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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
του Μ ι χ ά λ η Δ η μ ό π ο υ λ ο υ
Ο Β ασίλης Γεω ργιάόης είναι, μ α ζ ί μ ε τον Γιώργο Τζαβέλλα και τον Γρή
γορή Γρηγορίον, μ ια α π ό τις π α τρια ρχικές μ ο ρ φ ές τον Ελληνικού Κινη
μ α τογρά φ ο υ. Σ ε μ ια επο χή που, στην εγχώ ρια κινηματογραφία, κ υ ρ ια ρ 
χούσε ένας ά κ ρ α το ς «ερασιτεχνισμός», μ ε προχειρότητες, ευκολίες και
αφέλειες, ο Γ εω ργιάόης ήταν α π ό τους πρώ τους «μαστόρους» που αντιμε
τώ πισαν την ταινία μ ε τους κανόνες του κινηματογρά φου κι όχι απλώ ς ως
εικονογραφ ημένο θέατρο.
Α υ τή η «μαστοριά» του Γεω ργιάδη (να δημιουργεί, δηλαδή, κινηματο
γρ α φ ικ ές τα ινίες κι όχι να κα τα σ κευά ζει θεα τρικές μ ετα γρ α φ ές σε φιλμ),
ίσως σήμερα να μ η ν α π ο τιμ ά τα ι όσο της αξίζει. Α ποόεικνύεται, όμως, π ο 
λύ σ ημα ντική και κρίσιμη, γ ια τ ί στην ουσία εκπαίδευσε ένα μεγά λο κοινό
στο να β λέπ ει κα ι να απολαμβάνει τον κινηματογράφο.
Ό τα ν οι π ο λεμ ικ ές ανά μεσα στον εμπορικό, λεγόμενο και τον νέο ελλη
νικό κινη μ α το γρά φ ο έφ τα σ α ν στην πιο μηδενιστική και δογμα τική τονς
φάση, το έργο του Β ασίλη Γεεω ργιάδη έμεινε έξω α π ’ α υτές τις α ντεγκλή
σεις. Ό λοι σ εβά σ τηκ α ν και αναγνώ ρισαν στην περίπτω σή του ένα αληθινό
ταλέντο π ο υ προ σπ άθη σε κάτω α π ό αντίξοες συνθήκες να χειραφ ετήσει
το υλικό του κα ι να εμπλουτίσει α π ο τελεσ μα τικά τα επ ικ ρα τέσ τερα κινη
μ α το γρ α φ ικ ά είδη της ντό πιας παραγω γής. Θα μπ ο ρούσα με να πούμε ότι
στο επ ίπ εδ ο της κινη μα το γρα φ ικής δημιουργίας ο Γεωργιάόης είναι από
τους π ρώ το υς αληθινούς κινηματογραφιστές, μ ε σπάνια ικανότητα επ ι
κοινωνίας μ ε το κοινό.
Α υ τό ς ο συνδυα σ μό ς λα ϊκ ό τη τα ς στην κινηματογρα φ ική του γρ α φ ή και
επ ά ρ κ εια ς τω ν κινηματογρα φ ικώ ν του υλικώ ν μετα φ έρθ ηκε και στην νεό
κοπη, τότε, τηλεόραση. Σ ε ποιον οφείλουμε μ ερ ικά α π ό τα αξιολογότερα
και κλα σ ικό τερ α σίριαλ, όλα βασισμένα σε σημαντικά λογοτεχνικά έργα;
Σ τον Βασίλη Γεωργιάδη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
το υ Δ η μ ή τ ρ η Χ α ρ ί τ ο υ
Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφον (Π .Ε .Κ Κ ) συνεχίζει,
σε αγαστή πάντοτε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφον Θεσσα
λονίκης, να συμμετέχει στα τιμητικά αφιερώ ματα που πραγμα τοποιού
νται στους πιονιέρους τον ελληνικού κινηματογράφου.
Φέτος, τεσσαρακοστή πανηγυρική διοργάνωση τον φεστιβάλ, το τιμώ
μενο -κ α ι για το σώμα των κριτικώ ν- πρόσωπο είναι ο Βασίλης Γεωργιάόης- ο σκηνοθέτης, ο οποίος μ α ζ ί με τον δημιουργικό του κόπο έβαλε την
υπογραφή τον κάτω από ταινίες-σταθμούς, όπω ς: Τα κόκκινα φανάρια,
Το χώμα βάφτηκε κόκκινο, Γάμος αλά ελληνικά, Κορίτσια στον ήλιο κ.ά.
Στην εικοσάχρονη διαδρομή του στην κινηματογραφική σκηνοθεσία,
μ ε είκοσι ταινίες στο ενεργητικό του, αξιώθηκε και καλλιτεχνικές επιτεύ
ξεις, αλλά και λαμπρές όσο και αξιοζήλευτες αναγνωρίσεις μέσα και έξω
απ ό τη χώρα μας. Αξιώθηκε να δει, ξανά και ξανά, τις ταινίες του υποψ ή
φιες για Ό σκαρ καλύτερης ξένης τανίας και για τη «Χρυσή Σφαίρα» των
Α νταποκριτώ ν Ξένου Τύπον του Χόλιγονντ. Τις είδε να συμμετέχουν στις
ιστορικές ρετροσπεκτίβες του ελληνικού κινηματογράφου στο Μουσείο
Μ οντέρνας Τέχνης της Ν έας Υόρκης και στο Μ πομπούρ στο Παρίσι, και
να βραβεύονται κ α τ ’ επανάληψη, όπως και οι συντελεστές τους, στο Φε
στιβάλ της Θεσσαλονίκης.
Πολλές α π ’ αυτές τις ταινίες εξακολουθούν να διατηρούν τις αφ ηγημα
τικές και τις καλλιτεχνικές α ρετές που τις έκαναν δημοφιλείς, κυρίως για 
τ ί περιέχουν μηνύματα ελπίδας και αγά πης για τον καθημερινό άνθρωπο.
Εντούτοις, πιο σημαντικό παραμένει ότι πίσω α π ό τη λάμψη της επι
τυχίας βρίσκονται το πρόσωπο και ο χα ρα κτή ρα ς του ανθρώπου Βασίλη
Γεωργιάδη, του προσφυγόπουλου α π ’ τα Δαρδανέλλια, του αναχωρητή
στο αγαπημένο του Ξυλόκαστρο: χα ρα κτή ρα ς ακέραιος και ασυμβίβα
στος- ζεστός, φιλικός, άμεσος, ανοιχτόκαρδος, μ ε το μόνιμο και αφειδώ 
λευτο χαμόγελο για όλους, αλλά, ταυτόχρονα, στη σκιά της κούφιας δημο
σιότητας: δείγματα γνήσιας σεμνότητας και μετριοφροσύνης.
Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μη γίνει αναφορά και στο άλλο σημαντι
κό έργο που επιτέλεσε στη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, μεταφ έροντας
στην τηλεόραση, μ ε τρόπους μέχρι σήμερα υποδειγματικούς, τους κλασι
κούς της νεότερης ελληνικής πεζογραφίας.
Α υτή την τιμητική μαρτυρία καταθέτει η Π .Ε .Κ Κ προς τον σημαντικό
εκπρόσω πο της περιουσίας τής εθνικής μ α ς κινηματογραφίας.
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ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
του Α ν τ ώ ν η Μ ο σ χ ο Β ά κ η
Ό ταν ο Γεωργιάδης ξεκινά στον ελληνικό κινηματογράφο, έχουν κιόλας
προβληθεί το Κυριακάτικο ξύπνημα και η Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη,
καθώς και η Μ αγική πόλις του Νίκου Κούνδουρου. Ο δρόμος προς τον
«κινηματογράφο του δημιουργού» —που θα γίνει αργότερα ο «νέος ελληνι
κός κινηματογράφος»— έχει στρωθεί, αφού τον πρωτοάνοιξαν, λίγο παλιότερα, ο Γρηγόρης Γρηγορίου με το Πικρό ψωμί (1951) και ο Στέλιος Τατασόπουλος με τη Μαύρη γη (1952). Ωστόσο, τα σμήνη των δακρυγονικών μελό και
των λογοδιαρροϊκών φαρσοκωμωδιών κατακλύζουν την κινηματογραφική
ατμόσφαιρα, εμποδίζοντας κάθε φιλότιμη προσπάθεια.
Όμως, ο νέος σκηνοθέτης φιλοδοξεί να μπει σ’ αυτόν το δρόμο από δικό
του πέρασμα και να τον ακολουθήσει μεν, αλλά παράπλευρα. Από φτωχή
οικογένεια (ο πατέρας του πρόσφυγας από τα Δαρδανέλλια, έστησε σπιτικό
στο Ξυλόκαστρο, όπου ο Βασίλης μεγάλωσε ανάμεσα στην απέραντη
θάλασσα, τα σιωπηλά πεύκα και τους απλούς ανθρώπους), βρίσκεται πιο
κοντά στο λαό από άλλους.
Φιλοδοξία του είναι, από τη μια ν’ ανεβάσει αληθινά το λαό στις ταινίες του
και από την άλλη να του προσφέρει ευκολονόητο, αλλά ειλικρινές, θέαμα. Ο
δρόμος είναι δύσβατος, γιατί θα πρέπει να περνά ανάμεσα στις συμπληγάδες
του κινηματογράφου ποιότητας, που καθόλου δεν έχει την εύνοια των παραγω
γών και του εμπορικού κινηματογράφου, ο οποίος θεωρείται «λαϊκός», αλλά
δεν έχει τη δική του προτίμηση. Θαυμάζει στον Hitchcock την επιδεξιότητα να
δημιουργεί ευκολονόητο στο μεγάλο κοινό θέαμα, χωρίς να νοθεύει την τέχνη
του, αλλά βέβαια πολύ απέχει από το να διαθέτει τις ικανότητές του- γοητεύε
ται από τα επιτεύγματα του ιταλικού νεορεαλισμού, αλλά δεν υπάρχει στην
Ελλάδα κανένας Zavattini για να στηρίξει με σενάρια αυτή την τάση.
Τα εφόδιά του είναι ακόμα περιορισμένα. Έ χ ει αποφοιτήσει από μια αυτο
σχέδια κινηματογραφική σχολή, την πρώτη που δίδαξε την Έβδομη Τέχνη στην
Ελλάδα, αλλά, παρά το επιβλητικό όνομά της («Ακαδημία Κινηματογραφικών
Σπουδών»), δεν διέθετε από τεχνικό εξοπλισμό παρά μιαν άχρηστη μηχανή λήψεως, μονταρισμένη από αγορασμένα εδώ κι εκεί εξαρτήματα, που οι σπουδα
στές μπορούσαν μόνο να περιεργάζονται στο γραφείο του διευθυντή. Η μόρ
φωση, επομένως, που παρείχε η σχολή, ήταν αποκλειστικά θεωρητική, και ο
Γεωργιάδης, όπως και άλλοι, έμαθε τον κινηματογράφο δουλεύοντας βοηθός
σκηνοθέτη (του Κούνδουρου στη Μαγική πόλη) και βλέποντας και μελετώντας
ξένες ταινίες.
Τι λαϊκότερο από το ποδόσφαιρο (και μάλιστα, στην ειδυλλιακή εκείνη εποχή
που δεν το είχαν πατρονάρει οι μπίζνες, όταν οι παίκτες αγωνίζονταν για τις ια
χές των κερκίδων, για τους πελώριους τίτλους των εφημερίδων, και δεν ξε
πουλιόνταν από ομάδα σε ομάδα); Ο Μουράτης, ο Πούλης, ο Λινοξυλάκης, ο
Μανταλόζης, ο Πετρόπουλος (Άσσοι τον γηπέδου, 1956) ήταν παιδιά του λαού,
φιλότιμα και γενναιόκαρδα που, τις Κυριακές, παρέσυραν το λαϊκό κοινό σε η
ρωικές εξάρσεις. Ο Γεωργιάδης θα τους βρει ρόλους που ταιριάζουν στην κοι
νωνική τους κατάσταση και στο χαρακτήρα τους. Ο ένας, βιοπαλαιστής, μ’ ένα
τσούρμο κουτσούβελα, που πασκίζει κουβαλώντας μια σκάλα και κολλώντας α-
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φίσες να βγάλει ένα μεροκάματο για να τα ζήσει- ο άλλος, αρραβωνιασμένος,
που μάταια αναζητεί με το κορίτσι του μια φωλιά με φτηνό νοίκι για να πα
ντρευτούν ο τρίτος, σπουδαστής μηχανικός, ο οποίος, ωστόσο, θυσιάζει την καριέρα του για το ποδόσφαιρο κ.ο.κ.
Το σενάριο που έγραψε ο θεατρικός συγγραφέας Ιάκωβος Καμπανέλλης
-στο ξεκίνημά του κι αυτός-, αν και διανθισμένο με χιούμορ, αδυνατεί να δέσει
μια πλοκή και να αναπτύξει μια ενδιαφέρουσα δράση. Όμως, ο σκηνοθέτης, α
κολουθώντας τα πρότυπα του νεορεαλισμού, έχει δώσει γνησιότητα στο έργο,
το έχει κινήσει με ζωηράδα και αδιάπτωτο ρυθμό, και, προπαντός, μ’ ένα επι
δέξιο, συναρπαστικό ή χιουμοριστικό μοντάζ εικόνων «εκ του φυσικού», υπο
βάλλει αυθεντικότητα σε σημείο που να δείχνει πραγματικά το ποδόσφαιρο
σαν ζωή και έκφραση της φτωχολογιάς.
Το θέμα του Καραγκιόζη (1958) είναι επίσης ένα λαϊκό θέμα, αλλά το σενάριο
που στήνει στην ομώνυμη ταινία ο γνωστός πρωταγωνιστής του κλασικού θεά
τρου Θάνος Κωτσόπουλος -ο οποίος επωμίζεται και τον κεντρικό ρόλο- είναι
ισχνό και αφελές μελόδραμα: ένας καραγκιοζοπαίκτης, που ο κινηματογράφος
εξοντώνει την τέχνη του, με συνέπεια να πέσει στην εξαθλίωση και να τον ε
γκαταλείψει η γυναίκα του, ξαναβρίσκει ύστερα από χρόνια μεγαλωμένη την
κορούλα του μαζί με τη μικρή εγγονή του, οι οποίες θα τον αναγνωρίσουν στο
τέλος της ταινίας, ενώ αυτός πεθαίνει στο νοσοκομείο.
Παρά τη συνεργασία δύο σκηνοθετών (των Γεωργιάδη και Ερρίκου Θαλασ
σινού) και την επιμελημένη δουλειά τους, η ταινία δεν ξεπέρασε τη μετριότητα.
Μία τρίτη προσπάθεια για μια ειλικρινή λαϊκή ταινία είναι οι Περιπλανώμενοι
Ιουδαίοι (Οι δοσατζήδες, 1959). Εδώ τα πράγματα πήγαν καλύτερα. Παρ’ όλο
που το σενάριο (Ναπ. Ελευθερίου), κατά τα πρότυπα της φαρσοκωμωδίας, έχει
διαλογικό φόρτο και αδιάκοπα ευφυολογήματα, η ταινία έχει κινηματογραφικότητα, πραγματώνοντας με εικόνες γλαφυρά το θέμα της: τον αγώνα μέσα στη
φτώχεια και το μόχθο των απλών ανθρώπων. Με κέντρο τους δύο φουκαράδες
ήρωές της, που μ’ ένα περιπλανώμενο φτωχομάγαζο πολεμούν να φτιάξουν μια
θέση κάτω από τον ήλιο, περιφέρεται στα στενοσόκακα με τις άθλιες παράγκες, όπου ζουν οι άνθρωποι «που δεν έχουν χρήμα, αλλά έχουν καρδιά». Δεν
μοιάζει καθόλου η ταινία του Γεωργιάδη με τις συνηθισμένες της ελληνικής πα
ραγωγής. Έ χ ε ι αλήθεια, γνήσια συγκίνηση, ανθρωπιά, ευγένεια, όπως και
στρωτή, ρέουσα αφήγηση. Το θαυμάσιο ντουέτο Νίκος Σταυρίδης-Θανάσης
Βέγγος τής χαρίζει σπαρταριστή ζωντάνια.
Η επόμενη ταινία, Διακοπές στην Κολοπετινίτσα (1959), είναι καθαρή απο
τυχία. Η παρουσία του Χατζηχρήστου με τη βλάχικη πουκαμίσα και την ακατά
σχετη λογοδιάρροιά του σ’ ένα περίπου ανύπαρκτο σενάριο (Ναπ. Ελευθερί
ου), που συσσωρεύει όλα τα καθιερωμένα κλισέ του είδους, την καθηλώνει στη
φαρσοκωμωδία. Αντιγράφω από κριτική μου εκείνης της εποχής: «Ασυναρτη
σία στην πλοκή, ασημαντότητα στα επεισόδια, φλυαρία στην αφήγηση, α
νυπαρξία στόχου στη σάτιρα. Διαφαίνεται η πρόθεση να σατιριστεί ο επαρχιώ
τικος “μοντερνισμός”, όμως αυτό γίνεται χοντροκομμένα, χωρίς πρωτοτυπία
και σαφήνεια, και η πρόθεση πράξη δεν έγινε».
Αλλά ο Γεωργιάδης έχει ανεβάσει την τεχνική του. Από ταινία σε ταινία η
σκηνοθεσία του γίνεται πιο κυριαρχημένη, αποτελεσματική, κινηματογραφική,
με επιδέξια εναλλαγή, σε μοντάζ, κοντινών εκφραστικών πλάνων και γκρο
πλαν (τα οποία -χαρακτηριστικά- λείπουν από τον συνηθισμένο -«εμπορικό»ελληνικό κινηματογράφο εξαιτίας της ανάπτυξης του σεναρίου με διαλογικές
σκηνές). Αυτά τονίζουν την ψυχολογία των προσώπων, ενώ τα μακρινά πλάνα

