Mια αληθινή ιστορία...
που δεν έχει σενάριο...
που δεν πρωταγωνιστούν ηθοποιοί...
που δεν είναι ταινία.
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Στις πυκνοκατοικηµένες πόλεις της Ελλάδας,
τα παιδιά δεν µπορούν να παίξουν στην ίδια
τους τη γειτονιά.
Μια µικρή παρέα από την Πάτρα
αποφασίζει να ζητήσει από τον ∆ήµαρχο
έναν ελεύθερο χώρο για παιχνίδι...

Σε σκηνοθεσία
Άγγελης Ανδρικοπούλου & Αργύρη Τσεπελίκα
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Κάθε µέρα, η Αλεξάνδρα, ο Βλαντ, η Χρύσα και η υπόλοιπη παρέα µαζεύονται
µπροστά από το σπίτι του Χρήστου για να παίξουν ποδόσφαιρο µέχρι το βράδυ. Μόλις
ξεκινήσουν το παιχνίδι, οι γείτονες αρχίζουν να διαµαρτύρονται, να φωνάζουν και να
προσπαθούν να τους σταµατήσουν µε απειλές ή ακόµα και µε τη βία.
Μοιάζει να µην υπάρχει λύση στο πρόβληµα, καθώς δεν έχουν που αλλού να παίξουν.
Η Αλεξάνδρα πιστεύει πως πρέπει να βρεθεί ένας χώρος όπου θα µπορούν να παίζουν
ελεύθερα και χωρίς να κινδυνεύουν. Αποφασίζει να µιλήσει στον ∆ήµαρχο της πόλης
τους. Ανακοινώνει την ιδέα της στα υπόλοιπα παιδιά ζητώντας τους να της
συµπαρασταθούν.
Η παιδική επιτροπή συνεδριάζει και µέσα απο διασκεδαστικές απόψεις, τσακωµούς
και αρκετές αµφιβολίες αποφασίζουν να πάνε όλοι µαζί στο ∆ηµαρχείο και να
παρουσιάσουν το πρόβληµά τους. Ζητούν να δηµιουργηθεί ένας χώρος παιχνιδιού σε
ένα εγκαταλελειµένο οικόπεδο της γειτονιάς.
Ο αγώνας είναι σκληρός. Τα παιδιά είναι µαχητικά, όµως η δηµοτική αρχή έχει άλλες
απόψεις.
Θα καταφέρουν τελικά να πραγµατοποιήσουν το όνειρό τους η Αλεξάνδρα, ο
Χρήστος, η Χρύσα και ο Βλαντ;
∆ιεκδικώντας το δικαίωµά της στο παιχνίδι, η µικρή παρέα
πρωτοβουλίες, µαθαίνει να µάχεται, να σχετίζεται και να ωριµάζει…

αναλαµβάνει

Παρακολουθώντας την αληθινή αυτή ιστορία µε πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά
ηλικίας 9-14 ετών ανακαλύπτουµε µέσα απο χαριτωµένες αυθεντικές ατάκες,
ξεκαρδιστικές σκηνές, αυθορµητισµό και τρυφερότητα, την αντίληψη που έχουν για
την ζωή, τους µεγάλους, τη φιλία, την αγάπη άνευ όρων και την ασίγαστη ανάγκη
για παιχνίδι.
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ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΜΕ ∆ΙΚΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
θέση: Goalkeeper- Αρχηγός
ηλικία: 11 ετών
«Κύριε ∆ήµαρχε...µε αυτά που έχω διαβάσει το
παιχνίδι είναι δικαίωµα όλων και θα θέλαµε εµείς τα
παιδIιά µε κάθε τρόπο να το διεκδικήσουµε. ∆εν
ξέρω ποιά είναι η γνώµη σας και ούτε µε ενδιαφέρει
να µάθω. Το ξέρω οτι έτσι όπως σας µιλάω, εσείς
πιστεύετε ότι αυτό είναι αγένεια, αλλά δεν είναι.
Είναι το δίκιο του παιδιού και θέλω µε κάθε τρόπο
να το εκφράσω και να το καταλάβετε για να γίνουν
επιτέλους κάποια πράγµατα για να µπορέσουµε και
εµείς να αισθανθούµε παιδιά.»

ΧΡΗΣΤΟΣ
θέση: Libero (αυτός που τρέχει πάνω-κάτω)
ηλικία: 9 ετών
«Θα του πούµε τι θέλουµε... και µετά θα µας
ρωτήσει: µε τι το θες; µε χορτάρι, µε πλακάκι, µε τι;
Και εµείς θα του πούµε... µε χορτάρι... αληθινό.»

