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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Η έµπνευση συνήθως έρχεται εκεί που δεν το περιµένεις. Σε µένα ήρθε όταν 
διάβασα το Για τι πράγµα µιλάω όταν µιλάω για το τρέξιµο του Χαρούκι 
Μουρακάµι. Το είχα αγοράσει στο αεροδρόµιο, περιµένοντας µια πτήση για 
Αµερική. Θυµάµαι ότι το διάλεξα, τόσο για τον τίτλο του, όσο και για το βολικό 
του µέγεθος. Πλησιάζοντας τα πενήντα, µε τρία παιδιά που σιγά-σιγά 
ανεξαρτητοποιούνταν και µια οικογενειακή επιχείρηση που όδευε προς πώληση, 
είχε έρθει η ώρα των µεγάλων αποφάσεων. Είχα ήδη κάνει την αρχή, 
επιστρέφοντας στα θρανία σε ηλικία 48 ετών για να σπουδάσω κινηµατογράφο. 

Το βιβλίο - ένα δοκίµιο για το τρέξιµο και τη ζωή του συγγραφέα - µου ξύπνησε 
µια επιτακτική ανάγκη για αλλαγή και κάπως έτσι, ξεκίνησα το τρέξιµο. 

Ο Τερµατισµός είναι η ιστορία τριών "αειθαλών εφήβων" που ουδεµία σχέση 
έχουν µε τον µέσο  Έλληνα µαραθωνοδρόµο. ∆εν ξέρω αν ήταν η ηρεµία ή η 
έκφραση ευτυχίας στο πρόσωπό τους που µου τράβηξε την προσοχή, αλλά 
τρέχοντας πλάι τους ένιωσα µια έντονη αίσθηση συναδελφικότητας, σαν να ήµουν 
κι εγώ µια από "αυτούς". Αποφάσισα λοιπόν να καταγράψω την καθηµερινότητά 
τους, αναζητώντας τον αόρατο δεσµό που έµοιαζε να µας ενώνει.

Παρόλο που είχαµε ελάχιστα κοινά, το τρέξιµο καταργούσε τη µεταξύ µας 
απόσταση για ένα πολύ βασικό λόγο: γιατί είχαµε κατακτήσει εκείνο το µαγικό 
ρυθµό που έκανε τη γραµµή του τερµατισµού να µοιάζει µε νέα αρχή! Κι αυτή η 
ταινία δεν είναι παρά ένας φόρος τιµής σε όλους όσους βρήκαν το κουράγιο να 
γυρίσουν σελίδα, σε πείσµα του χρόνου και της ηλικίας...
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ΣΥΝΟΨΗ
∆ιασχίζοντας την Ελλάδα απ' άκρη σ' άκρη, το νέο αυτό συναθλητικό 
ντοκιµαντέρ παρακολουθεί τις ζωές τριών ασπροµάλληδων µαραθωνοδρόµων 
που δεν βιάζονται να τερµατίσουν. Ο Ιδοµενέας είναι ένας εύρωστος Κρητικός 
που τρέχει τον Αυθεντικό Μαραθώνιο ξυπόλητος, φορώντας αρχαιοελληνική 
πανοπλία. Ο Αντώνης είναι ένας βοσκός του παλιού καιρού, που ανακάλυψε το 
ταλέντο του στο τρέξιµο όταν προσπέρασε κατά λάθος ένα λύκο που του είχε 
κλέψει ένα πρόβατο. Ο Στέλιος είναι ο γηραιότερος Έλληνας µαραθωνοδρόµος, 
που µοιάζει να τρέχει πρόσω ολοταχώς προς την αθανασία. Οι τρεις τους 
µοιράζονται µια εντελώς δική τους φιλοσοφία για το τρέξιµο. Κάθε φορά που 
περνούν τη γραµµή του τερµατισµού, έρχονται ένα βήµα πιο κοντά στον 
καθηµερινό ήρωα που κρύβουν µέσα τους!





ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ
Ο Στέλιος είναι ένας ζωντανός θρύλος στους 
δροµικούς κύκλους. Ακµαίος στα 85 του, είναι ο 
γηραιότερος Έλληνας αθλητής που έλαβε ποτέ 
µέρος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο και µια τεράστια 
πηγή έµπνευσης για όσους τον γνωρίζουν. Ο τρόπος 
που προσεγγίζει το άθληµα είναι σχεδόν 
υπερβατικός: όσο περισσότερο περνάνε τα χρόνια, 
τόσο πιο πολύ τρέχει, σαν να πηγαίνει ενάντια στο 
χρόνο. Ο θάνατος ωστόσο δεν µοιάζει να τον 
φοβίζει. Το τρέξιµο τον έχει βοηθήσει να κατακτήσει 
το τελευταίο αυτό σύνορο. Ο Στέλιος είναι ένας 
γλυκός, βαθυστόχαστος άνθρωπος, που χωρίς να 
το ξέρει, έχει ήδη πείσει πολύ κόσµο ότι ο 
µαραθώνιος είναι ότι πιο κοντινό στην αθανασία. 
Σκοπός του να µπει στο βιβλίο Γκίνες ως ο 
γηραιότερος µαραθωνοδρόµος του κόσµου.