//

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

υποβάλλουν ατμόσφαιρα και αναπτύσσουν τη δράση. Έτσι, η ψυχολογία βα
θαίνει, η δραματικότητα δυναμώνει, η ταινία επιβάλλεται.
Συγχρόνως, ο Γεωργιάδης τελειοποιεί τη δεξιότητά του να κινεί τα πλήθη, ό
χι απλώς ομαδικά και μονόδρομα, αλλά εξατομικευμένα, σύνθετα και διαπλεκόμενα, στο εσωτερικό των πλάνων. Αυτό το ανέβασμα θα φανεί στο αμέσως ε
πόμενο έργο του και θα κορυφωθεί σε μια περίοδο ακμής, με πέντε σημαντικές
για τον ελληνικό κινηματογράφο ταινίες: Τα κόκκινα φανάρια, Γάμος αλά ελ
ληνικά, Το χώμα βάφτηκε κόκκινο, Η έβδομη μέρα της Δημιουργίας, Κορίτσια
στον ήλιο. Παραδόξως, οι ταινίες αυτές αποτελούν και τις πιο μεγάλες οικονο
μικές επιτυχίες του, πράγμα που σημαίνει πως ο Γεωργιάδης πέτυχε το στόχο
του: να ελκύσειτο μεγάλο κοινό σ’ έναν καλύτερο κινηματογράφο.
"Υστερα από την οικονομική αποτυχία των λαϊκών ταινιών του, ο Γεωργιά
δης στρέφεται στην «ταινία φουστανέλας». Όμως και πάλι δεν θα βυθιστεί
στα τέλματα του είδους, αλλά θα επιδιώξει να το ανεβάσει ποιοτικά με μια
ακριβόλογη, μεθοδική σκηνοθεσία, και μετριάζοντας τις μελοδραματικές ε
ξελίξεις του. Στην Κρυστάλλω (1959), πέρα απ’ τη ρητορικότητα των διαλό
γων και το μελοδραματισμό των καταστάσεων, το σενάριο του Νίκου Φώσκολου προσφέρει πυκνή πλοκή (σε αντίθεση με την ισχνότητα που
χαρακτηρίζει αυτές τις ταινίες), αλλεπάλληλα δραματικά επεισόδια, έντονες
συγκρούσεις, ενώ η σκηνοθεσία συντηρεί τη συναρπαστικότητα στην αφήγη
ση, αποφεύγει τις χαλαρότητες και ντύνει τη δράση με επιβλητικά τοπία.
Στην Κατάρα της μάνας (1961), το σενάριο του Κώστα Μαιάνδρου είναι πιο
αδύνατο, περιέχοντας χαλαρότητες και επαναλήψεις σε μια αρκετά επίπεδη
πλοκή. Ωστόσο, κι εδώ η σκηνοθεσία συντηρεί το ενδιαφέρον με το μοντάζ
έντονα δραματικών πλάνων και με εντυπωσιακά τοπία.
Τα ίδια ισχύουν και για την επόμενη ταινία, Φλογέρα και αίμα (1961), όπου η
πλοκή είναι πιο σφιχτοδεμένη, αλλά η ιστορία, μελοδραματική: η κόρη ενός κα
κού τσιφλικά ερωτεύεται τον καλό, νεαρό, φτωχό αγρότη, αντίπαλό του, με τις
συνηθισμένες καταλήξεις.
Και στις τρεις αυτές ταινίες η θαυμάσια φωτογραφία του Νίκου Γαρδέλη
συμβάλλει στη δημιουργία ενός αποδεκτού έργου. Εξαίρετοι ερμηνευτές στην
πρώτη η Αντιγόνη Βαλάκου, ο Στέφανος Στρατηγός, ο Κώστας Κακαβάς, στη
δεύτερη ο Γιώργος Φούντας, ο Τίτος Βανδής, η Τλια Λιβυκού, ο Λάκης Σκέλλας, στην τρίτη ο Μάνος Κατράκης.
Δύο κωμωδίες, Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο (1962) και Γάμος αλά ελληνικά
(1964), συνιστούν κεφάτες παρενθέσεις στο έργο του Γεωργιάδη. Εναλλάσσο
νται με δράματα, αλλά θα τις εξετάσουμε μαζί, γιατί είναι και οι δύο επιτυχίες,
αποκαλύπτοντας μιαν άλλη -κωμωδιακή- φλέβα στο ταλέντο τού σκηνοθέτη
(υποψίες της είχαμε στις αρχικές, «λαϊκές» ταινίες του). Η πρώτη είναι ένα α
νάερο, φανταχτερό πυροτέχνημα, όπου ένας νεαρός ερωτεύεται την αρχηγό
μιας σπείρας παραχαρακτών, αλλά ξεσκεπάζει τελικά τη συμμορία, κερδίζο
ντας συγχρόνως την καρδιά της εκλεκτής του. Το σενάριο (Α. Γιαλαμάς - Κ.
Πρετεντέρης), αν και παραφορτωμένο σε επεισόδια, προσφέρει επιδέξια κινη
ματογραφική ανάπτυξη, ενώ η σκηνοθεσία δίνει άνεση, μπρίο, ευρηματικότητα
στην αφήγηση, οδηγώντας σε μιαν αληθινά κινηματογραφική, απαλλαγμένη α
πό θεατρικότητες, κωμωδία.
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Η δεύτερη παρουσιάζει το πρωτοφανές τότε -και σπάνιο σήμερα- για ελλη
νική ταινία φαινόμενο, να έχει τέσσερις σεναριογράφους· εξ ου και ο πλούτος
των επεισοδίων. Ξεκινά από μια ευρηματική, ποιητική και χαριτωμένη ιδέα: έ-
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νας νέος και μια νέα συναντιόνται, μεταμφιεσμένοι, και αλληλοερωτεύονται σ’
ένα καρναβάλι, σε μιαν ατμόσφαιρα ονείρου και παραμυθιού- μα όταν ξανα
βγαίνουν στην πραγματικότητα, δεν μπορούν ν’ αναγνωρίσουν ο ένας τον άλλο.
Ακόμα κι όταν παντρεύονται: καθένας αναζητεί το πλάσμα που δημιούργησε
με τη φαντασία του.
Φαίνεται πως η φαεινή αυτή ιδέα (της προικισμένης σεναριογράφου Μα
ρίας Πολενάκη) δεν έπεισε τον παραγωγό για την εμπορικότητά της. Έτσι, επι
στρατεύτηκε ο επιθεωρησιογράφος Ναπολέων Ελευθερίου, μπερδεύτηκαν και
ο σκηνοθέτης και ο πρωταγωνιστής, για ν’ αναπτύξουν πιο «προσγειωμένα» το
σενάριο, πλουτίζοντάς το με κωμικά ευρήματα: το έργο, από την μπριλάντικη
κομεντί, πέρασε στη φάρσα. Το αρχικό θέμα συγκολλήθηκε με το θέμα της
συγκατοίκησης με την πεθερά (δύο οι πεθερές εν προκειμένω) και με το θέμα
της στενότητας των χώρων στις σημερινές πολυκατοικίες.
Ωστόσο, το έργο είναι -στο σύνολό του- απολαυστικό, χάρη στην κίνηση, τη
ζωντάνια, το γοργό και άνετο ξετύλιγμα, το χιούμορ που του δίνει η σκηνοθε
σία. Στο πρώτο τρίτο του είναι σωστό χάρμα, με τη γεμάτη κίνηση περιγραφή
του καρναβαλιού. Αλλά και όταν περνά στη φάρσα, συγκρατείται σε ανεκτό ε
πίπεδο, παρασύροντας με την επιδεξιότητα του σκηνοθέτη και με το μπρίο τού
εξαίρετου μπριλάντε Γιώργου Κωνσταντίνου, την τσαχπινιά της Ξένιας Καλογεροπούλου, το σπαρταριστό παίξιμο της Σμάρως Στεφανίδου, της Δέσπως
Διαμαντίδου, τον φαντεζίστικο αυτοσχεδιασμό του ταλαντούχου -νεόβγαλτου
τότε- κωμικού Χάρρυ Κλυνν.
Με την Οργή (1962), ο Γεωργιάδης περνά στο κοινωνικό δράμα, που θα το υπη
ρετήσει με δύο ακόμη ταινίες: Τα Κόκκινα φανάρια και την Έβδομη μέρα της
Δημιουργίας. Δεν ξεφεύγει βέβαια από το μελό -θ α το ξεπεράσει μόνο στην
τρίτη από αυτές τις ταινίες-, μελό βαρύγδουπο, κραυγαλέο, εμφαντικό, που ε
δραιώνει το σενάριο του Νίκου Φώσκολου, επιδιώκοντας να μιμηθεί -σημαντι
κές ωστόσο και συνεπείς στο κοινωνικό θέμα τους, των παραστρατημένων νέ
ων- ξένες ταινίες, όπως ήταν οι Ζαβολιάρηδες του Marcel Carné, η Ζούγκλα
του μαυροπίνακα του Richard Brooks κ.ά.
«Ωστόσο», σημειώνει η Αγλαΐα Μητροπούλου, «ο Γεωργιάδης έχει κατορ
θώσει ν’ αντισταθμίσει τις μελοδραματικές υπερβολές με ένα περίφημο μοντάζ
και ένα ρυθμό όλο νεύρο, που σπάνια λασκάρει».
Ό πω ς κάνει συνήθως στα σενάριά του ο Νίκος Φώσκολος, μεταφέροντας το
θέμα στην ελληνική πραγματικότητα, δεν έχει εμβαθύνει στις ουσιαστικές αι
τίες του φαινομένου και παραμένει στις επιφανειακές και δευτερεύουσες.
Ισχναίνει έτσι τους χαρακτήρες και περιορίζει το ενδιαφέρον της ταινίας στα
παθήματα των ηρώων της ως απομονωμένων και όχι αντιπροσωπευτικών ατό
μων. Παρ’ όλα αυτά, το σενάριο -όπως πάντα συμβαίνει με τον ικανό αυτό σε
ναριογράφο- έχει κινηματογραφικότητα, γιατί αναπτύσσεται δυναμικά στον ε
λεύθερο χώρο, και δραματικότητα, καθώς συνθέτει αντιθετικά τις ιστορίες των
ηρώων, δημιουργεί συγκρούσεις, κρίσιμες καταστάσεις, που κορυφώνουν το
ενδιαφέρον και οδηγούν, χωρίς πτώσεις, στη λύση.
Όμως -σημειώνω στην κριτική μου τότε-, «βασικός παράγων της επιτυχίας εί
ναι ο σκηνοθέτης που... δημιουργεί πραγματικά με το φακό, τονίζει τις δραματικές
και ψυχολογικές καταστάσεις, κινεί επιδέξια τα σύνολα, παράγει εντάσεις, ατμό
σφαιρα με την εικόνα, με τον ήχο, με το μοντάζ, στοιχεία δηλαδή καθαρά κινημα
τογραφικά. Πολλές, πάρα πολλές, περίοδοι της ταινίας είναι επιτεύγματα».*
Την ίδια δημιουργικότητα και ικανότητα θα δείξει ο Γεωργιάδης στην ταινία
Τα κόκκινα φανάρια (1963), η οποία, παρά τις χαλαρότητες του σεναρίου *
(Αλέκος Γαλανός), παρακολουθείται με αδιάπτωτο ενδιαφέρον, καθώς διηγεί-

" ίκΤ]*’

εκ

13

Το χώμα βάφτηκε
κόκκινο, 1965
Επάνω: ο
Χριστόφορος Ζήκας
και
ο Νότης Περγιάλης.
Κάτω: ο Γιάννης
Βόγλης και
ο Νίκος
Κούρκονλος.
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ται τις διαπλεκόμενες ιστορίες πε'ντε κοινών γυναικών, τροφίμων ενός οίκου α
νοχής, που προσπαθούν να αλλάξουν ζωή με τον ε'ρωτα, δημιουργώντας δε
σμούς με τίμιους και ευγενικούς άνδρες. Ασφαλώς το έργο ρομαντικοποιεί τα
πράγματα και απαλύνει την επιβολή της μοίρας και τη συναφή τραγικότητα:
δύο από τις γυναίκες κατορθώνουν να ξεφύγουν. Η αγαπημένη του καπετάνι
ου, όταν πνιγεί ο καλός της, θα φτιάξει αλλιώς τη ζωή της με τα λίγα χρήματα
που της άφησε εκείνος, αφού μάλιστα πρέπει τώρα να δείχνεται τίμια στο παιδί
της, το οποίο έχει μεγαλώσει. Την άλλη τη συγχωρεί ο αρραβωνιαστικός της, α
φού πρώτα την αποκήρυξε μετά σπαραγμού και βδελυγμίας, όταν του αποκα
λύφθηκε άλλη από αυτήν που έως τότε πίστευε. Μία τρίτη πείθεται πως ο δε
σμός της μ’ ένα νεότερο της παλικάρι, που δεν έχει κάνει ακόμα το στρατιωτικό
του κι έχει και αδελφή να παντρέψει, είναι αταίριαστος, κι αποφασίζει να
συνεχίσει καρτερικά το δρόμο της. Την τέταρτη, πάλι, δεν τη θέλει πια ο νταβατζής της, κι ίσως έτσι να ’ναι καλύτερα για κείνην. Η πέμπτη, τέλος, θεληματική
και καπάτσα, θ’ ανοίξει δικό της «μαγαζί» και θα πάρει τις δύο τελευταίες μαζί
της.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω το ζευγάρι του πρώην τροφίμου ασύ
λου με την καθαρίστρια. Είναι ίσως το πιο ανθρώπινο στην ταινία, που αποζη
τεί, με τις ασθενικές του δυνάμεις, να φτιάξει μια δική του ζωή. Όμως, είναι ε
ξωθημένο στην υπερβολή, ενώ ο Νότης Περγιάλης ερμηνεύει γλυκερά το ρόλο
του- πιο σωστή είναι η Ηρώ Κυριακάκη.
Είναι φανερό πως ο σκηνοθέτης έχει θελήσει ν’ αποφύγει το κλίμα κατάθλι
ψης που θα έφερνε μια ρεαλιστική αντιμετώπιση του θέματος. Έτσι, κινεί την
αφήγηση μέσα σε γιορτές, λούνα-παρκ και πυροτεχνήματα, αποφεύγει τη νατουραλιστική περιγραφή του περιβάλλοντος, υπαινίσσεται μόνο, χωρίς να δεί
χνει, κάθε αποκρουστική ή χυδαία πραγματικότητα, δημιουργώντας έτσι μια
συγκινητική, κάθε άλλο παρά ρεαλιστική, ιστορία με συγκρατημένο μελό, που
την επιβάλλει με μιαν άνετη, στρωτή αφήγηση, θαυμάσια κίνηση των πληθών,
κινηματογραφικότητα, φυσικότητα και ζωντάνια. Ωραίους ρόλους συνθέτουν ο
Μάνος Κατράκης, ο Γιώργος Φούντας, η Τζένη Καρέζη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, η Αλεξάνδρα Λαδικού, η Δέσπω Διαμαντίδου, η Κατερίνα Χέλμη, η Ελέ
νη Ανουσάκη, η Ηρώ Κυριακάκη.
Ο Γεωργιάδης θεωρεί καλύτερη ταινία του την Έβδομη μέρα της Δημιουργίας
(1966). (Σωστά, αν και θα πρόσθετα δύο ακόμη: το Χώμα βάφτηκε κόκκινο, α
πό την πλευρά της σκηνοθεσίας, και το Κορίτσια στον ήλιο, από την πλευρά της
ενότητας του στιλ.) Μ’ όλο που ταλαντεύεται ανάμεσα στο ψυχολογικό και το
κοινωνικό (το πρώτο φρενάρει το δεύτερο), το σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλλη (διασκευή από το ομότιτλο θεατρικό έργο του) και συγκεντρώνεται γύρω
από μια ιδιαίτερη περίπτωση, αντικρίζει με συνέπεια τη σύγχρονη ελληνική
πραγματικότητα, μίζερη και απάνθρωπη, χωρίς δημιουργική πνοή, που πνίγει
τα όνειρα και συντρίβει τις φιλοδοξίες. Δίνει, εξ άλλου, αντιπροσωπευτικότητα
τόσο στους χαρακτήρες όσο και στο περιβάλλον που περιγράφει, και ερμηνεύ
ει την αγωνιακή προσπάθεια των νέων να ανοίξουν ένα δρόμο στη ζωή. Όσο κι
αν είναι αεροβάμων ο ήρωάς του, θεωρώντας τον εαυτό του ανώτερο άτομο,
που δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ταπεινή ύπαρξη η οποία του προορίζε
ται, χωρίς να έχει και τα απαιτούμενα προσόντα (δεν έχει καν συμπληρώσει τις
σπουδές του - τα σχέδια που υποβάλλει σε μια επιχείρηση, είναι ανεδαφικά) έ
χει και λόγους για να το κάνει· γιατί, όπως παρατηρεί ο Κλέων Παράσχος, «δεν
θέλει να υποταχθεί στις πεζότητες της ζωής, επειδή αισθάνεται ότι, αν κάνει το
πρώτο βήμα, θα καταντήσει ένας ανθρωπάκος, ανύπαρκτος και ανώνυμος, σαν
τον πατέρα του».*

*

Παραθέτει
ο Γ. Σολόάτος στην Ιστορία
του Ελληνικού
Κινηματογράφου,
Ε ' έκδοση, τ. Γ', σελ. 256.
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Πανομοιότυπό του σχεδόν είναι και η κοπέλα που αγαπά και παντρεύεται.
Διηγείται ότι θα πάρει μεγάλη αποζημίωση από κάποιο σπίτι ανύπαρκτο. Ζουν
και οι δύο με όνειρα, κι αυτά τα όνειρα τα συντηρούν με ψέματα που λένε ο έ
νας στον άλλο και στους γύρω τους, ώσπου να έρθει η στιγμή της αλήθειας: ο
νέος πέφτει απ’ την οικοδομή, όπου είχε πιάσει δουλειά, και σκοτώνεται, τη
στιγμή που ξυπνούσαν πάλι μέσα του οι δημιουργικές φιλοδοξίες του (η προσο
χή του απορροφάται να κοιτάζει τα σχέδια των μηχανικών, και κάνει το μοι
ραίο παραπάτημα), γιατί, όπως λέει κάποιο αφεντικό στην ταινία, «στην Ελλά
δα δεν χρειάζονται σχεδιαστές, αλλά εργάτες».
Στηριγμένος στη μεθοδική ανάπτυξη του σεναρίου, ο Γεωργιάδης κινεί το
έργο κινηματογραφικά, αποφεύγοντας κάθε θεατρική στατικότητα, τονίζοντας
την ψυχολογία των προσώπων, τις δραματικές καταστάσεις και εξελίξεις, αναδείχνοντας τις κρίσιμες στιγμές, πραγματοποιώντας αδιάπτωτη σε ρυθμό,
στρωτή αφήγηση. Εξαίρετους ρόλους δημιουργούν ο Γιώργος Τζώρτζης, η
Έλλη Φωτίου, ο Κώστας Μπάκας, ο Δήμος Σταρένιος.
Τόσο με το περιεχόμενό της όσο και με την έντεχνη καλλιτεχνική της πραγ
μάτωση, η ταινία αυτή θα μπορούσε να συγκαταλεχθεί στον νέο ελληνικό κινη
ματογράφο.

