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Βραβεύτηκε ο «Τζαψάρ»

Η
 μικρή μήκους ταινία «Τζαψάρ», σε σκηνοθε
σία της Νάνου Σπετσιώτη και σ ε  σενάριο της 
Κατερίνας Κουτσομύτη, μέλους της θεατρικής 
Ομάδας του Φ Ο Μ  « Ο  Θεόφιλος», επέστρεψε 
από τη Δράμα όπου συμμετείχε σ το  διαγωνιστι- 

κό μέρος του 34ου φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, με το 
«Βραβείο για την Καλύτερη Ταινία» του Φεστιβάλ από 
την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος 
αλλά και με «  Εύφημη μνεία Σεναρίου »  από την κριτική 
επιτροπή του Φεστιβάλ για  τ ο  εύστοχο και ευρηματικό 
σενάριό της. Επιπρόσθετα, η ταινία ήταν υποψήφια μαζί 
με ακόμα δύο ταινίες για τ ο  βραβείο «Τόνια  Μαρκετάκη».

Την ταινία, που προβλήθηκε πριν λίγες μέρες στον κι
νηματογράφο «Ολύμπιου» της Δράμας, υποδέχτηκε το 
κινηματογραφόφιλο κοινό με επευφημίες και με ένα πα- 
ρατεταμένο θερμό χειροκρότημα.

Πολλοί καταξιωμένοι και διαπρεπείς Έλληνες και ξέ
νοι εκπρόσωποι του χώρου, εκφράστηκαν με τα  καλύτερα 
λόγια για την ταινία. Πιο συγκεκριμένα, ο  Σέρβος κριτι
κός σχολιαστής τω ν ταινιών του ελληνικού διαγωνιστικού 
τμήματος, ιστορικός του κινηματογράφου, συγγραφέας 
και σκηνοθέτης, Βοζϊάβτ Ζεοενίσ, αναφερόμενος στην 
ταινία «Τζαψάρ» είπε εκτός τω ν άλλων, πως αυτή η  ται
νία είναι ο  ορισμός της ταινίας μικρού μήκους (μικρή δι
άρκεια - μεγάλο νόημα) και πρέπει οπωσδήποτε να παι
χτεί σ ε  όλα τα  διεθνή φεστιβάλ!

Ω ς  βραβευμένη ταινία, ο  «Τ ζαψ άρ» θα ταξιδέψει μαζί 
και με τις υπόλοιπες βραβευμένες ταινίες του φεστιβάλ σε 
60 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού σ το  πλαίσιο
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του προγράμματος «Τ ο  Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει».
Ν α  θυμίσουμε ό τ ι η διαδρομή του «Τ ζαψ άρ» ξεκινάει 

από τη σπονδυλωτή παράσταση «Σ τιγμές» της θεατρι
κής Ομάδας του Φ Ο Μ  «Ο  Θεόφιλος» που δημιουργήθη- 
κε από την κατάθεση και επεξεργασία πρωτοτύπων ιδεών 
τω ν μελών της ομάδας, ο ι οποίες κάτω από τη σκηνοθεσία 
του  Ανδρέα Σεφτελή εξελίχθηκαν σε θεατρικά δρώμενα 
και παίχτηκαν με επιτυχία τ ο  2009 και τ ο  2010 σ το  θ έα 
τρ ο  του ΦΟΜ.

Τ ο  σενάριο του «Τ Ζ Α Φ Α Ρ » γράφτηκε με στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κόσμου πάνω σ το  επίκαιρο πρό
βλημα τω ν μεταναστών, την ειρηνική ενσωμάτωσή τους 
στην κοινωνία και τη ν  απόρριψη ρατσιστικών και ξενο
φοβι κών στερεοτύπων. Τ α  γυρίσματα της ταινίας πραγ
ματοποιήθηκαν τον  περασμένο Μάιο σ το  νοσοκομείο 
Ερρίκος Ντυνάν τω ν Αθηνών, με παραγωγό το  Δημήτρη 
Γαλανόπουλο (Ιεοηα δίικίϊο) και με τους εξαίρετους ηθο
ποιούς, Ναταλία Δραγούμη (μητέρα), Βλαδίμηρο Κυ- 
ριακίδη (πατέρα), Νίκο Ψαρρά (γιατρό). Χαρά Τσιόγγα 
(νοσοκόμα), Γεωργία Κατσικονούρη (μικρή Αννα) και 
Τζαψάρ τον ν/ε$ε«π» ΑΚίετ.

