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Η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων είχε την χαρά και 

την τιμή να παρακολουθήσει στις 5/9/2022, την παγκοσμίως πρώτη 

προβολή της ταινίας , ¨ Το Τρίγωνο της Θλίψης ¨,  στην παραλία της 

Χιλιαδούς, όπου και γυρίστηκαν αποσπάσματα. 

Πλήθος κοινού, επίσημοι προσκεκλημένοι, τηλεοπτικοί σταθμοί και 

κριτικοί, παρακολούθησαν την ταινία. 

Το Τρίγωνο της θλίψης: η ρυτίδα πάνω από τα μάτια ,του Σουηδού 

Ρόμπερτ Έστλουντ κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο πρόσφατο  

Φεστιβάλ των Καννών και ουσιαστικά με αιχμηρό ευφυέστατα 

επώδυνο τρόπο είναι σαν να μας σερβίρει ένα κοινωνικό πείραμα, 

όπου η ιεραρχία αλλάζει ριζικά, ο τροχός πλέον έχει γυρίσει και οι 

άλλοτε ισχυροί βρίσκονται στο έλεος του αδύναμου. 

Μια ταινία που περιγελά την δικτατορία της ομορφιάς , περνά στο 

χάσμα των τάξεων και επιτίθεται στην υποκρισία της ισότητας, με το 

στενάχωρο γεγονός την απώλεια της πρωταγωνίστριας.. μας 

προβάλλει την εκδίκηση του χρόνια καταφρονημένου ενάντια στον 

προνομιούχο υποκριτή. 



Τα νοήματα της ταινίας πολλά, το ειδυλλιακό τοπίο μαγευτικό σε μια 

βραδιά γέλιου, δυσφορίας και προβληματισμού που ουσιαστικά σου 

επιβεβαιώνει με τον πιο ρεαλιστικό ίσως και κυνικό τρόπο , ότι, ναι,  

είμαστε όλοι ίσοι, αλλά μόνο απέναντι στο θάνατο.. 

Η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ με τη σειρά της, άφησε το δικό της στίγμα στους 

συντελεστές και δημιουργούς της ταινίας, προσφέροντας ως ένδειξη 

ευγνωμοσύνης για την ανάδειξη του τόπου, το δικό της έργο, τον  

Τουριστικό-Ενημερωτικό- Ιστορικό Οδηγό του Δήμου μας, που έχει 

τον ίδιο στόχο , ώστε να γνωρίσουν, την ιστορία αλλά και τις 

υπόλοιπες ομορφιές του τόπου μας. 

Η χαρά του σκηνοθέτη με αυτή μας την χειρονομία, ήταν έκδηλη και 

ιδιαιτέρως ένθερμη. 

Μια βραδιά άψογης διοργάνωσης και άριστου αποτελέσματος από 

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την βοήθεια του Δήμου μας και 

των κατοίκων της περιοχής ,μια ταινία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και 

οπτικής. 

Συγχαρητήρια σε όλους. 

 

 

 
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. 
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