Ι∆ΟΜΕΝΕΑΣ
Ο Ιδοµενέας είναι ένας ρωµαλέος 65χρονος 
Κρητικός, που τράβηξε για πρώτη φορά την 
προσοχή της σκηνοθέτιδος όταν την προσπέρασε 
στον Αυθεντικό Μαραθώνιο τρέχοντας ξυπόλητος 
µε τη βαριά πανοπλία Αρχαίου  Έλληνα οπλίτη. 
Ξεκίνησε συστηµατικά το τρέξιµο το 2006, όταν 
ανένηψε απρόσµενα από κώµα 22 ηµερών, ενώ η 
οικογένειά του είχε χάσει κάθε ελπίδα και είχε 
ξενοικιάσει το διαµέρισµά του. Ο µόνος λόγος που 
ήταν ακόµα ζωντανός, ήταν γιατί κανένας δεν 
ήθελε να αναλάβει την ευθύνη να τραβήξει την 
πρίζα. Ο Ιδοµενέας αντιπαθεί τον ανταγωνισµό και 
αποφεύγει τους αγώνες δρόµου, µε µοναδική 
εξαίρεση τον Κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας 
κάθε Νοέµβριο. Η πανοπλία του είναι ένας φόρος 
τιµής στην πειθαρχία της Αρχαίας Ελλάδας και ο 
ίδιος είναι υπόδειγµα απλότητας, αλλά και 
περίτρανη απόδειξη ότι γίνονται θαύµατα!

ΑΝΤΩΝΗΣ
Ο Αντώνης αναδείχτηκε προσωρινά σε 
διασηµότητα, όταν ένα τοπικό κανάλι αποκάλυψε το 
ταλέντο του για µεγάλες αποστάσεις. Στα 69 του 
χρόνια ζει µε τη γυναίκα του σε ένα ορεινό χωριό 
της Κοζάνης, όπου ο κόσµος τρέχει µόνο για να 
γλιτώσει! Βοσκός στο επάγγελµα, πήρε στο κατόπι 
ένα λύκο που του είχε αρπάξει ένα πρόβατο, όταν 
συνειδητοποίησε ότι δεν κουραζόταν µε τίποτα. Όχι 
µόνο κατάφερε να τον φτάσει, αλλά το πρόβατο 
γύρισε στη στάνη σώο και αβλαβές! Οι κάτοικοι της 
Εράτυρας τον έχουν για τρελό, αλλά αυτός δεν 
δίστασε να φτάσει µέχρι και το µαραθώνιο του 
Ρότερνταµ για να αποδείξει στον εαυτό του ότι η 
ζωή δεν αρχίζει και τελειώνει στη στάνη.





ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Η Ελιάνα Αµπραβανέλ είναι σκηνοθέτης, εικαστικός και µαραθωνοδρόµος. 
Γεννήθηκε στην Ελλάδα και ζει µεταξύ Αθήνας και Τελ Αβίβ. Έχοντας 
ολοκληρώσει τις σπουδές στα Οικονοµικά και την Ιστορία στην Ελλάδα και την 
Αγγλία, επέστρεψε στα θρανία, αποφοιτώντας από το τµήµα κινηµατογραφικών 
σπουδών του New York College το 2009. Το "Roughcut", το πρώτο µεγάλου 
µήκους ντοκιµαντέρ της, έκανε πρεµιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ 
Θεσσαλονίκης το 2013, βγαίνοντας στους κινηµατογράφους λίγους µήνες 
αργότερα. "Ο Τερµατισµός" είναι η δεύτερη µεγάλου µήκους δουλειά της, ένα 
συναθλητικό ντοκιµαντέρ για δροµείς κάθε ηλικίας που είδαν τη ζωή τους να 
αλλάζει µε κάθε επιπλέον χιλιόµετρο, όπως και η ίδια.

2016 Ο Τερµατισµός (ντοκιµαντέρ)
2013 Roughcut (ντοκιµαντέρ)
2010 Ο διακόπτης (µµ µυθοπλασία) 
2008 Κέικ (µµ µυθοπλασία) 
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