16

Το χώμα βάφτηκε κόκκινο (1965) συνδέεται με το κοινωνικό δράμα από μία
μόνο πλευρά του. Στη φόρμα πλησιάζει το ουέστερν άρα, την «ταινία φουστα
νέλας», αλλά στην καλύτερη εκδοχή της. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για
δύο έργα, που χαλαρά συμπλέκονται, βαδίζοντας περίπου παράλληλα- ή, μάλ
λον, το ένα, το ιστορικο-κοινωνικό, παραμένοντας χωρίς δραματική ανέλιξη,
διαστίζει κατά διαστήματα το άλλο, το μελόδραμα: την ιδεολογική σύγκρουση
των δύο αδελφών, συνδυασμένη με την αντιζηλία τους για μια γυναίκα. Στο
πρώτο οφείλουμε επιβλητικές επικές εικόνες, δυναμικές καταδιώξεις, ιερές
συγκινήσεις, επαναστατική έξαρση και μια αξιόλογη ανασύνθεση εποχής- στο
δεύτερο, επαναλαμβανόμενες σφοδρές λογομαχίες και ξυλοκοπήματα, από
πειρες βιασμού, άγρια πάλη πάνω σε απόκρημνους βράχους, αιφνίδιες μετα
πτώσεις και... λίγο σεξ. Στο φινάλε, αφού ο καλός αδελφός, ύστερα από θανά
σιμη πάλη μαζί του, έσωσε τον κακό, μισητό αντίπαλο μέχρι στιγμής, αλλά
αδελφό του, από σίγουρο γκρεμοτσάκισμα, ξεπετιέται ο αδελφός της κοπέλας
και, καθώς έχει προηγούμενα μαζί του, σκοτώνει τον μόλις διασωθέντα κακό
αδελφό. Αλλά το πράγμα δεν μένει εκεί, γιατί ο φονευόμενος αδελφός σκοτώ
νει κι αυτός τον αδελφό της κοπέλας, τη στιγμή ακριβώς που εκείνος αντίστοι
χα τον σκοτώνει. Μένουν έτσι ο καλός αδελφός και η αγαπημένη του κοπέλα,
αδελφός και αδελφή —αντίστοιχα— φονιάδων, όπως και θυμάτων, που (ραίνε
ται να προορίζονται απ’ όλη την εξέλιξη του σεναρίου, παρά τα ενδοοικογενειακά φονικά, να γίνουν ζευγάρι.
Πρόκειται, όπως καταλαβαίνει κανείς, για σενάριο του Νίκου Φώσκολου,
ο οποίος δεν παύει να ταρακουνάει τον θεατή με ό,τι πιο βαρύγδουπο και με
γαλόστομο μπορεί να παραγάγει το μελόδραμα, αλλά και διαθέτει σημαντικά
δραματικά και κινηματογραφικά προτερήματα: πυκνή πλοκή, αδιάπτωτη
δράση, συνεχή επεισόδια, απρόοπτες εξελίξεις, αδρούς χαρακτήρες. Υπακούοντας στα κελεύσματα των παραγωγών (ρητά ή σιωπηρά, αδιάφορο)
-που ποτέ δεν θα ενέκριναν μια ταινία σαν το 1900-, θέλησε να εντάξει τα ι
στορικά γεγονότα της αγροτικής εξέγερσης του Κιλελέρ, το 1906, και της δο
λοφονίας του Μαρίνου Αντύπα στο (μελό)δραμα της ιδεολογικής διαμάχης
δύο αδελφών, γιων ενός μεγαλογαιοκτήμονα, που ο ένας τάσσεται με το μέ
ρος των αγροτών και ο άλλος εναντίον τους, και της ερωτικής αντιζηλίας
τους. Είναι προς τιμήν του ότι στέκεται με ευλάβεια μπροστά στα θύματα του
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αγροτικού αγώνα και ότι δεν ψευτίζει το λυτρωτικό του περιεχόμενο.
Ακόμα: «Είναι προς τιμήν του Γεωργιάδη», σημειώνω στην κριτική μου εκεί
νης της εποχής, «ότι διέσωσε σε αρκετή έκταση το μέρος του αληθινού και του
ανθρώπινου, αναδείχνοντάς το σε πραγματοποιημένες με γνήσια έμπνευση και
συγκλονιστικές σε αποτέλεσμα εικόνες... Τέτοιες είναι: η σκηνή της δολοφο
νίας του Αντύπα, με το έντονο σε κραδασμό εναλλακτικό μοντάζ, η σκηνή της
καταδίωξης του δολοφόνου με τον πυκνό δυναμισμό της, η σκηνή της κηδείας
του αγωνιστή με την οδύνη και τον ηρωικό παλμό που περιέχει. Ακόμα, οι πρώ
τες σκηνές, με το παλαιικό τρένο, αποτελούν μια ωραία εισαγωγή στην εποχή,
ενώ σε άλλες υπάρχουν αξιόλογα σκηνοθετικά ευρήματα (ο κύκλος των γυναι
κών στη σκηνή της γέννας)».*
Πραγματικά ο Γεωργιάδης παρουσιάζεται τώρα ως άριστος γνώστης και ε
μπνευσμένος δημιουργός του κινηματογράφου. Ό σο κι αν είναι άνιση, η ταινία
είναι σημαντική τόσο με το περιεχόμενο όσο και με τη σκηνοθετική της πραγ
μάτωση, αλλά και γιατί ανοίγει ένα δρόμο στον κινηματογράφο μας: εκείνον
της ιστορικής ταινίας· δρόμο που ακολουθήθηκε -με περισσότερη συνοχή και
συνέπεια- από τον Νίκο Κούνδουρο στο 1922 και από τον Λάκη Παπαστάθη
στην ταινία Τον καιρό των Ελλήνων.
Οι ηθοποιοί είναι όλοι καλοβαλμένοι και αποδοτικοί στους ρόλους τους. Ξε
χωρίζουμε τον Νότη Περγιάλη, κυριαρχημένο και λιτό, για μία φορά χωρίς το
γλυκερό σπλ του, που πλάθει με βάθος τη μαρτυρική και ηρωική μορφή τού
Μαρίνου Αντύπα.
Την τέλεια γνώση και εμπνευσμένη χρήση του κινηματογράφου από τον Γεωρ
γιάδη βρίσκουμε και στην επόμενη ταινία του, Κορίτσια στον ήλιο (1969), που
είναι εντελώς διαφορετικού στιλ και θέματος, καθώς αφηγείται ένα λεπτό,
τρυφερό ερωτικό ειδύλλιο: τη σύντομη συνάντηση ενός αγνού, άξεσιου βοσκού
και μιας νεαρής τουρίστριας. Τσως λίγο τραβηγμένη για την εποχή μας αυτή η
ιστορία, αλλά... θα την ευχόταν κανείς να μπορούσε να πραγματοποιηθεί- να
μην είχε χάσει, δηλαδή, η Ελλάδα την αγνότητά της.
Το σενάριο (Ιάκ. Καμπανέλλης) αναπτύσσει ευρηματικά την ιστορία, περ
νώντας από έκπληξη σε έκπληξη. Ο βοσκός καταδιώκει -σαν άλλος αρχαίος
Σάτυρος- την κοπέλα, αλλά... για να της δώσει μια χούφτα αμύγδαλα. Τον
συλλαμβάνουν για απόπειρα βιασμού. Η κοπέλα διαψεύδει, προσπαθεί να τον
αθωώσει, μα η ελληνική βασιλική χωροφυλακή είναι ανένδοτη. Εκείνη του πη
γαίνει φαγητό από το παράθυρο του κελιού του. Ξενυχτά κάτω απ’ το παρά
θυρό του. Στο τέλος, τα καταφέρνει. Κι αφού έχει τελειώσει το αγαθό της έργο,
παίρνει το τρένο και φεύγει. Όμως, αυτός την ακολουθεί στην πρωτεύουσα.
Ερωτευμένος, ξενυχτά έξω απ’ το ξενοδοχείο της. Τον παίρνει στο δωμάτιό
της· περνούν μια νύχτα μαζί. Για εκείνον θα είναι το μεγάλο γεγονός της ζωής
του, η παντοτινή του ανάμνηση. Εκείνη, το πρωί, πετά για τη μακρινή της πατρί
δα, για πιο ανοιχτούς ορίζοντες. Δεν ξέρουμε αν θα ξαναγυρίσει, έσιω κι αν πί
σω από το τζάμι, από μακριά, του το υπόσχεται.
Έ τσι η ταινία συνδυάζει τη συγκίνηση με τη χάρη, τη γοητεία με το χιούμορ.
Είναι αδιάπτωτη σε ρυθμό, ανεξάντλητη σε απρόοπτες εξελίξεις και κωμικές
καταστάσεις, καθώς σατιρίζειτην απλοϊκότητα του επαρχιώτη χωροφύλακα, α
πολαυστική, καθώς ο σκηνοθέτης -με τη συνεργασία του Νίκου Γαρδέλη στη
φωτογραφία- την ντύνει με τη μαγεία της φύσης, του βουνού και της θάλασσας. * Εφημ. «Αυγή», 11 Ιαν. 1966,
Κατακτά με το άνετο ξετύλιγμα των πλάνων, το αβίαστο παίξιμο της Αν Λό- και
μπεργκ, την κυριαρχημένη, επιδέξια υπόκριση του Γιάννη Βόγλη και τη σπαρ Σινεπιλογή, σελ 557.
ταριστή ερμηνεία του Κώστα Μπάκα.
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Τα κόκκινα φανά
ρια, 1963
Επάνω: ο Δημήτρης
Παπαμιχαήλ και
η Τζένη Καρέζη.
Κάτω: υ Μάνος
Κατράκης και
η Αλεξάνδρα
Λαδικού.

Τα κόκκινα φανά
ρια, 1963
Επάνω: ο Κώστας
Κονρτης και
η Κατερίνα Χέλμη.
Κάτω: ο Γρήγορης
Μπιθικώτσης,
η Δέσπω
Διαμαντίόον και
ο Γιώργος
Ζαμπέτας.
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Μία ακόμα ταινία εγγράφεται στο ενεργητικό του Γεωργιάδη: το Ραντεβού με
μιαν άγνωστη (1968). Πρόκειται για ένα αστικό δράμα, όπου η γυναίκα ενός ει
σαγγελέα, παραμελημένη από τον αφοσιωμένο στο επάγγελμά του σύζυγό της,
γνωρίζεται με ένα μοναχικό ζωγράφο και παρασύρεται στον έρωτα μαζί του.
Μπορεί να τον συναντά όσο του είναι άγνωστη, αλλά όταν εκείνος, από τύχη,
μαθαίνει ποια είναι, πρέπει να πάψει να τον βλέπει. Γεμάτος πάθος αυτός, της
ζητεί να φύγουν μαζί κι όταν εκείνη του αρνείται, την εκβιάζει. Μην μπορώ
ντας να του ξεφύγει, τον σκοτώνει. Ο άντρας της παραδίδει το ημερολόγιό της,
που θα διαβαστεί «κεκλεισμένων των θυρών» στη δίκη.
Είναι μια ευπρόσωπη, καλογυρισμένη ταινία, με συγκρατημένο μελό, έντε
χνη ανέλιξη με συνεχή φλασμπάκ, που η σκηνοθεσία τής εξασφαλίζει άνετη
ροή, ενώ η παρουσία της Έλενας Ναθαναήλ τής προσδίδει λεπτή γοητεία. Κα
λό το παίξιμο του Γιάννη Βόγλη και του Δημήτρη Μυράτ.
Οι ταινίες που ακολουθούν, δεν προσθέτουν τίποτα στην καριέρα του σκηνοθέ
τη. Υπηρετεί, με την ικανή τεχνική του, μια φαρσοκωμωδία και δύο μέτρια με
λοδράματα. Ο μπλοφατζής (1969), σε σενάριο Γ. Λαζαρίδη, έχει τη φόρμα τής
θεατρικής «καλοκαιρινής κωμωδίας». Εξελίσσεται με διαδοχικές διαλογικές
σκηνές, ακατάσχετα πολύλογες, συνεχή, κατασκευασμένα απρόοπτα, όπου α
ποκαλύπτονται πλαστοπροσωπίες και απάτες που δεν λένε να τελειώσουν, ώ
σπου να έρθει το «ευτυχές τέλος». Το μπρίο του Κωνσταντάρα και η φροντι
σμένη σκηνοθεσία δεν σώζουν την ταινία.
Το Αγάπη για πάντα (1970) είναι μία ακόμα μελοδραματική, καλογυρισμένη
ταινία, που ακολουθεί χολιγουντιανά πρότυπα της δεκαετίας του ’40: η κόρη ε
νός μεγαλοβιομήχανου ερωτεύεται ένα μαθητευόμενο πιανίστα, γίνεται υπεύ
θυνη του τραυματισμού των χεριών του, όταν οδηγεί μεθυσμένη το αυτοκίνητο
στο οποίο επέβαιναν, και του συμπαραστέκεται με αφοσίωση, ενθαρρύνοντάς
τον ώσπου να ξαναβρείτη χρήση των χεριών του και να θριαμβεύσει σε μια συ
ναυλία. Το σενάριο προσφέρει επιδέξια ανάπτυξη, που τη στηρίζει η φροντι
σμένη σκηνοθεσία.
Στο Εκείνο το καλοκαίρι (1971), ο Γεωργιάδης υπηρετεί μια ιστορία δοσμένη α
πό τον παραγωγό Κλέαρχο Κονιτσιώτη, που έχει αναπτύξει ο Πάνος Κοντέλλης.
Σενάριο ισχνό: ένα ζευγάρι χωρισμένο ξανασμίγει όταν η γυναίκα προσβάλλε
ται από αθεράπευτη αρρώστια, και ξαναζεί ειδυλλιακές στιγμές, ώσπου ο θάνα
τος να επιβάλει τον οριστικό χωρισμό. Ο σκηνοθέτης έχει προσπαθήσει να τονώ
σει το έργο με αλλεπάλληλα μοντάζ ειδυλλιακών σκηνών, πότε μνημονικών πότε
του παρόντος χρόνου -τρεξίματα στην ακρογιαλιά, βόλτες με κρις κραφτ, κατα
δύσεις και υποβρύχιες ανιχνεύσεις- και με συνοδεία φορτικών τραγουδούν, αλ
λά πέφτει σε κουραστικές επαναλήψεις.
Ανάμεσα στις δύο τελευταίες ταινίες υπάρχει μια πολεμική περιπέτεια, Στη
Μάχη της Κρήτης (1970), με θέμα τη διάσωση του χρυσού της Τράπεζας της
Ελλάδος κατά τη γερμανική εισβολή. Καλογυρισμένη, λιτή και σεμνή, συγκε
ντρωμένη στη δράση, αποφεύγει τους φανφαρονισμούς και τις τυμπανοκρου
σίες των παρόμοιων ελληνικών ταινιών, και παρακολουθείται ευχάριστα.
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Από την αρχή της δεκαετίας του ’70, ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος, τον
οποίο ο Γεωργιάδης πάσχισε ν’ ανυψώσει, έπεσε σε οικονομική παρακμή. Η
τηλεόραση τού αφαίρεσε το μεγαλύτερο μέρος από το κοινό του. Για να την α
νταγωνιστούν, κάποιοι παραγωγοί μετέβαλαν τον κινηματογράφο σε εμπόριο
φωτογραφημένης σάρκας, ενώ άλλοι περιορίστηκαν σε χοντροκομμένες φαρ
σοκωμωδίες. Ο Γεωργιάδης αναγκάζεται να τον εγκαταλείψει. [Επανέρχεται
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μία φορά μόνο, για να γυρίσει μια περιπέτεια κατασκοπίας, τον Ομφαλό (Συ
νωμοσία στη Μεσόγειο, 1976), ελληνοελβετική συμπαραγωγή, πάνω σ’ ένα πε
ριπεπλεγμένων περιπλοκών σενάριο.] Περνά στην τηλεόραση, προσπαθώντας
και πάλι, όπως έκανε άλλοτε με τον κινηματογράφο, να της προσφέρει ποιότη
τα. Μια σειρά από 9 διασκευές σημαντικών λογοτεχνικών έργων σε τηλεοπτι
κές σειρές εγγράφονται στο ενεργητικό του. Ανάμεσά τους, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται του Καζαντζάκη, Ο Γιούγκερμαν και Ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν
του Καραγάτση, Οι Πανθέοι του Τάσου Αθανασιάδη, Οι τελευταίες μέρες της
Γης του Πέτρου Χάρη.
Συνοπτικά, ο Γεωργιάδης τοποθετείται ανάμεσα στον παλιό, «εμπορικό» κινη
ματογράφο και τον «κινηματογράφο του δημιουργού». Ανέβασε το επίπεδο
στον πρώτο, αποφεύγοντας τα καθιερωμένα συστατικά του στοιχεία (πλουσιόπαιδα που παντρεύονται φτωχοκόριτσα ή αντίστροφα, δημοφιλείς χάρτινους
ζεν πρεμιέ και βεντέτες ή τυποποιημένους κωμικούς της επιθεώρησης, φλύαρες
διαλογικές σκηνές), επιδιώκοντας ποιοτικό, προσιτό στο πλατύ κοινό θέαμα,
και έφτασε, με ορισμένες ταινίες του, τον δεύτερο. Από ταινία σε ταινία κατέκτησε μια επιδέξια -κινηματογραφική- τεχνική. Κατάργησε τη θεατρική φόρ
μα των διαδοχικών διαλογικών σκηνών, που διεξάγονται σε μεσαία και γενικά
πλάνα, και πέρασε σε τρόπο αφήγησης με μοντάζ γκρο και κοντινών πλάνων
και με κίνηση των προσώπων και εξέλιξη της δράσης σε «βάθος πεδίου», στο ε
σωτερικό των μακρινών πλάνων. Η συμβολή του στην ανάπτυξη του ελληνικού
κινηματογράφου είναι γι’ αυτό σημαντική.
Οκτώβριος 1999

