούσε πάντα να κάνει την υπέρβαση, να ξεπεράσει τον 
εαυτό του και να μετατρέπει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες. Παρόλο το ατύχημα και την 
αναπηρία, όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα του, δεν παρέμειναν απλά και μόνο άθικτα, αλλά 
ενδυναμώθηκαν. Ο Άλεξ κατάφερε να ενισχύσει την προσωπικότητα του και να εστιάσει 
την ενέργεια του στον αθλητισμό.

Εκείνο το βράδυ που τον ξαναείδαμε μας είπε ότι θα πάρει μέρος στους 
Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004, και ότι η αναπηρία είναι γι' αυτόν μία 
ευκαιρία. 

Αυτή η φράση μας έδωσε το κίνητρο για να κάνουμε την ταινία. Αποφασίσαμε να 
κάνουμε ένα πορτραίτο του Άλεξ σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή της ζωής του. Με 
κεντρικό νήμα της ιστορίας τον αθλητισμό, θα διηγηθούμε από τη μία, πως ένας άνθρωπος 
μετά από ένα τόσο καθοριστικό ατύχημα μπορεί να καταφέρει να μετατρέψει την αναπηρία 
του σε ευκαιρία και από την άλλη πώς ο Άλεξ θα ξαναδώσει μία νέα κοινωνική διάσταση στη 
ζωή του.

Προτού τον δούμε να κολυμπάει, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι κατά τη 
διάρκεια της ημερήσιας προπόνησης του διανύει 2,5 χιλιόμετρα στο νερό. Μας φάνηκε 
πρωταρχικό, λοιπόν, να τον ακολουθούμε σε καθημερινή βάση για να δώσουμε την αίσθηση 
της προσπάθειας που καταβάλει για να επιτύχει το σκοπό του. Η προπόνηση είναι η ρουτίνα 
του και αυτό που διαφαίνεται είναι η σωματική και ψυχολογική προσπάθεια. Ο Άλεξ κάνει 
μία συνεχή δουλειά με τον εαυτό του. 



Έπειτα παρατηρώντας τον μέρα με τη μέρα διαπιστώσαμε πως το κεντρικό θέμα της 
ιστορίας είναι η υπέρβαση του εαυτού του μέσω της κολύμβησης. Και σ' αυτή την ιστορία ο 
υδάτινος χώρος παίρνει μια ιδιαίτερη συμβολική μορφή: Ο Άλεξ έμεινε ανάπηρος ύστερα 
από ένα ατύχημα στη θάλασσα, το παράδοξο όμως είναι πως αποκατάστησε τους λιγοστούς 
μύες που απαντούν στο νευρικό του σύστημα χάρη στην κολύμβηση. Το στοιχείο του νερού 
παίζει λοιπόν έναν πρωταρχικό ρόλο στην ιστορία του.

Όμως ο Άλεξ, ζει επίσης και χάρη στο βλέμμα που οι άλλοι φέρουν πάνω του: είναι 
ένας τρόπος να υπάρχει. Γιαυτό, το ότι είναι περήφανος για ότι κάνει και δεν το κρύβει, 
είναι δύναμη του χαρακτήρα του και όχι ελάττωμα ναρκισσισμού. Ένα άλλο στοιχείο της 
προσωπικότητάς του, αλληλένδετο με το πρώτο, είναι ότι χρειάζεται να έχει έντονη και 
καθημερινή κοινωνική ζωή. Για το λόγο αυτό τον ακολουθούμε και εκτός των 
προπονήσεων, στα παραλιακά bar, στις ταβέρνες και στις εκδρομές που οργανώνει με τους 
φίλους του, έτσι ώστε να σκιαγραφήσουμε σωστά την προσωπικότητά του. 

Στην εξέλιξη της ιστορίας, οι παραολυμπιακοί αγώνες, είναι το πλαίσιο της, αλλά η 
ουσία της, και είναι ολοφάνερο στον Άλεξ, είναι η θέληση για ζωή. Και το να ζει όπως 
θέλει, είναι να ζει με τους άλλους αναλαμβάνοντας την αναπηρία του μέσα από μία έντονη 
κοινωνική ζωή.

Μία μέρα μας εξέφρασε τη λύπη του ως προς το γεγονός ότι όλες οι σύγχρονες 
ταινίες με θέμα την τετραπληγία, αναφέρθηκε στο Million dollar baby  και στο Mar adentro 
(Θάλασσα μέσα μου), τελειώνουν με ευθανασία. Μας είπε καθαρά και με επιμονή ότι 
εκείνος θέλει να ζήσει. 



Το γύρισμα

Αποφασίσαμε ότι θα ξεκινήσουμε τα γυρίσματα στα μέσα του Ιουλίου 2004 για να 
έχουμε υλικό κάποιους μήνες πριν τους Παραολυμπιακούς αγώνες που θα ξεκινούσαν το 
Σεπτέμβρη. Θέλαμε να ξεκινήσουμε συμβολικά την πρώτη μέρα με το άναμμα της φλόγας 
στην πλατεία της Κομοτηνής, έτσι ώστε να νιώσουμε και εμείς ότι αρχίζει η αντίστροφη 
μέτρηση...