Η  βραβευμένη ταινία καθώς και τ ο  πρωτότυπο Θεα
τρικό δρώμενο θα παρουσιαστούν το  Σάββατο 22 Οκτω
βρίου σ το  θ έα τρο  του Φ ΟΜ , στις 8,30 μμ., σ ε  σχετική 
εκδήλωση του Ομίλου σ το  πλαίσιο του εορτασμού τω ν  35 
χρόνων από την ίδρυσή του.

Όταν ανίΤρπαι κι Λήθη, κι αήΙΜε̂ α θρύβεται

8 Σεπτεμβρίου 1907
Η  οδός Πανεπιστημίου ασφαλτοστρώνεται.

8 Σεπτεμβρίου 1944
Εκτελείται από τους Γερμανούς στο Χαϊδάρι, και αφού 
είχε υποστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα φριχτά βασα
νιστήρια, η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασια
κής οργάνωσης «Μπουμπουλίνα».

10 Σεπτεμβρίου 1944 
Οι Γερμανοί αποχώρη
σαν από τη Λέσβο και 
η Επιτροπή Πόλης του 
ΕΑΜ μπήκε στη Μυτι
λήνη πανηγυρικά

20 Σεπτεμβρίου 1961 
Παραίτηση της κυβέρ
νησης Καραμανλή. Η 

χώρα οδηγείται σε εκλογές από την υπηρεσιακή κυβέρ
νηση του στρατηγού Δόβα. Την ίδια μέρα με πρωτοβου
λία του Γεωργίου Παπανδρέου ιδρύεται η Ένωσις Κέ
ντρου, που συνενώνει όλες τις δυνάμει του ευρύτερου 
κεντρώου χώρου. Το νέο κόμμα διοικείται από οκταμελή 
επιτροπή υπό την προεδρία του Γεωργίου Παπανδρέου.

24 Σεπτεμβρίου 1947
Η  ηγεσία του ΚΚΕ (Ν. Ζαχαριάδης) απορρίπτει την πρό
ταση της κυβέρνησης Σοφούλη για παράδοση του οπλι
σμού και παροχή αμνηστίας.

1 Σεπτεμβρίου 1946
Διεξάγεται δημοψήφισμα για το  πολιτειακό, το  οποίο 
εκκρεμούσε μετά το  τέλος του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου. 
Τ ο  αποτέλεσμα 68,6% υπέρ της επιστροφής του Γεωρ
γίου Β’  (αν και αμφισβητείται από τα κόμματα του Κέ
ντρου και της Αριστερής τα οποία είχαν ταχθεί εναντίον 
του βασιλικού θεσμού) είναι ενδεικτικό τω ν τάσεων που 
επικρατούν την εποχή αυτή στην Ελλάδα.

2 Σεπτεμβρίου 1944 
Διορίζονται υπουργοί 
στην κυβέρνηση Εθνι
κής Ενότητος με πρω
θυπουργό τον Γ. Πα
πανδρέου οι εκπρόσω
ποι του ΚΚΕ, του ΕΑΜ 
και του ΕΛΑΣ Α. Σβώ
λος. I. Ζέβγος. Α. Αγ- 
γελόκουλος, Η. Τσιρι- 
μώκος, Ν. Ασκούτσης 
και Μιλτιάδης Πορφυ- 
ρογένης

3 Σεπτεμβρίου 1843 
Επαναστατική κίνηση 
στρατιωτικών μονά
δων των Αθηνών και 
πολιτών υπό την αρχη
γία του Δ. Καλλέργη, 
του I. Μακρυγιάννη

και του Α. Λόντου. Κύριο αίτημα τω ν επαναστατών εί
ναι η παραχώρηση Συντάγματος και η αποχώρηση των 
ξένων. Μετά τα  γεγονότα της Επανάστασης της 3ης Σε
πτεμβρίου ο  Όθων αναθέτει την προεδρία του υπουργι
κού συμβουλίου στον Ανδρέα Μεταξά, έναν από τους 
ηγέτες της Επανάστασης. Την ίδια μέρα προκηρύσσο
νται εκλογές για την ανάδειξη των μελών της εθνοσυνέ
λευσης που θα προετοιμάσει Σύνταγμα.