21

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΠΡΓΙΑΔΗ
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΕΤΩΝ,
ΕΓΙΝΕ ΠΛΕΟΝ ΤΑΙΝΙΑ
Μια συζήτηση του Βασίλη Γεωργιάδη
με τη Μιρέλλα Γεωργιάδου
Ο Βασίλης Γεωργιάδης τελειώνει το «γύρισμα» της Έβδομης μέρας της Δ η
μιουργίας. Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, και το σενάριο είναι του ίδιου του συγγραφέα.
Μ. Γ.: Η μεταφορά μιας θεατρικής κωμωδίας στην ελληνική οθόνη είναι
κάτι το πολύ συνηθισμένο. Αντίθετα, η διασκευή ενός σκηνικού δράματος με
αξιώσεις και κάποιο βαθύτερο νόημα, όπως είναι η περίπτωση του έργου τού
Καμπανέλλη, σπάνια φτάνει ώς τις σκοτεινές αίθουσες. Πώς εξηγείτε αυτό το
φαινόμενο; Πώς εσείς διαλέξατε αυτό ειδικά το έργο, που ανέβηκε πριν από
μερικά χρόνια στη Β ' Σκηνή του Εθνικού; Ή μήπως η εκλογή όεν ήταν δική
σας;
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Β. Γ.: Η εκλογή είναι δική μου. Έ γινε πριν από δύο χρόνια, όταν διάβασα
το σενάριο στην πρώτη μορφή του. Τότε απέκτησα και τα δικαιώματα κινη
ματογράφησης και άρχισα να ψάχνω για χρηματοδότη. Οι παραγωγοί ήταν
διατακτικοί. Δεν έβρισκαν το θέμα αρκετά μοντέρνο, έβρισκαν ασυγχώρητο
το γεγονός ότι οι αισθηματικές σχέσεις των ηρώων δεν αποτελούσαν τον πυ
ρήνα της πλοκής. "Υστερα, οι «καημοί και τα όνειρα» των κατοίκων μιας
φτωχικής αυλής, μιας συνοικίας, μπορεί να είναι ένα πρώτης τάξεως θέμα
για μια «λαϊκή» κωμωδία από τις δεκάδες «αρπαχτές» που γυρίζονται κάθε
χρόνο στα εγχώρια στούντιο. Ό ταν πρόκειται για μια παραγωγή αξιώσεων,
το πράγμα αλλάζει... Εδώ χρειάζεται πολυτέλεια, χρώμα, μοντέρνα ντεκόρ...
ή, τουλάχιστον, τουριστικό φόντο και «κουλέρ λοκάλ».
Εφέτος, επιτέλους, ο παραγωγός Γιώργος Λαζαρίδης συμφώνησε με τις α
πόψεις μου, με την πεποίθησή μου: Η Δημιουργία του Καμπανέλλη δεν είχε
ίσως την επιτυχία που της άξιζε, γιατί τότε, πριν από χρόνια, έβλεπε πολύ μα
κριά, πίσω από το απλό ηθογραφικό της πλαίσιο, μια πραγματικότητα ακόμη
ρευστή και αδιαμόρφωτη. Το θεατρικό έργο και τώρα το σενάριο είναι μια
αξιοθαύμαστα πιστή εικόνα της κοινωνίας μας, το πορτρέτο μιας ορισμένης
νεολαίας που βιάζεται να αδράξει ευκαιρίες, να απολαύσει τα αγαθά, την
ψυχαγωγία που προσφέρει μια εν τη γενέσει της μεγαλούπολης, σαν την Αθήνα.
Ανάμεσα σ’ αυτούς υπάρχουν, βέβαια, οι αετονύχηδες, αυτοί που κατορ
θώνουν να επιπλεύσουν με όχι πάντα έντιμα μέσα. Αλλά υπάρχουν και οι άλ
λοι, οι αγνοί και απροσγείωτοι, με τις μεγάλες φιλοδοξίες και τον φουσκω
μένο εγωισμό, με τη μεγάλη λαχτάρα να γίνουν αμέσως κάτι, να φτάσουν
αμέσως στην «κορυφή», χωρίς στην πραγματικότητα να διαθέτουν κανένα ε
φόδιο. Το ταπεινό σπιτικό, η οικογένεια, δεν μπορούν, δεν ξέρουν να τους
βοηθήσουν. Η μόρφωση ή η τεχνική τους κατάρτιση είναι ελλιπέστατη, αν
δεν είναι ανύπαρκτη, και, το κυριότερο, είναι τελείως ανίκανοι να τοποθετή-
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σουν τον εαυτό τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο, να δουν ξεκάθαρα ποια εί
ναι η θέση τους και οι δυνατότητές τους μέσα στον ίλιγγο της προόδου που
τυλίγει τη μεγάλη πρωτεύουσα.
Ώ στε οι πρωταγωνιστές της ταινίας εκπροσωπούν αυτή την τάξη των νικη
μένων, των αποτυχημένων; Ίσω ς οι δισταγμοί των παραγωγών να αφορούσαν
επίσης στον καθαρά αντιηρωικό χαρακτήρα του έργου...
Το έργο έχει μέσα του το στοιχείο του ηρωισμού· σε μεγάλο βαθμό, μάλι
στα. Δεν είναι μικρό πράγμα να φιλοδοξείς να υψώσεις το ανάστημά σου και
να πετάξεις ψηλά, όταν την ίδια στιγμή νιώθεις ότι το έδαφος γλιοπρά κάτω
απ’ τα πόδια σου. Έ στω και αν το πρακτικό αποτέλεσμα της προσπάθειας εί
ναι ανύπαρκτο, αυτές οι αποτυχίες βοηθούν τους άλλους, τους λίγους, τους
«τυχερούς», να προχωρήσουν, να βαδίσουν μπροστά, να δημιουργήσουν κάτι.
Πάντως, ο αληθινός πρωταγωνιστής της ταινίας μας δεν είναι τα πρόσω
πα, αλλά το φόντο, η μοντέρνα πολιτεία σε όλες τις μορφές και τις ιδιομορ
φίες της, το ορμητικό ρεύμα που χωρίζει, παρασύρει, ενώνει τα άτομα. Αυτή
η αέναη κίνηση προς τα εμπρός είναι παρούσα σε όλες τις σκηνές του έργου,
δίνει έναν καθαυτό κινηματογραφικό -καμιά στατικότητα, τίποτε το θεατρι
κό, όπως φοβόνταν μερικοί- ρυθμό στο σενάριο, όπως διαμορφώθηκε στη
δεύτερη τελική του επεξεργασία.
Και οι ηθοποιοί;
Ό λο ι -κ α ι αυτοί που κρατούν τους κεντρικούς ρόλους, και άλλοι, των δεύ
τερων, περαστικών εμφανίσεων- είναι πραγματικά αξιόλογοι, έχουν δεθεί,
έχουν αφομοιωθεί, θα έλεγα, με τους χαρακτήρες, τις ψυχολογικές καταστά
σεις. Τον μυθομανή Αλέξη, έναν πραγματικά κωμικοτραγικό τύπο, που φτά
νει να πιστεύει και ο ίδιος τα παραμύθια που σερβίρει στους άλλους, υποδύε
ται ο Γιώργος Τζώρτζης, ένας νέος ηθοποιός με ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία
και προσωπικότητα. Η Έλλη Φωτίου, τελείως αλλαγμένη, εντελώς ανανεω
μένη, υποδύεται την ελαφρόμυαλη, πεταχτούλα, πολυλογού, φαντασιόπλη
κτη Χριστίνα, τη γυναίκα του Αλέκου, που «πλουτίζει» με το δικό της ρεπερ
τόριο τον ψεύτικο κόσμο του ήρωα. Στην αλλαγή συντείνει ίσως σε μεγάλο
βαθμό η ωμή, ρεαλιστική φωτογραφία του Καρύδη-Φουκς, που μας δείχνει
μια Φωτίου διαφορετική από τη Φωτίου των ρομαντικών, καλλιτεχνικών φω
τοσκιάσεων του Γαρδέλη. Εκπληκτικός είναι και ο τύπος του ξεπεσμένου συ
νταξιούχου δασκάλου-φιλοσόφου, που ενσαρκώνει ο Κώστας Μπάκας, α
ξιοπρόσεκτη και η προσφορά του Δήμου Σταρένιου στο ρόλο τού πατέρα,
και της Μπέτυς Αρβανίτη στο ρόλο της μυαλωμένης, προσγειωμένης αδελφής τιΊζ Χριστίνας.

ψ /Α'

«Μεσημβρινή» 1966.
1’
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Επάνω:
Οι δοσατζήδες, 1959.
Ο Νίκος Στανρίόης
και ο Θανάσης
Βέγγος.
Κάτω: Διακοπές
στην Κολοπετινιτσα,
1959. Η Λίντα Αλμα
και ο Γιάννης Φλερύ.

Διακοπές στην
Κολοπετ ινίτσα, 1959
Επάνω:
η Ρίκα Διαλννά,
ο Κώστας
Χατζηχρήστος,
ο Λαυρέντης
Διανέλλος και
ο Τάκης
Χριστοφορίόης.
Κάτω:
η Ρίκα Διαλννά,
ο Κώστας
Χατζηχρήστος,
ο Μίμης
Φωτόπονλος,
η Αλέκα Στρατηγού
και η Ζωή Φντούση.
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ΠΑ ΤΗΝ «ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ»
Μια συζήτηση του Βασίλη Γεωργιάδη
με τον Γιάννη Μπακογιαννόπουλο
Γ. Μ.: Πώς καταπιαστήκατε με ένα τόσο διαφορετικό θέμα από την προηγού
μενη ταινία σας Γάμος αλά ελληνικά;
ι

Β. Γ.: Η τελευταία ταινία που κάνω κάθε φορά, διαφέρει πολύ σαν θέμα
από την προηγούμενη. Μόνο τότε βρίσκω ενδιαφέρον για τη δουλειά μου, ό
ταν δηλαδή κινούμαι σε καινούργιο κλίμα.
Στην καινούργια σας δουλειά, σε τι κλίμα κινηθήκατε;
Αυτή τη φορά, αισθάνθηκα την επιτακτική ανάγκη να αποσύρω το φακό
της μηχανής μου από το άγχος της μεγάλης πολιτείας και, σαν διέξοδο, να
τον οδηγήσω στο πλατύ ύπαιθρο. Εγκατέλειψα, προσωρινά βέβαια, τα μισο
σκότεινα κλαμπ των χωρίς ιδανικά νέων της Οργής, τα άνομα κρεβάτια των
παραστρατημένων γυναικών των Κόκκινων φαναριών, την καθημερινή ρου
τίνα της μεσοαστικής τάξης του Γάμον αλά ελληνικά, και ξαναγύρισα με νο
σταλγία στους ανοιχτούς ορίζοντες της ελληνικής γης, για να βρεθώ πάλι
στην ίδια ατμόσφαιρα με εκείνην της Κατάρας της μάνας.
Δηλαδή, αυτή η ταινία που γυρίσατε, είναι γύρω από το ίδιο θέμα με την
Κατάρα της μάνας;
Ό χι ακριβώς. Το θέμα εδώ είναι πολύ γενικότερο.
Τι εννοείτε «γενικότερο»;
Προετοιμάζοντας την ταινία Το χώμα βάφτηκε κόκκινο, έσκυψα στις πη
γές της Ιστορίας μας και προσπάθησα να δω τα γενικότερα προβλήματα των
ανθρώπων, όχι απλώς να περιοριστώ σε μια προσωπική ή οικογενειακή τους
ιστορία. Εποχή: 1907. Τόπος: Θεσσαλία. Οι αγρότες εξεγείρονται και ζη
τούν δίκαιη κατανομή της γης. Ό πω ς είναι ήδη γνωστό, η γη αυτή μετά την α
ποχώρηση των Τούρκων περιήλθε στα χέρια των ολίγων, και η εξέγερση των
αγροτών πνίγηκε στο αίμα. Οι ειρηνικοί αγώνες που ακολούθησαν, βρήκαν
δικαίωση λίγα χρόνια αργότερα, το 1911, με νόμο του Ελευθερίου Βενιζέλου
που μοίρασε δίκαια τη γη σ’ αυτούς που τη δούλευαν.
Επομένως, πρέπει να περιμένουμε κάτι το εντελώς καινούργιο για ελληνι
κή ταινία.
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Έ τσι νομίζω και ελπίζω να πέτυχα στο σκοπό μου. Κολακεύομαι να πι
στεύω ότι οι προσπάθειές μου, γι’ αυτό το «κάτι καινούργιο» που λέτε, καρ
ποφόρησαν και ότι οι συνεργάτες μου κι εγώ αυτή τη φορά δώσαμε την πρώ
τη μας εθνική ταινία, όπως πολύ σωστά τη χαρακτήρισαν όσοι την είδαν. Το
πόσο πετύχαμε και εάν πετύχαμε, αυτό βέβαια θα το κρίνει το μεγάλο κοινό,
στο οποίο κάθε φορά απευθύνομαι.
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Κύριε Γεωργιάόη, σκεφτήκατε ποτέ να κάνετε μια ταινία που ν ’απευθύνε
ται στο λίγο κοινό;
Στον κινηματογράφο συνεργάζομαι με επαγγελματίες παραγωγούς, οπότε
είναι εντελώς αδύνατον να μου χρηματοδοτήσουν μια ταινία που εκ των προτέρων είναι καταδικασμένη ν’ αποτΰχει. Ό μω ς, πάντα περιμένω τον ερασιτέ
χνη φιλότεχνο παραγωγό που θα μου αναθέσει να γυρίσω μια τέτοια ταινία,
για να αποδείξω ότι για έναν επαγγελματία σκηνοθέτη είναι το πιο εύκολο
είδος να κάνει ταινίες «υψηλής τέχνης»· γιατί, ας μη γελιόμαστε, οι αίθουσες
του κινηματογράφου είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο, από τον πιο καλλιερ
γημένο πνευματικά μέχρι τον πιο ακαλλιέργητο, κι εκεί είναι η μεγάλη δυ
σκολία του σκηνοθέτη: να μπορέσει να μιλήσει σε όλους αυτούς με μια ταινία.
Α ς συνεχίσουμε τη συζήτηση μα ς για τη συγκεκριμένη ταινία σας. Πείτε
μου, λοιπόν, πού τη γυρίσατε;
Ολόκληρη η ταινία γυρίστηκε το καλοκαίρι που πέρασε, στον κάμπο της
Θεσσαλίας. Για να ολοκληρώσουμε τα γυρίσματά της, καταναλώσαμε τρεις
μήνες εξαντλητική δουλειά, κάτω από έναν ήλιο που μας σφυροκοπούσε α
διάκοπα. Θεωρώ υποχρέωσή μου με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τις
δύο μεγαλύτερες κινηματογραφικές εταιρείες του τόπου μας Φίνος Φιλμ και
Δαμασκηνός-Μιχαηλίδης, που αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο
έργο, το οποίο ξεφεύγει σαφώς από τα συνηθισμένα έργα του «εμπορικού»
λεγάμενου κινηματογράφου μας, και να υιοθετήσουν μια τέτοια προσπάθεια.
Ποιοι ήταν οι βασικότεροι συνεργάτες σας;
Θ ’ αρχίσω από τους αφανείς ήρωες κάθε ταινίας, αυτούς δηλαδή που βρί
σκονται πίσω από τη μηχανή λήψεως. Αρχίζω από τον μόνιμο πλέον συνερ
γάτη μου συγγραφέα Νίκο Φώσκολο και τον εξαίρετο μουσικό μας Μίμη
Πλέσσα, με τον οποίο πρώτη φορά μού δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ,
τον ακούραστο διευθυντή φωτογραφίας και οπερατέρ Νίκο Δημόπουλο, που
πέτυχε να υποτάξει το άπλετο και σκληρό φως του καλοκαιριού για να φωτο
γραφίσει τόσο ζωντανά και ανάγλυφα την ιστορία μας, τον μηχανικό ήχου
Θανάση Γεωργιάδη. Ιδιαίτερα αναφέρω τον διευθυντή παραγωγής Μάρκο
Ζέρβα, που κατάφερε να φέρει σε αίσιον πέρας μια τόσο δύσκολη για ελλη
νική ταινία παραγωγή.
Και τώρα η σειρά των εμφανών ηρώων, αυτών δηλαδή που βρίσκονται
μπροστά στη μηχανή λήψεως.
Πρώτα πρώτα οι τρεις πρωταγωνιστές της ταινίας μας: ο δημοφιλής στο
κοινό και ακούραστος εργάτης του κινηματογράφου, Νίκος Κούρκουλος, η
τόσο ταλαντούχος δραματική ηθοποιός μας Μαίρη Χρονοπούλου και ο δυ
ναμικός και τόσο μοντέρνος καινούργιος πρωταγωνιστής Γιάννης Βόγλης,
νέο απόκτηματου κινηματογράφου μας· ακόμα, ο πάντα εξελισσόμενος Φ αί
δων Γεωργίτσης, ο οποίος εδώ δείχνει νέες πτυχές του ταλέντου του, ο εξαί
ρετος καρατερίστας μας Νότης Περγιάλης, η Ζέτα Αποστόλου, ανανεωμένη
και εντελώς αγνώριστη, οι καινούργιοι Ελένη Κριτή, Αγγελος Αντωνόπουλος, Χριστόφορος Ζήκας και ο πάντα μεγάλος μας δραματικός καλλιτέχνης
Μάνος Κατράκης.