ΒΛΑΝΤ
θέση: κεντρικός αµυντικός
ηλικία: 12 ετών
«Εµείς χτες θέλαµε να παίξουµε µπάλα στη γειτονιά
µας, αλλά µία µας έφυγε και πήγε κάτω απο ένα
αµάξι, µία πάνω σ’ένα τζάµι και τελικά φύγαµε
επειδή µας φώναζαν. Έτσι αναγκαζόµαστε να
πηγαίνουµε σε internet cafe και καθόµαστε µέχρι να
βραδιάσει και να πάµε σπίτι να κοιµηθούµε. Εκτός
αυτού...χαλάµε και λεφτά!»

ΧΡΥΣΑ
θέση: φορ-επιθετικός
ηλικία: 13 ετών
«Μπαίνεις στο internet απο τις 12 το πρωί έως
τις 12 το βράδυ και παίζεις “call of duty” ας πούµε
και τι έχεις κερδίσει; Ένα ΤΙΠΟΤΑ. Ενώ αν παίξεις
µπάλα...έχει φάση... τσακώνεσαι, βάζεις γκολ,
χαίρεσαι, λυπάσαι αν χάσεις, κερδίζεις, αθλείσαι
χωρίς να το καταλαβαίνεις, κάνεις καλό στον εαυτό
σου, δηµιουργείς φιλίες, είσαι πιο δεµένος µε τους
φίλους σου... Τι internet και αηδίες...;»
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ
Άγγελη: Πριν από δυο χρόνια είδα για πρώτη φορά τον Χρήστο, τον µικρό µου αδελφό, να
παίζει µπάλα στη γειτονιά του. Ενθουσιάστηκα γιατι δεν πίστευα ότι ακόµα υπάρχουν παιδιά
που παίζουν στις γειτονιές. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όµως ήταν ότι η παρέα του
αποτελείτο απο παιδιά από την Αλβανία, την Ινδία, την Ουκρανία και την Ελλάδα, που είχαν
καταφέρει να συνυπάρχουν χωρίς το παραµικρό ίχνος διάκρισης, παρά µόνο αυτής που είχε
να κάνει µε το ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής.
Όµως, παρόλο που τα παιδιά συνυπήρχαν και έπαιζαν αρµονικά είχαν ένα µεγάλο πρόβληµα:
τους ενήλικες της γειτονιάς και τον τρόπο που αντιµετώπιζαν τα ίδια και το παιχνίδι τους.
Είχαν χωρίστει σε δύο µέτωπα: Μεγάλοι εναντίον µικρών.

Αργύρης: Συζητώντας µε γνωστούς και φίλους, γονείς και παιδιά στην Αθήνα,
συνειδητοποιήσαµε ότι η ίδια κατάσταση συµβαίνει σε πολλές γειτονιές. Αυτή η
διαπίστωση ήταν το έναυσµα για να πάρουµε την απόφαση να πούµε αυτήν την ιστορία,
για να σηζητήσουµε πως µεγαλώνουν τα παιδιά στις πόλεις και πώς αντιµετωπίζουν τα
προβλήµατα τους. Προβλήµατα που συχνά οι µεγάλοι δεν αντιλαµβάνονται αλλά έχουν
πολύ µεγάλη σηµασία στη ζωή των µικρών πολιτών.
Άγγελη: Έτσι, επιστρέψαµε στην Πάτρα για να πούµε την ιδέα µας στους µελλοντικούς
πρωταγωνιστές µη γνωρίζοντας ακριβώς πως θα εξελιχθεί η ιστορία. Εν τω µεταξύ η
Αλεξάνδρα µας ανακοίνωσε οτι είχε διαβάσει τη σύµβαση των δικαιωµάτων του παιδιού
και πως το κείµενο αυτό κατοχύρωνε το δικαίωµα των παιδιών στο παιχνίδι και µάλιστα
το δικαίωµά τους να παίζουν ελεύθερα και ότι είχε αποφασίσει να πάει στον ∆ήµαρχο της
Πάτρας για διεκδικήσει τα δικαιώµατά της.
Από εκείνη τη στιγµή ξεκίνησε η ιστορία του “ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ∆ΕΝ ΠΑΙΖΕΙ/ Τhe Game Must Go
On”.