Λόγο της πολύ low budget παραγωγής, η ομάδα των εξ ολοκλήρου γυρισμάτων 
ήμασταν εμείς, οι σκηνοθέτες. Αυτό κατά την διάρκεια μας βγήκε σε καλό, διότι ήμασταν 
ευέλικτοι και μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε γυρίσματα όποτε θέλαμε εμείς και όπου 
θέλαμε χωρίς να τα διακόπτουμε για λόγους ωραρίων. Γι΄αυτό άλλωστε βρεθήκαμε να 
έχουμε πολλές ώρες υλικό, γύρο στις 80 ώρες.

Η low budget παραγωγή μας έφερε επίσης πιο κοντά στους ανθρώπους. Επειδή 
ήμασταν δύο, και ζευγάρι συν της άλλης, οι άνθρωποι ένιωθαν οικεία μαζί μας σαν να 
ήμασταν μέρος της ζωής τους. Αυτό μας βοήθησε στις συνεντεύξεις, αν και είχαμε 
αποφασίσει εξ αρχής να μην δώσουμε έμφαση σ΄αυτές αλλά στην ιστορία και στις 
αυθόρμητες και απρόσμενες στιγμές της καθημερινής ζωής.

Ο Άλεξ, ίσως γιατί είναι κατά βάση ανοιχτός άνθρωπος αλλά και γιατί ήταν 
ενημερωμένος για το πώς και πότε θα ξεκινούσε το γύρισμα, ήταν από την αρχή πολύ 
θερμός και μας μίλησε για τα πάντα χωρίς ενδοιασμούς.

Οι γύρω του άρχισαν να εξοικειώνονται με την κάμερα με την πάροδο του χρόνου, και 
μερικοί ίσως και καθόλου. Το πιο πιθανόν είναι ότι ήξεραν πως ο Άλεξ ήταν το θέμα μας και 
αυτομάτως απομακρύνονταν από την κάμερα. Είναι και ο Άλεξ από την φύση του 
επιβλητικός χαρακτήρας. 

Η Μαρία, η προπονήτρια του, άρχισε να απευθύνεται στην κάμερα αυθόρμητα μετά από 
κάποιο διάστημα, και τις πρώτες φορές ιδίως, ήταν τυπικά και μόνο για να μας ανακοινώσει 
τα αποτελέσματα της ημέρας όπως θα απευθυνόταν σε δημοσιογράφους. Τελικά, οι 
καλύτερες σκηνές με την Μαρία βγήκαν στη καθημερινότητα με τον Άλεξ όπου μιλάνε ο 
ένας στον άλλο μονολεκτικά διότι γνωρίζονται πια πολύ καλά, αλλά και οι σκηνές όπου η 
Μαρία δεν διστάζει να συγκινηθεί ξεχνόντας ίσως την παρουσία μας. Αυτές οι σκηνές είναι 
κατά την γνώμη μας πολύ πιο δυνατές από χίλιες λέξεις μιας συνέντευξης.

Πραγματοποιήσαμε αρκετές συνεντεύξεις (με θέμα τον Άλεξ) των πιο κοντινών 
ανθρώπων του Άλεξ, της οικογένειας και των φίλων, αλλά τελικά προτιμήσαμε να βάλουμε 
πολύ λίγες. Ο βασικός λόγος ήταν πως δεν θέλαμε να κάνουμε την ταινία πιο 
συναισθηματική από όσο είναι αφού και η ιστορία η ίδια των παραολυμπιακών είναι από μόνη 
της συγκινητική. Κρατήσαμε τελικά μόνο δύο, ενός ανθρώπου που ξέρει τον Άλεξ από 
μικρό, τον πατέρα του, και της Μαιρίνας που τον γνώρισε στους παραολυμπιακούς, δηλαδή 
όπως είναι σήμερα.



Κάποιοι άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε πριν το γύρισμα, είναι παρόντες και ουσιαστικοί 
στην ταινία, όπως ο Χρήστος προπονητής του Hugues, ο Χρήστος Ταμπαξής και ο Αντώνης, 
που γνωρίσαμε στις προπονήσεις. Η παρουσία τους βοηθάει στην κατανόηση της ιστορίας, 
ενισχύει το σασπένς και την πλοκή της ιστορίας των παραολυμπιακών.

Η επιλογή της εικόνας ήταν από την αρχή να βρισκόμαστε στο ύψος του Άλεξ. 
Προσπαθήσαμε να το τηρήσουμε όσο μπορούσαμε, με τα μέσα που είχαμε. 

Τα γυρίσματα διήρκεσαν από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβρη 2004, με δύο διακοπές 
τέλη Αυγούστου και μέσα Οκτωβρίου.

Λόγο low budget παραγωγής, το post production έγινε με την βοήθεια μερικών 
ανθρώπων και τελείωσε τέλος Απρίλη του 2007 με σκοπό να πάρει μέρος η ταινία σε 
φεστιβάλ.



Λίγα λόγια για τους σκηνοθέτες

Ο Αλέξανδρος Παπανικολάου και η Έμιλυ Γιαννούκου είναι ζευγάρι εδώ και δέκα 
χρόνια, εργάζονται μαζί εδώ και μία πενταετία και ζουν στη Γαλλία. Έχουν σκηνοθετήσει 
ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους μαζί με την Μέλπω Γαβαθά για τα προσφυγικά της 
λεωφόρου Αλεξάνδρας, Το Κύτταρο (2004), το οποίο προβλήθηκε στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ 
της Θεσσαλονίκης το 2004. Έχουν συνεργαστεί με τον Γιώργο Αυγερόπουλο για την 
εκπομπή Εξάντας  για το ρεπορτάζ Paris 2005,  το οποίο παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ 
ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης το 2006.