«Ο κόσμος

τον * ιννΜα τ ογραφου»,
ΕΙΡ1965'
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Π ΙΣΩ ΑΠ ’ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
Μια συζήτηση του Βασίλη Γεωργιάδη
με τον Σταύρο Χριστοδούλου
Φλασμπάκ στη δεκαετία του ’60: Τα κόκκινα φανάρια, Το χώμα βάφτηκε κόκκινο,
Η κατάρα της μάνας... Δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, μυθικές εισπράξεις στα τα
μεία, μια ολόκληρη μυθολογία που συντηρεί τα κινηματογραφικά μας όνειρα. «Ηθι
κός αυτουργός», ένας μεγάλος σκηνοθέτης, απ’ αυτούς που επέλεξαν τους χαμηλούς
τόνους ως φιλοσοφία ζωής...
Σ. X.: Βλέπετε ελληνικές ταινίες;
Β.Γ.: Πού να τις δω; Οι ταινίες γίνονται με λεφτά του κράτους, πηγαίνουν
στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, παίρνουν κάποια βραβεία, και μετά δεν
ξαναπαίζονται.
Τα όνο τελευταία χρόνια, πάντως, υπάρχει ένα κλίμα αναβίωσης...
Ν αι- αυτό είναι αλήθεια. Είναι μερικές ταινίες που γίνονται για το θεατή...
Γιατί, ξέρεις πού έχουμε φτάσει; Οι περισσότεροι νέοι συνάδελφοί μου θεω
ρούν ότι είναι ευτελές να κάνεις μια ταινία για το κοινό! Η αριστοκρατία τού
πνεύματος, λέει, μια ελιτίστικη νοοτροπία, δεν ξέρω κι εγώ τι να πω πια. Κά
νει την ταινία για να θαμπώσει το συνάδελφό του, το συμφοιτητή του στη
σχολή ή τους καθηγητές του. Αν σκεφτεί ότι κάνει μια ταινία για το κοινό, αι
σθάνεται ότι ξεπέφτει.
Αγγελόπουλο, αλήθεια, βλέπετε;
Ναι, βέβαια...
Και η άποχρή σας;
Να σου πω... 'Οταν πηγαίνω στο εξωτερικό, με ικανοποιείτο γεγονός ότι μου
μιλάνε για τον Theo Angelopoulos. Υπερηφανεύομαι γιατί ένας συνάδελφός
μου προωθεί με το έργο του το ελληνικό πνεύμα στο εξωτερικό. Ως θεατή, ό
μως, με ικανοποιεί μόνο το γεγονός ότι έχει μια ποιητική διάθεση. Έ χει ένα ερ
γαλείο που μ’ αρέσει, όπως μπορεί να μ’ αρέσει ένας πίνακας σε μια γκαλερί.
Όχι ως κινηματογράφος...
Δεν με πιάνει ως θεατή... Είναι σαν να μου έχουν δέσει τα χέρια και τα πό
δια, και μου λένε: «Θα κάτσεις εκεί, δε θα κινηθείς καθόλου». Λες: άσε, άσ’
το εκεί που είναι, και βλέπω μια άλλη φορά άλλο ένα τέταρτο...
Το πρόβλημα, πιστεύω, όεν είναι με τον Αγγελόπουλο, αλλά με όλους αυ
τούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να τον μιμηθούν.
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Σωστό αυτό... γιατί ο Αγγελόπουλος είναι ποιητής· παίρνω τα καλά του
στοιχεία και αποσιωπώ τα άλλα. Είναι σαν το όνειρο όπου σε κυνηγάει κά
ποιος και δεν μπορείς να κουνηθείς από το σημείο που είσαι! Αυτό, εντάξει:
το ξεχνάς. Στους άλλους, όμως, που πάνε να τον μιμηθούν...
...μένει μόνο ο εφιάλτης...
(γέλια) Αυτό ακριβώς!
Όταν κάνατε, όμως, εσείς ταινίες, κι όταν λέω «εσείς»...
%

Καταλαβαίνω: η γενιά μου, η γενιά του ’60.
Τότε, λοιπόν, υπήρχε μια εθνική κινηματογραφία, είχε ταυτότητα όλο αυτό
το πράγμα...
Υπήρχαν οι καλές, οι κακές και οι μέτριες ταινίες... Αλλά όλες μαζί βοη
θούσαν τον ελληνικό κινηματογράφο να πάει μπροστά.
Φανταζόσαστε τότε ότι το πράγμα θα κατέληγε έτσι;
Ό χι, γιατί δεν ήξερα τη δύναμη που είχε η τηλεόραση.
Ε κεί οφείλεται, πιστεύετε, η κρίση;
Και σ’ αυτό... γιατί το ’72 που άρχισε η τηλεόραση και ο κόσμος μαζεύτηκε
στο σπίτι, τότε ακριβώς έκανε και την εμφάνισή του ο λεγόμενος «νέος ελλη
νικός κινηματογράφος». Οι ιστορίες που έδινε, ήταν γι’ άλλο κοινό και όχι
γι’ αυτό το κοινό που είχαμε «χτίσει» εμείς, ο ιταλικός, ο γαλλικός και ο αμε
ρικανικός κινηματογράφος. Ήταν... ολίγον «κουλτούρα», ολίγον ερασιτε
χνισμός, ξαφνιάστηκε ο κόσμος. Ε, μαζί με την εμφάνιση της τηλεόρασης και
μ’ όλο αυτό το μπέρδεμα, σταμάτησε ο κόσμος να πηγαίνει σινεμά...
Εσείς είστε α π ’τους ελάχιστους που τόλμησαν να κάνουν τότε τηλεόραση έτσι;
Ήμουν ο πρώτος εκ των σκηνοθετών που είπα ότι την τέχνη μου θα τη συνεχίσω μέσα από την τηλεόραση. Και πρέπει να σου πω ότι τότε με είχαν δαχτυλοδειχτούμενο... Ό λοι οι παραγωγοί, όλοι οι άνθρωποι του κινηματογρά
φου με λέγανε «προδότη».
Τόσο πολύ τους τρόμαζε το καινούργιο μέσο;
Δεν'ηταν μόνο αυτό... Η τηλεόραση στην Ελλάδα ήρθε από τους δικτάτο
ρες, κι όποιος παραγωγός έδινε ταινίες του, εθεωρείτο δοσίλογος! Θυμάμαι,
συνεδρίαζαν στο γραφείο του αείμνηστου Κλεάρχου Κονιτσιώτη, και ήταν ό
λοι εκεί: Φίνος, Τζαίημς Πάρις, Καραγιάννης - όλοι... Το θέμα ήταν ν’ απο
φασίσουν πώς θα αντιμετωπιστεί ο καινούργιος εχθρός. Ξέρεις τι επίθεση
μου έκαναν; Και εγώ τους λέω: ρε παιδιά, τι γίνεται όταν έχουμε έναν εχθρό;
Η Ιστορία λέει ότι παλεύουμε για να τον κατακτήσουμε από μέσα...
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Ο Φίνος, ειδικά, έχω ακούσει ότι ήταν απόλυτος. Δ εν μπορούσε ν ’ακούσει
για τηλεόραση...
Ό χ ι μόνο ο Φίνος. Ό λο ι τότε είχαν αυτή τη στάση.
Εσείς, λοιπόν, σπάζετε το «εμπάργκο», κόντρα στο κλίμα... Άξιζε τον κόπο;
Ναι, γιατί προσάρμοσα την τέχνη του κινηματογράφου στην τηλεοπτική α
φήγηση. Πήρα λογοτεχνικά έργα, τα οποία εκλαΐκευσα μέσω της τηλεόρα
σης... Έ κ α να το Ο Χριστός ξανασταυρώνεται του Καζαντζάκη, τον Γιούγκερμαν και τον Συνταγματάρχη Λ ιά πκ ιν του Καραγάτση, έκανα τους Πανθέους
που παίζονταν για δυο ολόκληρα χρόνια.
Μια που αναφέρατε τους Πανθέους... Αληθεύει ότι είπατε για τη Δανόουλάκη: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μ π ο ρ εί να παίζει με το ίδιο πάθος Φώ
σκολο»;
I»

(γελάει) Που το θυμήθηκες τώρα αυτό; Είναι αλήθεια, όμως. Ν αι- τη βλέ
πω στη Λάμιρη, τη βλέπω πώς δίνει την ψυχή της σε κάτι τόσο ευτελές, και ε
νοχλούμαι. Και ξέρεις γιατί; Να το κάνει μια ηθοποιός που δεν έχει παρελ
θόν, λες: εντάξει· είναι η εποχή. Ό μω ς, η Δανδουλάκη έχει παρελθόν, είναι
αισθαντική ηθοποιός...
Με τον Φώσκολο εσείς συνεργαστήκατε αρκετά - έτσι; Το σενάριο στο Χώ
μα βάφτηκε κόκκινο ήταν δικό του...
Ό ταν πρωτοάρχισα να δουλεύω, υπήρχε το είδος της λαϊκής κωμωδίας και
της «φουστανέλας».
Το ’56 ήταν η πρώτη ταινία;
Τότε, ναι... Ο Φώσκολος, λοιπόν, εκείνη την εποχή, γεννημένος παραμυ
θάς, έγραφε σενάρια για «φουστανέλα». Ό ταν άρχισε η συνεργασία μας
προσπάθησα να εξελίξω αυτό το είδος, κι έτσι φτάσαμε στην Κατάρα της μ ά 
νας.
Που πήγε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, νομίζω...
Πήγε στο φεστιβάλ, αλλά εγώ τους το είχα πει: παιδιά, εγώ με τέτοιο τίτλο
δεν πάω, ντρέπομαι... (γέλια) Γιατί τότε, ξέρεις, τον τίτλο τον έδιναν οι πα
ραγωγοί...
Και τι έγινε τελικά; Τον άλλαξαν;
Βέβαια! Η ταινία πήγε στη Βενετία ως Υπόσχεση... Σ’ αυτή την ταινία, λοι
πόν, ξεπέρασα την κλασική «φουστανέλα» και μπήκα σ’ ένα καινούργιο εί
δος που μαζί με τον Φώσκολο το ονομάσαμε «ορεινή περιπέτεια». Μετά από
αυτό το έργο ήρθε το Χώμα βάφτηκε κόκκινο...
Ταινία-σταθμός στην καριέρα σας...
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Είχα φτάσει σ’ ένα σημείο που μ’ έπνιγε η Αθήνα. Ή θελα να βγω έξω, ν’ αναπνεύσω... Μετά τα Κόκκινα φανάρια έκανα μια κωμωδία, το Γάμος αλά ελληνι
κά, μπας και ξεδώσω λίγο. Όμως, τίποτα- συνέχιζε να με πνίγει η μεγάλη πόλη...
Τότε είπα στους παραγωγούς ότι ήθελα να κάνω ένα ουέστερν!
Θα πρέπει να 'παθαν σοκ οι άνθρωποι...
Ναι, αλλά τελικά το δέχθηκαν... Πήγα στα Μετέωρα, τράβηξα φωτογραφίες,
και μετά άρχισα να ψάχνω στοιχεία για τον Μαρίνο Αντύπα, ο οποίος είχε φέρει
τη σοσιαλιστική ιδεολογία στη Θεσσαλία. Το σενάριο που έγραψε ο Φώσκολος,
ήταν μια προσαρμογή της Επιστροφής του Ασώτου στην ιστορία αυτού του μεγά
λου επαναστάτη.
Το εντυπωσιακό comeback του Φώσκολου στην τηλεόραση σάς πείθει;
Το λιγότερο που θα μπορούσα να πω, είναι ότι όεν με πείθει...
Εσείς, αλήθεια, μετά από τόσες εξαιρετικά επιτυχημένες τηλεοπτικές δουλειές,
γιατί είστε εκτός;
Γιατί έμαθα σ’ έναν αγώνα δρόμου, όταν τρέχω, να διεκδικώ την πρωτιά... Σή
μερα, μόνο ένας σκηνοθέτης στην ελληνική τηλεόραση ξεχωρίζει: ο Κώστας
Κουτσομύτης. Τον θαυμάζω και τον χειροκροτώ... Έ χει το ταλέντο, αλλά έχει
και την επιχειρηματική σκέψη. Για να μπορέσει να επικρατήσει, είναι πρώτα ε
πιχειρηματίας και μετά σκηνοθέτης. Εγώ δεν μπορώ να ανταγωνιστώ τον άξιο
συνάδελφό μου, δεν έχω τα κεφάλαια που απαιτούνται...
Να επιστρέφουμε, όμως, στα κινηματογραφικά... Τα κόκκινα φανάρια και
πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Το περιμένατε;
Όχι, δεν το περίμενα... Όμως, μέσα μου προέβλεπα ότι θα είχε αυτή η ταινία
και έναν αντίκτυπο εκτός Ελλάδας. Μια μέρα, μου είπαν ότι είχε έρθει ένα τηλε
γράφημα που έλεγε ότι η ταινία κρίθηκε ως μία από τις πέντε καλύτερες του πα
γκόσμιου κινηματογράφου...
Πώς αντιδράσατε;
Δεν μπορούσα ν’ αρθρώσω λέξη... Μου λένε: «Γιατί δεν λες τίποτα;» Τι να
πω... Αν μιλούσα, θατρέχανε τα δάκρυα... Ξέρεις, όμως, ποιο ήταν το πιο σημα
ντικό για μένα; Στις πέντε υποψήφιες ταινίες ήταν και μία ιταλική, του Fellini.
Και θυμάμαι ότι διάβαζα στα γαλλικά περιοδικά δηλώσεις του που έλεγε «μην
προεξοφλείτε ότι θα πάρω το Όσκαρ. Υπάρχει και μια ελληνική ταινία, Τα κόκ
κινα φανάρια, που είναι πολύ ανταγωνιστική». Αισθανόμουν πραγματική υπε
ρηφάνεια, ο μεγάλος Fellini να μιλά έτσι για τη δική μου ταινία...
Θυμάμαι τα καταπληκτικά γκρο που κάνατε στην Καρέζη και...

34

Ή ταν κρίμα, όμως, που δούλεψα μαζί της μόνο σ’ αυτή την ταινία. Το τα
λέντο της ήταν πιο πολύ για κωμωδία. Αν έκανα μαζί της άλλη ταινία, θα ή
ταν σίγουρα αμερικανική κωμωδία...

Ο Καραγκιόζης,

1959
Επάνω: η Βούλα
Ζουμπουλάκη,
ο Θάνος
Κωτσόπουλος και
ο Βασίλης Κανάκης.
Κάτω: ο Μιχάλης
Μπούχλης και
ο Θανάσης Βέγγος.
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Είχε και μεγάλη εμπορική επιτυχία η ταινία...
Μεγάλη επιτυχία, αλλά να σας πω και κάτι που δεν ξέρετε... Την ταινία
την πήρε η Warner Bros και την έβγαλε σε όλες τις πιάτσες του κόσμου. Τα
κόκκινα φανάρια ήρθαν δεύτερη ταινία σε εισπράξεις παγκόσμια, με πρώτη
τον Τζέιμς Μποντ της εποχής. Τα στοιχεία δεν δόθηκαν ποτέ στη δημοσιότητα,
γιατί δεν συνέφερε τους παραγωγούς να φανερώσουν τις πραγματικές εισπρά
ξεις.
Είχατε όμως και δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ: Το χώμα βάφτηκε
κόκκινο. Στο εξωτερικό, ένας σκηνοθέτης θα έλυνε το οικονομικό του πρό
βλημα εφ ’όρου ζωής... Εσείς;
Θα αστειεύεστε, βέβαια... Εγώ έπαιρνα μόνο το 8% από τις εισπράξεις, έ
τσι όπως παρουσιάζονταν στα βιβλία.
Να σας υποβάλω την απλοϊκή ερώτηση: Γιατί κάνατε κινηματογράφο;
Γιατί έβλεπα αυτή την τέχνη κι έλεγα: μόνο μ’ αυτήν μπορώ να εκφραστώ.
Εγώ ούτε έγραφα, ούτε ζωγράφιζα, τίποτα απ’ όλα αυτά... Μπορούσα να εκ
φραστώ μόνο με εικόνες, κι αυτό έκανα.
Θυμάστε τις πρώτες κινηματογραφικές εικόνες που είδατε;
Δε θυμάμαι χρονολογία, αλλά ήμουν παιδάκι. Εκεί όπου μεγάλωσα, δεν
υπήρχε κινηματογράφος. Μια φορά, φέρανε μια μηχανή και πρόβαλαν μια
ταινία σ’ έναν άσπρο τοίχο. Ή ταν ένα καφενείο υπαίθριο... Η ταινία ήταν
βουβή: το Κβο Βάντις. Μαγεύτηκα... Ποτέ δεν θα ξεχάσω πόσο με μάγεψε ό
λο αυτό το πράγμα...
Κι ένα τελευταίο: Θέλω να μου πείτε τι θα θέλατε να γράφει ένα κινηματο
γραφικό λεξικό δίπλα από το όνομά σας...
Περιοδικό «Σελίδες»,
Λευκωσία (Κύπρος), 1995.
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ΠΙΣΤΗ
ΣΤΟ Ν Α Ν Θ ΡΩ Π Ο

