
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

Θέμα:Δημιουργία ενός χαρακτήρα.
Σπουδαστής: Γιώργος Σιμονιάν
Μάθημα:Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα.

Ο Παντελής Κακενόπουλος είναι 39 ετών.Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Λήμνο.Παιδί
πλούσιας οικογένειας. Οι γονείς του Αριστοτέλης και Αφροδίτη είναι άνθρωποι παλιάς
κοπής, δεν δέχονται τις καινούργιες μόδες και τα όνειρα.Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη
πρέπει να είσαι προσγειωμένος γιατί μόνο τα πουλιά και αεροπλάνα πετάνε.
Αυτό ήταν πάντα το παράπονο του Παντελή απο τους γονείς του , ήξερε ότι αν ήθελε
να πετάξει και να ονειρευτεί δεν θα έχει τη συγκατάθεση των γονιών του.Όντας
μοναχοπαίδι ο Παντελής μικρός δεν έπαιζε με κάποια παιδιά ή δεν είχε πάντα κάποιον
να του κάνει παρέα γι αυτό έπαιρνε την κάμερα που του είχε δώσει ο θείος του στα
κρυφά και έβγαζε φωτογραφίες.Οι φωτογραφίες ήταν η παρέα του Παντελή, ακόμα και
τώρα ισχυει κατα κάποιο τρόπο.
Μεγαλώνοντας η μητέρα του προσπαθούσε να τον πείσει να ασχοληθεί με την θρησκεία
να πηγαίνει στην εκκλησία, αλλά ο Παντελής δεν ένιωσε ποτέ αυτήν την ανάγκη, ήθελε
ο ίδιος να δώσει μια εξήγηση για την δημιουργία του κόσμου όχι απλά να ακολουθήσει
μια.
Μεγαλωμένος σε μια πλούσια οικογένεια ο Παντελής έπρεπε να πετύχει στο σχολείο να
είναι άριστος μαθητής. Το έκανε αλλά του βγήκε μηχανικά δεν έμαθε ποτέ τίποτα.
Όμως ο Παντελής είναι αρκετά έξυπνος όχι όμως με την έννοια που νομίζουν οι
περισσότεροι , έχει μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα
στη ζωή του και αυτό τον κάνει ξεχωριστό αλλά και περίεργο ταυτόχρονα.Ακόμα και ο
τρόπος ομιλίας του είναι διαφορετικός μη συμβατικός με των υπολοίπων.
Ο Παντελής σπούδασε Διοίκηση επιχειρήσεων στην Θεσσαλονίκη όπου και μένει ακόμα
και τώρα.Ποτέ δεν του άρεσε, απλά έπρεπε να το κάνει γιατί τον ανάγκασαν.Μόλις στα
34 του αποφάσισε να τα παρατήσει όλα και να γίνει φωτογράφος που ονειρευόταν από
μικρός.Η δουλειά του αυτή των συμπληρώνει και του δίνει ένα λόγο να ζει.Μέσω της
φωτογραφίας ο Παντελής αποτυπώνει την ομορφιά των πραγμάτων και των
ανθρώπων.Χρησιμοποιεί την φωτογραφία για να διηγηθεί μια ιστορία όχι για να
αποτυπώσει την πραγματικότητα.Πιστεύει ότι μέσω του φανταστικού φαίνεται το
αληθινό πρόσωπο της πραγματικότητας.Λόγο της δουλειάς του έχει ταξιδέψει σε όλο
τον κόσμο.
Όταν επισκέπτεται μια καινούργια τοποθεσία , ο Παντελής θέλει να κάθεται και απλά να
απολαμβάνει την ατμόσφαιρα , δεν του αρέσει να πηγαίνει σε μουσεία , θέλει να δει τις
περιοχές και τους ανθρώπους του σήμερα.Ο Παντελής βλέπει μόνο το καλό στους
ανθρώπους που συχνά οδηγείται σε λάθος τοποθεσίες και βιώνει γεγονότα και
καταστάσεις που δεν θα τα βίωνε αν απλά έκρινε λίγο πιο σκληρά τους ανθρώπους.
Η πολιτική και ο Παντελής δεν βαδίζουν στον ίδιο δρόμο.Ο Παντελής πιστεύει ότι η
πολιτική και οι πολιτικοι απλά είναι η μάσκα στο πρόσωπο της διαφθοράς.Σύμφωνα με
τον Παντελή ο λαός πρέπει να έχει εξουσία , όχι όλη την εξουσία αλλά όση χρειάζεται.