3  Σεπτεμβρίου 1974
Ο  Α. Παπανδρέου ανακοινώνει την ιδρυτική διακήρυξη 
τουΠΛΣΟΚ.

7 Σεπτεμβρίου 1833
Συλλαμβάνεται ο  Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και φυλα
κίζεται στο Παλαμήδι - κατηγοοείται για συνωμοσία 
εναντίον της Αντιβασιλείας. Συλλαμβάνονται επίσης ο 
γιος του Γενναίος, ο Δημήτριος Πλαπούτας, ο  ΚΙτσος 
Τζαβέλλας και άλλοι οπαδοί του Ρωσικού Κόμματος με 
την κατηγορία της εοχάτης προδοσίας.

25 Σεπτεμβρίου 1974
Επανακυκλοφορεί έπειτα από 27 χρόνια νόμιμα η εφη
μερίδα «Ριζοσπάστης».

25 Σεπτεμβρίου 1932
Στις εκλογές που διεξάγονται (με αναλογικό εκλογικό 
σύστημα) το  Λαϊκό (Π. Τοαλδάρης) και το  Φιλελεύθε
ρο Κόμμα (Ε. Βενιζέλος) λαμβάνουν σχεδόν το  ίδιο πο
σοστό ψήφων (33%) και εδρών. Ο  Βενιζέλος παραμένει 
στην εξουσία μέχρι τις 4  Νοεμβρίου του ίδιου έτους, 
οπότε και παραιτείται.

26 Σεπτεμβρίου 1944
Στην Καζέρτα της Ιταλίας οι εκπρόσωποι των μεγαλύ
τερων αντιστασιακών οργανώσεων της χώρας (ΕΛΑΣ. 
ΕΔ ΕΣ ) συμφωνούν να θέσουν τις δυνάμεις τους υπό τις 
διαταγές του Βρετανού υποστρατήγου Ρόναλντ Σκόμπι, 
τα τάγματα ασφαλείας να θεωρηθούν εχθρικοί σχημα
τισμοί και ο  ΕΛΑΣ να μη μετακινήσει τ ις  δυνάμεις του 
προς τα μεγάλα αστικά κέντρα (Συμφωνία της Καζέρτα).

από την τρομο
κρατική οργά
νωση 17 Νοέμ
βρη ο  βουλευ
τής της Ν Δ  και 
θερμός υπο- 
στηρικτής της 
συγκυβέρνησης 
με τ ο  Συνασπι
σμό Παύλος 
Μπακογιάννης.
Είχε αναπτύ
ξει σημαντική 
αντιδικτατορική δράση και στη διάρκεια της Επταετίας 
υπήρξε διευθυντής του ελληνικού προγράμματος της 
Ντόιτσε Βέλε.

26 Σεπτεμβρίου 2000
Τ ο  επιβατηγό πλοίο «Εξπρές Σάμινα» ναυαγεί κοντά 
στην Πάρο. Ογδόντα άτομα χάνουν τη ζωή τους.

27 Σεπτεμβρίου 1941
δρύεται έπειτα από συμφωνία τω ν αντιπροσώπων του 
ΚΚΕ (Λευτέρης Αποστόλου), του Σοσιαλιστικού Κόμ
ματος Ελλάδος (Χρήστος Χωμενίδης), της Ένωσης Λα
ϊκής Δημοκρατίας (Ηλίας Τσιριμώκος) και του Αγρο
τικού Κόμματος Ελλάδας (Απόστολος Βογκπζής) το 
ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο).