ΕΤ-2: Γεννηθήκατε στα Δαρόανέλλια, το υρκ ισ τί Τσανάκ Καλέ, λίγο πριν
από τη Μ ικρασιατική Καταστροφή, πράγμα που «προδίδει», εκτός από την
ηλικία σας, και τις ροπές σας, μιας και οι Μ ικρασιάτες σε δύο πράγματα
τα κατάφερναν και τα καταφέρνουν καλά: το πρώτο είναι το εμπόριο· το
δεύτερο, οι καλές τέχνες. Εσείς γίνατε θεράποντος της σεζλόνγκ του σκη
νοθέτη. Τι σας έφερε στον κινηματογράφο;
Β.Γ.: Βεβαίως, ασχολήθηκα με «καλή τέχνη» και εγώ, αλλά έκανα τα ι
νίες που βοήθησαν πολύ το... εμπόριο, όπως ίσως θα γνωρίζετε. Τι μ’ έφερε
στον κινηματογράφο; Ό τα ν το 1944 έγινε η Απελευθέρωση, βρισκόμουν σε
μια ηλικία που μπορούσα ν ’ απλώσω τα φτερά μου να πετάξω, όπως όλοι οι
νέοι που τελειώνουν τις σπουδές τους. 'Η ταν η εποχή που τελείωνα πολιτι
κές επιστήμες, αλλά δεν ήθελα ν ’ ακολουθήσω αυτό το στάδιο. Α ισθανό
μουν μέσα μου ροπές να μπορώ να εκφραστώ πολύ πλατύτερα. Ό τα ν ήμουν
νέος, όπως όλοι άλλωστε οι νέοι εκείνης τουλάχιστον της εποχής, έγραφα
ποιήματα. Έ γρ α φ α με το ψευδώνυμο «Στέφανος Λευτεριάς». Μου το είχε
δώσει ένας θείος μου, εισαγγελέας. Δημοσίευα τότε ποιήματα σε περιοδι
κά, αλλά δεν με ικανοποιούσε αυτό· ίσως ήμουν αποτυχημένος ποιητής. Ε ί
δα μια διαφήμιση σε εφημερίδες που έλεγε για μια «Ακαδημία Κινηματο
γραφικών Σπουδών». Ο κινηματογράφος, αμέσως μετά την Απελευθέρωση
είχε ένα προβάδισμα πολύ μεγάλο από τις άλλες τέχνες που είχαν παλιώ
σει, και οδηγήθηκα εκεί. Σπούδασα σ’ αυτή τη σχολή τρία χρόνια. Κι έτσι έ
γινα σκηνοθέτης.
Α π ό τότε μέχρι σήμερα γυρίσατε 20 ταινίες, πολλές από τις οποίες είναι
σταθμοί για τον ελληνικό, αλλά και για τον διεθνή, κινηματογράφο. Α π ’όλες
αυτές, όμως, ποιες θα λέγατε ότι αποκαλύπτουν καλύτερα τη σκηνοθετική
σας ταυτότητα;
Είναι λίγο δύσκολο να σας απαντήσω, γιατί εγώ δεν περιορίστηκα σ’ ένα
κινηματογραφικό είδος. Δηλαδή, δεν ήθελα ποτέ η επόμενη ταινία να μοιά
ζει με την προηγούμενη. Μ πορούσα από την πιο πικάντικη κωμωδία να π ε
ράσω στην πιο σκληρή περιπέτεια. Στις ταινίες μου έδινα ένα μέρος από τα
αισθήματά μου, τα οποία, μπορώ να πω, ακόμα νιώθω να με πλημμυρίζουν.
Θα έλεγα, εντούτοις, ότι οι ταινίες σας εισήγαγαν στον ελληνικό κινηματο
γράφο ένα καινούργιο ύφος. Η εβδόμη μέρα της Δημιουργίας, π.χ., νομίζω
ότι εισάγει τον ιταλικό νεορεαλισμό στην Ελλάδα. Δ εν είναι έτσι;
Ο ιταλικός κινηματογράφος εκείνη την εποχή, αλλά και μέχρι προ τίνος,
μου άρεσε πάρα πολύ, ίσως και γιατί είμαστε γειτονικοί λαοί και συγγενεύ
ουμε ως μεσογειακοί άνθρωποι που είμαστε. Κολλούσα πιο πολύ και χωρίς
να το καταλάβω επηρεαζόμουν, κι έδινα έναν αέρα του ιταλικού νεορεαλι
σμού· όπως και μια άλλη κωμωδία μου, πιο παλιά, που τη λέγαμε Περιπλανώ-

Α π οοπ ά σ μ α τα α π ό τη
λεοπ τικ ό αφιέρω μα που
γυρίστηκε στα τέλη Μ αΐου
1989, στο σπίτι του Βασίλη
Γεωργιάόη, για τη σειρά
«Μεγεθύνσεις» της ΕΤ-2.
Το π αρουσίασε ο δημοσιο
γρ ά φ ος Δημήτρης Γιαννακόπ ουλος και το σκηνοθέ
τησε ο Κ ώ σταςΛ υχναράς.
Στη συνέντευξη πήραν
μ έρος και οι: Δ έσπω Διαμαντίδου, Ά ννα Φόνσου
και Φαίδων Γεωργίτσης.
Επίσης, ακούστηκαν α π ό 
ψεις για τον Βασίλη Γεωργιάόη συνεργατώ ν του, ά λ
λω ν δημιουργώ ν και
ερμηνευτών, π ου π α ρ ο υ 
σιάζονται σε άλλες σελίδες.
Εδώ αποτυπώ θηκε η συζή
τηση μ ετα ξύ του τιμώμε
νου σκηνοθέτη και του παρουσιαστή της ΕΤ-2.
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μενοι Ιουδαίοι και κατόπιν «βαπτίστηκε» Οι δοσατζήδες: έχει στοιχεία που,
τώρα που την ξαναβλέπω, ύστερα από τόσα χρόνια, νομίζω ότι είναι ιταλική
ταινία, ντουμπλαρισμένη ελληνικά.
Κύριε Γεωργιάδη, κάποια στιγμή, το 1972, περνάτε δριμύς στην τηλεό
ραση και μας χαρίζετε επιτυχίες, όπως: Μπολσόι Ιβάν και Μ πιγκ Τζον,
Επικίνδυνα βήματα, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Ο Γιούγκερμαν, Οι Πανθέοι, Ο Συνταγματάρχης Αιάπκιν κ.ά. Αν σας ζητούσα να χαρακτηρίσετε τη
διάκριση μεταξύ τηλεόρασης και κινηματογράφου όσον αφορά εσάς, τι θα
λέγατε;
-«

Ό ταν το κοινό πέρασε στην τηλεόραση, νόμισα ότι είχα υποχρέωση ν’
ακολουθήσω κι εγώ το κοινό.
Ποια ήταν τα πιο εμπορικά σας σίριαλ;
Δεν θα πω όλα, αλλά εκείνα που έκαναν την πιο μεγάλη εντύπωση, ήταν
Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Οι Πανθέοι, Ο Γιούγκερμαν. Αυτά τα τρία ή
ταν τα πιο εμπορικά. Πάντως, οι σημερινοί δεν μπορούν να τα δουν: δεν υ
πάρχουν. Το μόνο που υπάρχει απ’ όλη αυτή μας την εθνική λογοτεχνία σε
κινούμενη εικόνα, είναι το Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Δεν υπάρχει τίποτ’ άλλο. Τα έσβησαν τότε στους σταθμούς. Δεν υπήρχε τότε ακόμα το βί
ντεο.
Κύριε Γεωργιάδη, οι άνθρωποι του κινηματογράφου και της τηλεόρασης
σας εκτιμούν, σας θαυμάζουν. Αλλά και το κοινό σάς αγαπά πολύ. Παρ ’όλα
αυτά, εσείς ζείτε μόνος, έχοντας επιλέξει μια ιδιότυπη μοναξιά. Τι θα λέγατε
να μας ξεναγήσετε στον προσωπικό σας χώρο; Τι είδους «μοναξιά» είναι το
να ζει κανείς μέσα στο σφρίγος της παλιάς Αθήνας, και μάλιστα, της οδού
Κυδαθηναίων;
Το να ζει κανείς στην Πλάκα, δεν είναι καθόλου μοναξιά. Σας πληροφο
ρώ ότι αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένος όταν πέφτω να κοιμηθώ, δύο, δυόμιση
η ώρα κι ακούω ανθρώπους να τραγουδούν, βγαίνοντας απ’ τις ταβέρνες. Εί
μαι σίγουρος ότι, αν με φωτογράφιζαν εκείνη τη στιγμή, θα ήμουν μ’ ένα χα
μόγελο και θα έλεγα τι ευτυχία που είναι η ζωή.
Αν δεν είχατε γίνει σκηνοθέτης, τι θα μπορούσατε να 'χετε γίνει;
Έ χω κάνει πολλά επαγγέλματα στη ζωή μου. Δηλαδή, μόλις άρχισε ο πό
λεμος, επειδή είχαν όλοι στρατευτεί, μπήκα σε μια Τράπεζα, μιας κι είχα
βγάλει το Γυμνάσιο. Μπορούσα να ’χω γίνει τραπεζικός υπάλληλος, αλλά έ
φυγα. Έ χω κάνει τον εμποροϋπάλληλο: την ημέρα όρθιος να ξετυλίγω και
να τυλίγω υφάσματα, και τις Κυριακές να γυρίζω τις γειτονιές και να μαζεύω
τις δόσεις. Διορίστηκα στο Δημόσιο κάποτε. Τέλειωσατην Υγειονομική Σχο
λή και έγινα υγειονομοφύλακας ελονοσίας. Ή ταν η εποχή που θέριζε η ελο
νοσία τον κόσμο. Έ μεινα μέχρι το 1954, οπότε έφυγα και από εκεί.
Ή ταν τότε, αν δεν κάνω λάθος, που κοντέψατε να γίνετε δήμαρχος στο
Αιγάλεω.
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Κρνστάλλω, 1959.