Αργύρης: Ακολουθήσαµε την παρέα για ένα χρόνο. Μέσα απο την δική τους µατιά,
ανακαλύψαµε τις δυσκολίες και τις δοκιµασίες της καθηµερινότητάς τους. Την ανάγκη
τους να είναι πρωταγωνιστές και όχι παρατηρητές. Το πόσο γρήγορα µεγαλώνουν και το
ρόλο της φιλίας στη ζωή τους που τους επιτρέπει να τα ξεπερνούν όλα µε χαµόγελο και
παιχνίδι.
Άγγελη και Αργύρης (µε µια φωνή): Μέσα από την ταινία αποκοµήσαµε υπέροχες σχέσεις
µε ανθρώπους που συνεργάστηκαν απο καρδιάς για την υλοποίησή της. Κυρίως όµως
συγκινούµαστε µε τον δεσµό που δηµιουργήσαµε µε τα παιδιά και τους γονείς τους που
µας δεχτηκαν µε αγάπη στη ζωή τους και µας κάνουν να νιώθουµε µέλη των οικογενειών
τους για πάντα.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
► Ο Αργύρης Τσεπελίκας Πρόσφατες ταινίες περιλαµβάνουν το “Sugartown: οι Γαµπροί”
(ντοκιµαντέρ, 2007, ∆/ντης Φωτογραφίας) για το ARTE/ZDF, την EΡT, το Ελληνικό
Κέντρο Κινηµατογράφου και το YLE, το “Every Day After 4” (ταινία µ.µήκους, 2007,
σκηνοθέτης /παραγωγός) και το “Sugartown: η Επόµενη Μέρα” (ντοκιµαντέρ, 2009,
∆/ντης Φωτογραφίας) για τα κανάλια Al Jazeera,YLE, TSR, TV3, ΡΙΚ και την EΡT.
► Η Άγγελη Ανδρικοπούλου σπούδασε κινηµατογράφο και µεταξύ άλλων, έχει εργαστεί
σε δηµόσια προγράµµατα για άτοµα µε αναπηρία και ως κλόουν σε εκδηλώσεις για
παιδιά.
Πρόσφατες ταινίες περιλαµβάνουν το “Tito” (ταινία µ.µήκους, 2006,
σκηνοθέτης) and “Every Day After 4” (ταινία µ.µήκους, 2007, σκηνοθέτης).

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η Anemon Productions ιδρύθηκε το 2003 και ειδικεύεται στην παραγωγή ντοκιµαντέρ για
την ελληνική και τη διεθνή αγορά.
Πρόσφατες παραγωγές της Anemon περιλαµβάνουν συµπαραγωγές µε τα κανάλια ARTE,
ZDF, HISTORY TV, YLE, AVRO, EΡT και µε το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, πωλήσεις
στις τηλεοράσεις του BBC-2, SBS και ABC Australia, Al Jazeera, Fox Italy, SVT Sweden,
YES DBS Israel, ETV Estonia, Tele-Quebec, Eurochannel USA, Schweizer Fernsehen,
Documentary Channel New Zealand και συνεργασίες µε τα προγράµµατα MEDIA PLUS και
EDUCATION & CULTURE της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Κοµισιόν, το Πανεπιστήµιο του
Cambridge, το Υπουργείο Επικοινωνίας Κύπρου και Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισµού. Το
2008, η Anemon έγινε επίσηµο µέλος της ευρωπαϊκού οργανισµού Documentary Campus.
► Η Ρέα Αποστολίδη εργάζεται ως ερευνήτρια και παραγωγός για αγγλικά και ελληνικά
ντοκιµαντέρ από το 1995, έχοντας σπουδάσει ιστορία στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης
και στο King’s College στο Λονδίνο. Μεταξύ άλλων, ήταν ερευνήτρια στην ταινία «Το
Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι», και Β’ παραγωγός στην συµπαραγωγή της ΕΡΤ και του
BBC-2 «Εσείς είστε ο πραγµατικός Κορέλι;» που ήταν το ντοκιµαντέρ µε την µεγαλύτερη
τηλεθέαση στο BBC το 2001.
Πρόσφατες δουλειές της ως παραγωγός περιλαµβάνουν το «Sugartown: Οι Γαµπροί», «Τα
Μυστικά του Λαβυρίνθου», το «Κύκλωµα», την έκθεση multimedia «Κλοπή της Ιστορίας»,
«Το Κάλεσµα του Βουνού» , «Το Τρίγωνο της Φωτιάς», «Sugartown: η Επόµενη Μέρα» και
«A Place Without People”.
► Ο Γιούρι Αβέρωφ εργάζεται ως σκηνοθέτης και παραγωγός ντοκιµαντέρ από 1999. Από
το 2000-2006, δούλεψε ως σκηνοθέτης και ερευνητής σε περισσότερα από 30 επεισόδια
της βραβευµένης σειράς ντοκιµαντέρ της ΕΡΤ «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα».
Άλλες δουλείες περιλαµβάνουν: «Η Γιορτή των Νεκρών» (2001, σκηνοθεσία και
παραγωγή, βραβείο Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου για Καλύτερο Ελληνικό
Ντοκιµαντέρ), «Σεισµός» (2003, σκηνοθεσία), «Η Κλοπή της Ιστορίας» (2005, σχεδιασµός
& παραγωγή), «Τα Μυστικά του Λαβυρίνθου» (2007,παραγωγός), «Το Κάλεσµα του
Βουνού» (2009, παραγωγός), «Το Τρίγωνο της Φωτιάς», «A Place Without People”
(2009, παραγωγός και µοντέρ) και «Sugartown: η Επόµενη Μέρα» (2009, παραγωγός).
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