Το πρότυπο του Παντέλη είναι ο θείος του. Ο Θείος του Παντελή ο Νικήτας ήταν
πολιτικός μηχανικός , πέθανε στα 45 του αλλα έζησε μια γεμάτη ζωή.Τα τελευταία 20
χρόνια της ζωής του τα αφιέρωσε να χτίζει δωρεάν σπίτια στους άπορους ,
εκμεταλευόμενος την περιουσία των γονιών του.Ο Παντελής ζηλευει την αγάπη του
θείου του για τους ανθρώπους και θέλει κάποια στιγμή να φτάσει στο σημείο να
αγαπήσει όπως εκείνος.
Μεγαλώνοντας ο Παντελής δεν είχε πολλούς φίλους , από τα 19 του κάνει μόνο παρέα
με δύο άτομα τον Γιώργο και την Αλκμήνη. Ο Γιώργος είναι συνομήλικος του Παντελή ,
σπούδασε Ιατρική και συγκεκριμένα είναι παιδίατρος. Η Αλκμήνη είναι 36 ετών και είναι
χημικός. Ο Παντελής διαφέρει πολύ με τους αδελφικούς του φίλους, αλλα και αυτό είναι
ο λόγος που ταιριάζουν , έχουν διαφορετικές απόψεις για όλα αλλα ο ένας κατανοεί τον
άλλον και έχουν ώριμες συζητήσεις.
Ο έρωτας στην ζωή του Παντελή δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Έχει κάνει μόνο δύο σχέσεις
στην ζωή του που έχουν διαρκέσει έναν χρόνο η καθεμία.Δεν έχει πρόβλημα να
προσελκύσει το αντίθετο φύλο απλά δεν τον ενδιαφέρει αυτός ο τομέας.
Ο Παντελής δεν έχει κάποια άλλη ασχολία. Το μόνο πράγμα που σκέφτεται είναι η
φωτογραφία. Αυτό φαίνεται και απο την διακόσμηση του σπιτιού του.Το σπίτι του είναι
μικρό , έχει μόνο ένα δωμάτιο. Το σπίτι είναι άδειο χωρίς έπιπλα χωρίς χρώμα απλα
έχει ένα στρώμα στο πάτωμα για να κοιμάται. Το ίδιο μπορεί να πει κάποιος για το
ντύσιμο του.Απλά έχει κάποια ρούχα για να ντυθεί.
Ο Παντελής είναι πολύ ήρεμος ‘άνθρωπος δεν έχει νευριάσει ποτέ , δεν έχει χτυπήσει
ποτέ κανέναν.
Ως άνθρωπος ό Παντελής καταλαβαίνει τα λάθη του αλλά αποφεύγει να τα διορθώσει
γιατί πιστεύει ότι πρέπει να αγκαλιάζουμε τα λάθη μας και όχι να προσπαθούμε να τα
βελτιώσουμε υιοθετώντας μια άλλη προσωπικότητα.Σύμφωνα με τον Παντελή είμαστε
αυτοί που είμαστε.
Ο Παντελής θέλει να θεωρείται καλός φωτογράφος και ηθικός ως άνθρωπος και ως
επαγγελματία. Έχει αφιερώσει όλη την ζωή του πάνω σε αυτό.
Δεν του αρέσει να φαίνεται δεν τον νοιάζει πως φαίνεται στους άλλους , είναι αδιάφορος
για τους ξένους.
Ο Παντελής μιλάει γρήγορα και οι λέξεις που χρησιμοποιεί είναι περίεργες και συχνά
δεν βγαίνει νόημα αλλά πάντα καταφέρνει να πει αυτο που θέλει.