Ο Χριστόφορος
Νέζερ, η Αντιγόνη
Βαλάκσυ και
ο Στέφανος
Στρατηγός.
Η κατάρα
της μάνας, 1961.
Ο Κώστας Κακαβάς
και η Σόνια Ζωι'όον.
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Ναι, αλλά πιο μπροστά. Δε θυμάμαι πότε έγιναν οι πρώτες δημοτικές εκ
λογές όπου ψήφισαν και οι γυναίκες. 1949 ή 1950, δε θυμάμαι καλά. Υπηρε
τούσα για πολύ καιρό σε Αιγάλεω και Περιστέρι. Με είχε στείλει εκεί ο νομίατρος, γιατί είχε πέσει τύφος. Μου είχε, λοιπόν, ζητήσει να κάνω μια
μελέτη, να δούμε πώς μπορούσαμε να θεραπεύσουμε τον τύφο. Του είπα να
κλείσουμε τα πηγάδια, γιατί η πρώην ΕΥΔΑΠ, δηλαδή η ΟΥΛΕΝ, δεν είχε
φέρει το νερό μέχρι εκεί. Συμφωνήσαμε με υδροπωλητές, νερουλάδες, και α
παγορεύσαμε την άντληση νερού από τα μολυσμένα πηγάδια. Κάναμε μηνύ
σεις, αλλά φροντίζαμε να μην εκτελούνται.
Κύριε Γεωργιάόη, να ξαναπεράσουμε στις ταινίες σας, στις οποίες <3εν υ
πάρχει σχεδόν ποτέ happy end. Π αρ’ όλα αυτά, όλες αποπνέουν μια έμμεση
νίκη της ζωής και μια αναπτέρωση της ελπίδας. Το επιδιώκετε αυτό λόγω κι
νηματογραφικού ύφους ή επειδή είναι τρόπος ζωής σας;
Δεν το επιδιώκω ως κινηματογραφικό ύφος. Είναι η φιλοσοφία μου. Εί
ναι η πίστη μου στον άνθρωπο.
Η δική σας οπτική για την κοινωνία και τη ζωή γενικότερα;
Ακριβώς αυτό.
Αν σας ρωτούσα για το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου εν σψει του
1992, τι θα λέγατε;
Ό τι ο κινηματογράφος, όπως γίνεται σήμερα, δεν θα πάει ούτε το ’92 ούτε
το 2002. Χρηματοδοτείται από το κράτος, έχει καταργήσει τον ένα δημιουρ
γό και έχει ενώσει τρία επαγγέλματα σε ένα· δηλαδή, σήμερα, προκειμένου
να γίνει μια ταινία, παίρνει αυτόν που γράφει ένα σενάριο, και του λέει: Πά
ρε τα εκατομμύρια, κάνε τον παραγωγό, κάνε και το σκηνοθέτη. Τρεις ειδι
κότητες έχουν γίνει μία. Αλλά έτσι, ποτέ κανείς δεν μπορεί να τα βγάλει πέ
ρα, γιατί κι αυτός που το γράφει, το γράφει απ’ τη ζωή του, για την ξαδέλφη
του, για τα δικά του προβλήματα γράφει και όχι για τα προβλήματα του ελλη
νικού λαού. Λοιπόν, θα πρέπει να βοηθιέται από το κράτος, βεβαίως, αλλά
το κράτος να αγοράζει σενάρια και να τα προτείνει ανάλογα με την ικανότη
τα του σκηνοθέτη που θα κρίνει ότι θα μπορεί να αποδώσει σχετικά.
Και για τα μελλοντικά σας σχέδια;
Πολλά πράγματα έχω στο μυαλό μου, αλλά, για ν’ αποφύγω τις χρονοβόρες διαδικασίες της ελληνικής γραφειοκρατίας, σκοπεύω να συνεργαστώ με
ευρωπαϊκά κεφάλαια, γυρίζοντας βέβαια τις ταινίες στα αγγλικά. Ύστερα,
αν θέλει κανείς, ας τις ντουμπλάρει στα ελληνικά.
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Η έβδομη μέρα της
Δημιουργίας, 1966
Επάνω:
ο Κώστας Μπάκας,
ο Θόδωρος
Κατααδράμης και
ο Δήμος Σταρένιος.
Κάτω:
ο Γιώργος Τζώρτζης
και ο Χρηστός
Δοξαράς.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΕ ΟΛΗ Μ Ο Υ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
του Ιάκωβου Καμπανέλλη
Ό ταν ο Βασίλης Γεωργιάδης γύριζε την ταινία Η έβδομη μέρα της Δημιουρ
γίας, μου έλεγε: «Αυτή η ατάκα με σφάζει». Αναφερόταν στη φράση του νεα
ρού Αλέξη -κεντρικού προσώπου του έργου- που εξομολογείται το πρόβλη
μά του, λέγοντας: «Είμαι πάρα πολύς για να γίνω ένα τίποτα, και πολύ λίγος
για να γίνω κάτι». Τώρα που μου ζητήθηκε να γράψω ένα σημείωμα για τον
Βασίλη, πράγμα που κάνω με όλη μου την καρδιά, σκέφτομαι πως αυτή η α
τάκα που τον έσφαζε το 1956, όταν γύριζε την Έβδομη μέρα, ήταν η διατύπω
ση μιας κοινής ψυχικής κατάστασης το χειμώνα του 1945-’46, τότε που γνωρι
στήκαμε. Ή τα ν η πρώτη μεταπολεμική περίοδος, ιδιαίτερα εμείς οι τότε
νεαροί νιώθαμε τη συντελούμενη γενική υπαρξιακή αλλαγή κι αναζητούσα
με μια ταυτότητα διαφορετική από εκείνη που είχαμε μέχρι πριν από τον πό
λεμο, την Κατοχή, την πολιτικοποίηση της σκέψης μας, τη σχετική περιπέτειά
του ο καθένας μας· μια ταυτότητα διαφορετική, λοιπόν, αλλά συνάμα και φι
λόδοξη. Ό μως, ούτε τα ατομικά μας εφόδια ούτε η εξαθλιωμένη κοινωνική
κατάσταση της χώρας ευνοούσαν οράματα. Γι’ αυτό και ήταν πολλοί οι κυκλοφορούντες της ηλικίας μου που ένιωθαν αυτό το «είμαι πάρα πολύς για
να γίνω ένα τίποτα και πολύς λίγος για να γίνω κάτι», κι αυτή ήταν και η αι
τία που γνώρισα τον Βασίλη σε μια κιβωτό ονείρων που είχε την ονομασία
«Κινηματογραφική Σχολή Ο ρφέα Καραβία». Ο Βασίλης ήθελε να γίνει σκη
νοθέτης· εγώ, ηθοποιός. Από την κιβωτό αυτή κάποιοι αποβιβάστηκαν με το
όνειρό τους στην τσέπη. Ό χ ι γιατί η κιβωτός αυτή ήταν τίποτα παραπάνω α
πό μια απάτη και αυταπάτη, αλλά επειδή οι ίδιοι το θέλησαν όπως ο Βασίλης
Γεωργιάδης, ο Γρηγόρης Γρηγορίου, αγαπητοί μου φίλοι κι οι δύο από τότε,
και συνδημιουργοί ταινιών για τις οποίες έχουμε κάθε λόγο, νομίζω, να χαι
ρόμαστε για το αποτέλεσμα.
Με τον Βασίλη συνεργαστήκαμε τρεις φορές. Είναι γνωστό ποιες είναι
αυτές, αλλά ας τις αναφέρω. Το 1954 έγραψα για τον Βασίλη το σενάριο για
τουςΑσσους του γηπέδου. Ή τα ν για μένα μια εμπειρία που τη γλέντησα, για
τί δεν είχα ιδέα από ποδόσφαιρο, ούτε και με ενδιέφερε. Ό μω ς, το ότι πρω
ταγωνιστές της ταινίας θα ήταν πραγματικοί ποδοσφαιριστές, ήταν μια πρό
κληση. Τους γνώρισα, συναντηθήκαμε αρκετές φορές, άντλησα από τους
χαρακτήρες τους και τα όνειρά τους. Αλλά ο κύριος της αυθεντικής γοητείας
που έχει αυτή η ταινία, άθλος πραγματικός αν σκεφτούμε πως είναι η «πρώ
τη» του σκηνοθεσία, είναι ο Βασίλης. Συν τοις άλλοις, έδειξε ευθύς αμέσως
ότι μπορούσε κάτι που κάποιοι ομότεχνοί του ακόμα και τώρα αγνοούν: να
διδάξει στους ηθοποιούς το ζητούμενο.
Το 1964, διασκεύασα, για τον Βασίλη, το θεατρικό μου έργο Η έβδομη μ έ 
ρα της Δημιουργίας σε σενάριο. Δεν εξωραΐζω τα λεγόμενό μου για τον Βα
σίλη Γεωργιάδη επειδή έτσι ταιριάζει σε μια τιμητική γι’ αυτόν εκδήλωση όχι. Η δουλειά του Βασίλη στην ταινία αυτή είναι από τις πιο σημαντικές επι
τεύξεις του κινηματογράφου μας. Και το λέω εγώ που, ως συγγραφέας και
του θεατρικού έργου και του σεναρίου, είναι φυσικό να είμαι ο πιο αυστηρός
κριτής. Τρίτη συνεργασία μας ήταν τα Κορίτσια στον Ήλιο, με αρχικό τίτλο Η
ξένη και ο βοσκός. Αν ποτέ κάποιος ανθολογήσει ερωτικές σκηνές από τις
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ελληνικές ταινίες, σίγουρα θα συμπεριλάβει στις ποιητικές εκείνες της Άννυ
Λόμπεργκ στο παράθυρο της φυλακής του.
Μίλησα για τον Βασίλη Γεωργιάδη, αναφέροντας μόνο τη συνεργασία
μου μαζί του. Αυτή, όμως, είναι ένα μικρό μέρος της όλης του προσφοράς·
προσφοράς, που δεν περορίζεται στη δουλειά του στον κινηματογράφο.
Ό ταν αυτός δύει κι η τηλεόραση ανατέλλει, ο Βασίλης, έτοιμος και θαρραλέ
ος, δημιουργεί επικές σειρές, όπως: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Οι Πανθέοι, Ο Γιούγκερμαν, Ο ΣυνταγματάρχηςΛιάηκιν. Τελειώνω, σκεπτόμενος πως
ο πάντα πράος και στωικός Βασίλης δεν υποτάχθηκε στις μίζερες συνθήκες
δουλειάς που αντιμετώπιζε, αλλά, αντίθετα, τις υπέταξε στην εμμονή του για
δημιουργία και τις μετουσίωνε σε δυνατότητες.
Αγαπητέ μου Βασίλη, είσαι ένα μεστό κεφάλαιο του ελληνικού κινηματο
γράφου, αλλά και κάτι άλλο: μια καθαρή καρδιά και σκέψη ανάμεσά μας επί
πενήντα και παραπάνω χρόνια.
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Η Μ ΙΜ Η ΣΗ ΠΡΑΞΕΩΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΠΑΔΗ
του Κώστα Γεωργουσόπουλου
Ο Βασίλης Γεωργιάδης είναι ένας σκηνοθέτης του κινηματογράφου με κουλ
τούρα, βλέμμα και θεωρία θεατρική. Δε θέλω να πω με αυτό πως οι ταινίες
του εντάσσονται σ’ εκείνο το ύφος που ονομάζουμε θεατρικό, ούτε ότι η αι
σθητική του παράγει θεατρικότητα. Δεν έχω τίποτε με αυτή την αισθητική· α
ντίθετα, μάλιστα, έδωσε θαυμάσια δείγματα κινηματογραφικής πόζας: ο
Dreyer, π.χ., έχει έντονη θεατρικότητα, αλλά συχνά και ο René Clair. Δεν αναφέρομαι, βέβαια, στον ερασιτεχνισμό του Cayatte.
Ο Βασίλης Γεωργιάδης προσέρχεται στο πλατό με πλήρες το κινηματο
γραφικό οπλοστάσιο. Γνωρίζει τα μυστικά της κινηματογραφικής γλώσσας,
ελέγχει τα εργαλεία' παίζει στα δάχτυλα το συντακτικό και τη γραμματική
της νέας τέχνης. Η διαφορά του από τους συναδέλφους του είναι η επίγνωση
πως η παγίδα που συχνά στήνει ο κινηματογράφος είναι μια αλαζονεία για
την αυτάρκειά του, για την αυτονομία των μέσων του και τη μοναδική αποτελεσματικότητα των μεθόδων του.
Ο Γεωργιάδης πιστεύει ακράδαντα πως, ανεξάρτητα από τα μέσα που
χρησιμοποιεί ο κινηματογράφος, υπακούει στον αριστοτελικό ορισμό: είναι
μίμηση πράξεως - σπουδαίας ή φαύλης, αδιάφορο. Δεν είναι μίμηση κίνησης
ή, το χειρότερο, μίμηση εικόνας. Η εικόνα είναι μέσο, δεν είναι σκοπός.
Έ τσι, ο Βασίλης Γεωργιάδης γίνεται συνειδητά ανθρωποκεντρικός, γιατί
ο άνθρωπος μόνο πράττει και ως πράττων είναι αξιομίμητος. Πράξη στα αρ
χαία ελληνικά είναι η δράση που αξιολογείται, που ιεραρχείται- άρα, υπόκειται σε ηθική βάσανο. Κάθε πράξη είναι καλή ή κακή.
Ο Γεωργιάδης διδάσκει ηθοποιούς, ανιχνεύει στο σενάριο (που οφείλει,
εξ άλλου, να απαντά σε τέτοιες απαιτήσεις) τον ηθικό πυρήνα του ρόλου και
ψάχνει να μελετήσει τις σχέσεις, τις συγκρούσεις που οδηγούν ή οφείλονται
σε διαφορές ηθών, συμπεριφορών ή αποκάλυψη κινήτρων.
Ο Γ εωργιάδης στήνει θεατρικές σκηνές στις δοκιμές, δεν αφήνεται στο έν
στικτο του ηθοποιού ή στον αυτοσχεδιασμό, απαιτεί κάθε συμπεριφορά να
πηγάζει από φανερό αίτιο, κάθε πράξη να λογοδοτεί στη Λογική και να ανα
λύεται στα καθέκαστά της.
Διδάσκει με τη μέθοδο του νατουραλισμού, όπως θα το απαιτούσε ο Στανισλάβσκι. Δεν κάνει θέατρο λόγου, στόμφου, πόζας ή τελετουργικό, συμβο
λισμό ή εξπρεσιονισμό- δηλαδή αποφεύγει τις αφαιρέσεις και τις συναισθη
ματικές εξάρσεις ή στρεβλώσεις.
Αποτυπώνει την καθημερινή χειρονομία, αναδεικνύει τον τρέχοντα λόγο,
αναδύει με σεβασμό στις λεπτομέρειες τον κόσμο της οικειότητας.
Όμως, όταν συγκροτήσει αυτό το μίμημα, δεν το αποτυπώνει πάνω στο
φιλμ με την αφέλεια του ντοκιμαντέρ, των επικαίρων.
Αυτό το φυσικό, το οικείο, το καθημερινό, αλλά συναισθηματικά φορτι
σμένο, το παθιασμένο συχνά, το παράφορο της ζωής με τα μέσα της κινημα
τογραφικής τέχνης, το παρατηρεί ποικιλοτρόπως. Λιτά, πλάγια, από μακριά,
από κοντά, σχεδόν εξ επαφής, το εκθέτει, το υπονομεύει, το ειρωνεύεται.
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Αυτή η τακτική, που θα την ονόμαζα κριτικό ρεαλισμό, ενέχει πολλή επι
στημοσύνη, τουλάχιστον στην αισθητική της ιδεολογία.
Ο κριτικός ρεαλισμός του Γεωργιάδη κατάγεται από μια βιωμένη διαλε
κτική μέθοδο, που απεχθάνεται τον απόλυτο, θετικό ή αρνητικό, ηρωισμό. Ο
ήρωας για τον Βασίλη Γεωργιάδη είναι προϊόν της κοινωνίας: φέρει τα ση
μάδια της και αφήνει τα σημάδια του πάνω της. Ακόμη και τα ατομικά πάθη
των ηρώων έχουν βαθύ λόγο, που ανιχνεύεται στις κοινωνικές συνθήκες.
Σε τελευταία ανάλυση, το έργο του Γεωργιάδη είναι πολιτικό, με την έν
νοια ότι αναλύει τις ανθρώπινες συμπεριφορές συναρτήσει των συνθηκών,
των ιδεών και των αξιών της πόλεως- δηλαδή, της αναγκαιότητας να συμβιώνεις με άλλους.
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Οργή, 1962.
Ο Βαγγέλης
Σειληνός και.
η Ίλνα Λιβνκοϋ.
Στη μάχη της
Κρήτης, 1970.
Η Γίώτα Σοϊμίρη,
ο Φερνάντο Σάντσο
και ο Χρήστος
Πολίτης.
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ΠΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ Γ.
του Νίκου Νικολαΐδη
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Συνάντησα τον Βασίλη Γεωργιάδη στις αρχές της μυθικής εκείνης δεκαετίας
του ’60. Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος, μ’ ένα μόνιμα εγκατεστημένο χαμόγελο
στις άκριες των χειλιών του, αδιόρατο κάπως, που θα του προσέδιδε μια καλο
κάγαθη έκφραση, αν δυο λαμπερά και άκρως επικίνδυνα μάτια δεν χάλαγαν
την όλη εικόνα. Του κόλλησα αμέσως το ινδιάνικο παρατσούκλι «Εκείνος Που
Χαμογελά Με Ανησυχία» και περίμενα στη σειρά μαζί με άλλους βοηθούς
σκηνοθέτες -όλοι τους επαγγελματίες- για να δούμε επιτέλους ποιον θα διάλε
γε για βοηθό του. Ήμουν τότε δευτεροετής στη σχολή σκηνοθεσίας, και οι τε
χνικές μου γνώσεις γύρω από τον κινηματογράφο περιορίζονταν στη βεβαιότη
τα ότι η μουβιόλα σίγουρα δεν ήταν μια ξανθιά κυρία. Φαντάζεται, λοιπόν,
κανείς την έκπληξή μου όταν ο Βασίλης παρέκαμψε όλους τους επαγγελματίες
και με διάλεξε για βοηθό του, κι όταν τον ρώτησα γιατί εμένα, αυτός μου απά
ντησε με ύφος που δεν σήκωνε αντίρρηση:
- Εσύ είσαι φτιαγμένος για να κάνεις σινεμά, γι’ αυτό!
Βέβαια, με τον καιρό κατάλαβα ότι ήταν τόσο συγκροτημένος και αυτάρκης,
που ένας βοηθός, μάλλον βάρος τού ήταν. Απλώς, ήταν τόσο γενναιόδωρος,
που ήθελε να μεταδώσει και να χαρίσει κάπου το όραμά του και αυτές τις γιγαντιαίες εικόνες που τον κύκλωναν.
Το πρώτο που έμαθα από τον Βασίλη, ήταν ότι το χιούμορ είναι ένα απαραί
τητο εργαλείο της δουλειάς μας· μετά, ότι ο σκηνοθέτης πρέπει να τα ξέρει και
να τα κάνει όλα. Πρέπει να είναι καλός μοντέρ, καλός φωτογράφος, καλός ζω
γράφος, καλός σχεδιαστής και εκτελεστής σκηνικών και κοστουμιών, να γρά
φει σωστούς διαλόγους, να διορθώνει το σενάριο, να γράφει νέες σκηνές, να
γνωρίζει από casting, να φροντίζει τους ηθοποιούς, να μη ζητάει από τους ηθο
ποιούς κάτι που δεν μπορεί να το κάνει πρώτα και ο ίδιος, να γνωρίζει καλό
σκριπτ (τα χάλια μου!), να οδηγεί τζιπάκι και να καβαλάει άλογο, να βρίσκει
ωραίες τοποθεσίες για τα γυρίσματα, να έχει καλό γραφικό χαρακτήρα, να ορ
γανώνει την ταινία, να έχει μάτια και στην πλάτη του, να διώχνει τη συννεφιά
και τη βροχή, ν’ αγαπάει τις γυναίκες, να μη βρίζει και να κοιμάται μόνο τέσσε
ρις ώρες το 24ωρο. Κι αυτά, σίγουρα δεν ήταν θεωρίες και λόγια. Τα δίδασκε
σ’ ένα γύρο όλους και τ’ αποδείκνυε...
Μα ο Βασίλης μού απέδειξε και κάτι άλλο φοβερό: ότι αυτό που βλέπουμε
γύρω μας, δεν είναι παρά μια μεγάλη ταινία! Και η παρακάτω ιστορία περιγρά
φει ακριβέστατα την άποψή του.
Μια φορά, ψάχνοντας για τοποθεσίες, γλίστρησα με το άλογό μου -ένα θλι
βερό σταχτί ψωράλογο- και πέσαμε σε κινούμενο βούρκο μέσα στη λίμνη τής
Στυμφαλίας. Τα χρειάστηκα για τα καλά, γιατί ο βούρκος μάς ρούφαγε γρήγο
ρα προς τα κάτω και το άλογο πάλευε να σωθεί, με το κεφάλι του να ξεπροβάλ
λει ίσα ίσα πάνω απ’ την παχιά λάσπη. Τελικά, κατάφερε και μ’ έβγαλε στην ό
χθη. Επιστρέφοντας, πολύ αργοπορημένος και λασπωμένος, στη βάση μας, στο
χωριό Κυπαρίσσι, όλοι έτρεξαν να με προϋπαντήσουν εξαιρετικά ανήσυχοι και
πολύ σοκαρισμένοι από το θέαμα που παρουσιάζαμε εγώ και το άλογο. Τελευ
ταίος στάθηκε μπροστά μου ο Βασίλης...
- Παραλίγο να με ρουφήξει ο βάλτος, του είπα.
Αυτός μισόκλεισε τα μάτια του και παρατήρησε ατάραχος: «Έτσι όπως σ’ έ
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βλεπα να 'ρχεσαι από μακριά, καβάλα στ’ άλογό σου, έμοιαζες με τον Gregory
Peck!»
Αυτό είπε και απομακρύνθηκε. Έ πειτα από τρία βήματα, γύρισε και με ρώ
τησε:
- Πώς το είπες αυτό με το βάλτο;
Εκνευρισμένος, του απάντησα: «Παραλίγο να με ρουφήξει ο βάλτος».
- Ωραία ατάκα, είπε. Βάλ’ την στη σκηνή που ο Φούντας προσπαθεί να τρα
βήξει τον Βανδή μέσα απ’ το βάλτο.
Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό που κρυφά ονόμαζα «μελαγχολικό ρεπεράζ».
Ύ στερα από τα γυρίσματα, στο τέλος της ημέρας, ο Βασίλης μ’ έπαιρνε παρέα
και πηγαίναμε να ερευνήσουμε το πλανάρισμα της άλλης ημέρας. Μου εξηγού
σε με λεπτομέρεια πώς θα σκάψουμε μέσα στη γη, θα χώσουμε μετά τη μηχανή
για να περάσουν δίπλα της τα τέσσερα άλογα, σέρνοντας με ταχύτητα το τετρά
τροχο κάρο, τόσο κοντά, ώστε η σκόνη και τα πετραδάκια να μας χτυπήσουν
κατά πρόσωπο. Στο βάθος ο ουρανός έπρεπε να είναι γεμάτος με τα απειλητι
κά σύννεφα κάποιου δραματικού δειλινού. Κανένα, όμως, άλογο και κανένας
ουρανός δεν έκανε ποτέ το χατίρι του Βασίλη. Ο προϋπολογισμός ήταν πάντα
μικρός, ο χρόνος στενός, η οργάνωση άθλια, οι παραγωγοί αμόρφωτοι και α
ντιδραστικοί, και γενικώς τα άλογα δε γούσταραν να τρέξουν... Κι έτσι, κάθε α
πόγευμα στήναμε το ντεκουπάζ μιας ταινίας που γυριζόταν μόνο μέσα στο κε
φάλι του Βασίλη και που ήταν και η πραγματική του ταινία, η άγνωστη ταινία.
Τουλάχιστον εγώ είχα την τύχη να τη δω.
Ύ στερα από κάμποσα τέτοια πλαναρίσματα, κατάλαβα ότι, φεύγοντας κά
ποτε ο John Ford απ’ την Ελλάδα, άφησε τον Γεωργιάδη στο πόστο του. Δεν εί
ναι υπερβολή, αλλά ο Βασίλης είναι ένας ευρυγώνιος φακός που κλείνει μέσα
του όλο το ελληνικό δυτικό τοπίο- κάτι σαν τον Μεσολογγίτη, τον Θανάση τον
Μπαταριά.
Στο γύρισμα ο Βασίλης πετούσε. Γύριζε μ’ έναν διαβολεμένο ρυθμό που ή
ταν αδύνατον να τον παρακολουθήσεις. Αστραπιαία έβρισκε την καλή και τη
μοναδική γωνία όπου έπρεπε να στήσει τη μηχανή του, προέβλεπε την επόμενη
κίνηση, το μετά και το πριν πλάνο, και με τρόπο άμεσο και λακωνικό έστηνε το
υλικό για το τραπέζι του μοντάζ. Με λίγα λόγια, μοντάριζε την ταινία του την ώ
ρα που τη γύριζε κι όλα αυτά, χωρίς σημειώσεις, χαρτιά, κατόψεις, ντεκουπάζ,
χρωματιστούς μαρκαδόρους κι άλλα τέτοια... Δάσκαλος!
Ο Βασίλης Γεωργιάδης ανήκει σ’ εκείνη τη μεγάλη και ευγενική γενιά των
σκηνοθετών του μεταπολέμου που, κάτω από την πίεση των καιρών, κυριολε
κτικά φιμώθηκε και εμποδίστηκε να αποτυπώσει τις γιγαντιαίες δυνατότητές
της. Κάπως έτσι εξηγείται τώρα και η δίκιά μας φτώχεια. Ψήγματα μόνο του τα
λέντου τους παρεισέφρησαν στο τοπίο μας, καθώς ξεγλίστρησαν από τις συμπληγάδες της εποχής τους, μα κανείς μας δεν μπόρεσε να τα διαβάσει σωστά.
Κάποιοι θεωρητικοί μόνο έσπευσαν να εκφωνήσουν επικήδειους.
Ουμανιστές, ουτοπιστές, σαλεμένοι με την εικόνα, άγρια και άδικα παροπλι
σμένοι, περιμένουν ακόμα το δικαίωμα στην τελευταία ευκαιρία, κι ανάμεσα
στους τόσους γερόλυκους, στέκομαι ακόμα και κοιτάζω τον Γρηγόρη Γρηγορίου, τον Δημόπουλο, τον άλλο τον Γρηγορίου, τον χαμένο, μαζί με τον Βαχλιώτη
και πάνω απ’ όλους τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον western, το πιο γρήγορο πιστό
λι με το ανήσυχα γλυκό χαμόγελο.
Επικίνδυνο άτομο. Τον θυμάμαι ακόμα.
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Η κατάρα
της μάνας, 1961
Επάνω:
η Σάνια Ζωίόου.
Κάτω:
η 7λυα Λιβνκυν και
ο Γιώργος Φούντας.
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ΕΝΑΣ Μ ΕΓΑΛΟΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
του Νίκου Γαρδέλη
Γνωριστήκαμε περί τα τε'λη της δεκαετίας του ’50. Κουβεντιάζαμε ώρες ατέ
λειωτες για τα όνειρά μας, για τον κινηματογράφο, την τέχνη, την πολιτική
και τα προσωπικά μας.
Φυντανάκι κι εγώ στο επάγγελμα, άπειρος, που κυριολεκτικά ψαχνόμουν.
Και απένταρος φυσικά... Εκείνος, λίγο παλιότερος -γύριζε τότε τους Άσσους
του γηπέδου-, μου φαινόταν «φτασμένος»...
Ή ταν το τρομερό του ένστικτο, η ευαισθησία του, η μεγαλοσύνη της ψυχής
του που μ’ εντυπώσιαζαν; Δεν ξέρω... Φαίνεται πως του άρεσα κι εγώ, πως
διέκρινε και σ’ εμένα μια μεγάλη αγάπη για τον κινηματογράφο -μια και ά
φησα τη ζωγραφική, που φαινόταν ότι δεν θα μου απέδιδε τα προς το ζην- γι’
αυτόν... Οπότε ακούω από τα χείλη του τη φράση-καταλύτη για τα σχέδιά
μου:
- Σύντομα θα κάνουμε ταινία μαζί!
- Αμήν και πότε! του απάντησα.
- Σύντομα! Άμα σου λέω «σύντομα»... Μόνο φρόντισε όσο μπορείς να
βελτιώνεσαι συνεχώς και να μαθαίνεις τη δουλειά. Την αισθητική σου δεν τη
φοβάμαι. Την τεχνική να μάθεις... Ξέρεις, θα έχω απαιτήσεις από σένα...
- Πιο πολλές από εμένα για τον εαυτό μου;
- Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις...
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Το ’πε και το ’κάνε. Το 1960 με φώναξε για να γυρίσουμε την Κατάρα της μ ά 
νας. Έ να είδος ελληνικού «ουέστερν», που βέβαια είχε απαιτήσεις στο ν’ α
ναδείξω έναν εξαιρετικά κινηματογραφικό χώρο στη Στυμφαλίατης ορεινής
Κορινθίας. Έ πεσα με τα μούτρα να δώσω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Και, πι
στεύω, το κατάφερα. Ή ταν η καλή του καθοδήγηση, η υπομονή του, η καλή
επιλογή της ώρας και όλα μαζί που έφεραν το καλό αποτέλεσμα.
Η ταινία αυτή ήταν το δείγμα δουλειάς που μου άνοιξε το δρόμο κι άρχι
σαν να μ’ εμπιστεύονται οι παραγωγοί - κι αυτό το οφείλω στον Βασίλη, μαζί
με την ευγνωμοσύνη μου...
Η συνεργασία μας δεν σταμάτησε εδώ - μάλλον άρχισε εδώ. Ακολούθη
σαν και άλλες ταινίες (Οργή κ.ά.) μέχρι που μου έδωσε την ευκαιρία-σταθμό
στην καριέρα μου, τα Κόκκινα φανάρια. Η ταινία αυτή έκανε μεγάλη επιτυ
χία και καριέρα, εδώ και διεθνώς -μέχρι στην Ιαπωνία παίχτηκε-, καλλιτε
χνικά και εμπορικά. Παρά τον τρομαχτικό ανταγωνισμό, που όλοι ξέρουμε και είναι αυτονόητος- πήρε τη Nomination για το Ό σκαρ- δηλαδή, μπήκε
στην τελική πεντάδα.
Ακολούθησαν ο Γάμος αλά ελληνικά, το Ραντεβού με μιαν άγνωστη, τα Κο
ρίτσια στον ήλιο, η Αγάπη για πάντα κ.λπ. Στο διάστημα αυτό και σιγά σιγά
«ανακάλυπτα» τον Βασίλη ως σκηνοθέτη και ως άνθρωπο. Ως σκηνοθέτης
διακρίνεται για τη μαστοριά του να σε κατακτά και να δίνεις το καλύτερο... αυτό, με όλους τους συνεργάτες του. Ακόμα, διακρίνεται για την εμμονή για
το ζητούμενο, το ότι δεν υποχωρεί με τίποτε. Έ χει ένα τρομακτικό ένστικτο
στη διατήρηση του μέτρου, που είναι η βάση της τέχνης του. Ξέρει να σε εμ
πνέει και να σε σκλαβώνει με αυτή τη χωρίς τέλος ευγένειά του. Αξιοσημείω
το είναι (και δε θα το ξεχάσω ποτέ) ότι στις κυρίες, σχεδόν πάντα κατέθετε
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το χειροφίλημά του... το τόσο γνήσιο και ανεπιτήδευτο...
Ψυχούλα, Βασίλη... Πόσο σ’ αγαπώ...
Κι επειδή στην Ελλάδα συμβαίνουν πολλά παράξενα, όπως το ν’ αρνείσαι
το αυτονόητο, δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια ο άνθρωπος αυτός δεν εκ
φράστηκε κινηματογραφικά. Χρηματοδοτούνται τόσοι και τόσοι, άλλοι κα
λώς μα και πολλοί κάκιστα, με τα γνωστά αποτελέσματα, ενώ αυτός ο μεγά
λος τεχνίτης αγνοήθηκε...
Βασίλη, όσοι σε γνωρίσαμε και σε νιώσαμε, θα σ’ αγαπούμε πάντα. Να
’σαι καλά...
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Κορίτσια
στον ήλιο, 1968
Ο Γιάννης Βόγλης
και η Α νΛ όμπεργχ.
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ΕΓΚΩΜΙΑΖΩ ΤΗΝ ΙΔΙΟ ΤΥ ΪΑ ΤΟΥ...
του Τάσου Α8ανασιάδη

Προσφώνηση
τον Τάσου Αθανασιάόη
στην Πρώτη Συνάντηση
Κορινθίων Δ ημιονργών
(29/8-1/9/1996).
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...Είναι η μισαλλοδοξία κάτι μόνιμο. Κάποιος θα βρει ένα κουσούρι, κάποιος
θα βρει μαζί ε'παινο και ένα έλασσον προσόν. Για τον Βασίλη Γεωργιάδη δεν
βρέθηκε κανείς. Αυτό μου έκανε εντύπωση, έχοντας ζήσει 27 χρόνια μέσα
στο Εθνικό Θέατρο. Μεγάλοι ηθοποιοί που μπαίνανε στο γραφείο μου, εί
χαν πάντα έναν αντίλογο να πούνε για ένα συνάδελφό τους. Ανθρώπινο εί
ναι- μην ξεχνάμε πως ο καλλιτέχνης είναι και λίγο παιδί. Είπα στον κ. Γεωργιάδη: πρέπει να είσαι μια ιδιοφυία για να μη βρεθεί κανένας να μου πει
εναντίον σου.
Ό σο προχωρούσε το έργο μου και παρακολουθούσα από το στούντιο την
όλη διαδικασία, διαπίστωσα με τι ιδιοφυία είχα την τύχη να συνεργαστώ για
τη μεταφορά του έργου μου στην τηλεόραση. Με την ικανότητα που είχα α
ποκτήσει να ψυχολογώ έναν άνθρωπο της σκηνής και, κατ’ επέκταση, τώρα,
του κινηματογράφου, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Αλέξης Μινωτής ή
ταν ένας μεγάλος ηθοποιός, αλλά εργαζόταν με τις κεραίες του μυαλού του.
Ή ταν εγκεφαλικός ηθοποιός. Ο Αιμίλιος Βεάκης, τρισμέγιστος του ελληνι
κού θεάτρου, είχε κεραίες μέσω του αισθήματος του. Έβλεπα, λοιπόν, τον
Βασίλη Γεωργιάδη να έχει μπρος του το κείμενο του σεναρίου και να το με
τατρέπει παράγραφο προς παράγραφο σε εικόνα. Καθώς είχα κι εγώ το α
ντίγραφο, παρακολουθούσα με πόση ευρηματικότητα κατόρθωνε να εικονο
γραφήσει το κείμενό μου, το οποίο δεν ήταν και τόσο εύκολο. Η
παραστατικότητα των εικόνων του, που διαδεχόταν η μία την άλλη, έτσι ώστε
να μη διασπάται καθόλου η συνέχεια του έργου... η ικανότητά του μέσα από
το κείμενο να αξιοποιεί τον ηθοποιό που υποδυόταν το ρόλο του, το σύνολο
που μπορούσε να δημιουργήσει, την ατμόσφαιρα... Κάτι που με κατέπληξε,
είναι το πώς κατόρθωσε να δώσει πεδία μαχών σε μια σκηνογραφία, μπορώ
να πω, υποτυπώδη.
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Ο Ψ ΙΛ Ο Ι,
Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ
του Μα$ Ρόμαν
Είναι δύσκολο να γράψεις σχόλια και εμπειρίες για ε'να φίλο, ιδιαίτερα αν ο
φίλος αυτός είναι, κατά γενική ομολογία, ένας ήρεμος, μεγαλόκαρδος και
πραγματικά ευγενικός άνθρωπος, όπως ο Βασίλης Γεωργιάδης. Δεν μπορείς
να είσαι αντικειμενικός, δεν μπορείς να παραβλέψεις τη δημιουργικότητά του
και το ταλέντο του, και δεν μπορείς ν’ αποφύγεις εγκωμιαστικά επίθετα και
σχόλια, μιας και ξέρεις ότι είναι αληθινά.
Τον Βασίλη τον γνώρισα πριν από τριάντα πέντε χρόνια περίπου, στα γρα
φεία της εταιρείας Αφοί Ρουσσόπουλοι, Γ. Λαζαρίδης κ.λπ., για την οποία τότε
τέλειωνε την ταινία του Οργή, κι εγώ ξεκινούσα τα γυρίσματα της ταινίας Αυτό
το κάτι άλλο του αγαπημένου Γρηγόρη Γρηγορίου. Και στις δύο ταινίες πρωτα
γωνιστούσαν οι καλοί μου φίλοι Φόνσου, Τσιούνη, Πάντζας και ο μακαρίτης
Βαγγέλης Σειληνός, που με σύστησαν στον Βασίλη. Εγώ ήδη τον εκτιμούσα ως
σκηνοθέτη και του είπα πόσο με είχαν ενθουσιάσει οι ταινίες του Φλογέρα και
αίμα και Η κατάρα της μάνας, οι οποίες μετέτρεπαν την «κλασική φουστανέ
λα» σε ένα είδος ουέστερν με ελληνικά κοστούμια. Συζητώντας μαζί του, παρα
τήρησα ότι η δουλειά του ήταν εξίσου καλή και προσεγμένη σε όλες τις ταινίες
που είχε κάνει έως τότε, σε όποιο είδος κι αν ανήκαν. Οι Άσσοι του γηπέδου,
πρώτη του σκηνοθετική δουλειά, το 1956, ήταν ώριμα δομημένη, χωρίς κανένα
ίχνος πρωτόλειας δουλειάς. Η κωμωδία του Διακοπές στην Κολοπετινίτσα
(1959) χαλιναγωγούσε ευχάριστα το πληθωρικό ταλέντο του Χατζηχρήστου,
και Ο Καραγκιόζης του (1959) χαλιναγωγούσε σε κινηματογραφικούς ρυθμούς
το «θεατρικό» ταλέντο του μεγάλου πρωταγωνιστή του Εθνικού Θεάτρου Θάνου Κωτσόπουλου. Η Κρυστάλλω (1959), παραδοσιακή «φουστανέλα», με τη
συνεργασία στο σενάριο του Φώσκολου, ξέφευγε ευχάριστα από τη συνηθι
σμένη έως τότε «συνταγή» του είδους.
Ό σο περνούσαν τα χρόνια και η αρχική γνωριμία μου με τον Βασίλη μετα
τρεπόταν σε δυνατή φιλία, κατάλαβα ότι ο τρόπος που εργάζεται, είναι ο ίδιος
σε όλες τις ταινίες του: με σεβασμό στο κείμενο και τους συνεργάτες του, και
χωρίς υποχωρήσεις απ’ το σκοπό του και το όραμά του κάθε φορά. Με αυτόν
τον τρόπο, το αποτέλεσμα ήταν όσο πιο κοντά γινόταν σε αυτό που επιθυμούσε.
Ο Βασίλης δεν ήταν ο σκηνοθέτης ενός μόνο είδους ταινίας. Ή ταν και είναι
καλός σε όλα τα είδη: από περιπέτεια με άφθονη δράση σε φαρσοειδή κωμωδία
και από δράμα με κοινωνικά μηνύματα στη δύσκολη ελαφριά κωμωδία ηθών. Η
σκηνοθετική του δεξιοτεχνία και η δημιουργική του εργασία, ο καλός προσχεδιασμός των γυρισμάτων και ο ήπιος τόνος συνεργασίας του με τεχνικούς και ηθοποι
ούς, του επέτρεψαν να μας προσφέρει μια σειρά από ταινίες-«σταθμούς» στην ι
στορία του κινηματογράφου μας και μοναδικές διεθνείς διακρίσεις και βραβεία.
Σημειώνω τα Κόκκινα φανάρια, που έφτασαν να είναι υποψήφια για Όσκαρ
καλύτερης ξένης ταινίας το 1963, όπως και Το χώμα βάφτηκε κόκκινο το 1965.
Και οι δύο ήταν εντυπωσιακές, εύρωστες παραγωγές, με σωστούς δραματικούς
ρυθμούς, σωστό «κάστινγκ» και ερμηνείες ηθοποιών, και δημιουργική ποιότη
τα που τις έφερνε άνετα στα διεθνή επίπεδα. Διαχρονική ποιότητα έχουν και η
κωμωδία του Γάμος αλά ελληνικά (1964), τα αισθηματικά δράματα Εκείνο το
καλοκαίρι (1971), Η έβδομη μέρα της Δημιουργίας (1966) και, φυσικά, η περί-
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φημη ρομαντική κομεντί Κορίτσια στον ήλιο, που το 1969 του έφερε τη «Χρυσή
Σφαίρα» για την καλύτερη ξένη ταινία.
Μου είχε δοθεί η ευκαιρία μερικές φορές να παρακολουθήσω γυρίσματα
των ταινιών του, κι έτσι έγινα μάρτυρας της ικανότητας που είχε να επιβάλλε
ται στους ηθοποιούς και το συνεργείο, χωρίς να γίνεται αυστηρός και «αφεντι
κό». Έτσι έβγαζε καλύτερο αποτέλεσμα και περισσότερη δουλειά. Ή ταν σχε
δόν πάντα γελαστός, με μια έμφυτη, αρχοντική ευγένεια. Η μικρασιατική του
καταγωγή ήταν -και είναι πάντα- έκδηλη στην κοινωνική του ζωή και επηρέα
ζε την επαγγελματική του συμπεριφορά.
Ή ταν -και είναι πάντα- δημοκράτης, «αριστερός» με τον τρόπο του - όχι τυ
φλά περιχαρακωμένος στην ιδεολογία του. "Ισα ίσα το πολιτικοκοινωνικό του
«πιστεύω» το κρατάει για τον εαυτό του και δεν «το φοράει» ψηλά σαν μπαϊρά
κι εντυπωσιασμού. Πιστεύει βαθιά στη Δημοκρατία, την αξιοκρατία, την πίστη
και τη φιλία. Αυτά τα λεβέντικα χαρακτηριστικά του κάνουν τους φίλους και
τους συνεργάτες του να τον εκτιμούν και να τον αγαπούν.
Ο Βασίλης είναι σεμνός, ευγενικός, ήπιος και γλυκομίλητος. Έ χει κι ένα άλ
λο προτέρημα: είναι λάτρης του ωραίου φύλου, μονίμως ψιλογοητευμένος από
κάποια ενδιαφέρουσα θηλυκή ύπαρξη. Όμως, πάντα σεβόταν το επάγγελμά
του και τους συνεργάτες του, και δε χρησιμοποιούσε τη θέση και τη δύναμή του
για να επιτύχει ερωτικές δάφνες ή οφέλη.
Τελικά, με τον Βασίλη συνεργάστηκα στενά το 1975-76, όταν γύρισε τη διε
θνή του ταινία Ομφαλός (The Navel), που τελικά προβλήθηκε λίγα χρόνια αρ
γότερα σε νέο μοντάζ -όχι του Βασίλη- με τίτλο Συνωμοσία στη Μεσόγειο.
Ήμουν υπεύθυνος για την αγγλόφωνη βερσιόν της ταινίας, που θα ήταν και η
βασική μορφή της, μια και προοριζόταν για τη διεθνή αγορά και είχε διεθνές
καστ. Επομένως, περάσαμε πολλές ημέρες και νύχτες μαζί, είτε στη φωνολη
ψία είτε στην αίθουσα μοντάζ. Παρ’ όλο που η γλώσσα του γυρίσματος ήταν
κατά κύριο λόγο αγγλική, χρειάστηκε πολλή δουλειά για να δοθεί ο ρυθμός και
η έκφραση της γλώσσας αυτής, για να μη φαίνεται «ντουμπλαρισμένη».
Ο Ομφαλός παρουσιάστηκε στη διεθνή αγορά στις Κάννες, το 1976. Παρ’ ό
λο που άρεσε, δεν είχε την απήχηση που περιμέναμε. Τσως να έφταιγε το θέμα,
μια και ήταν τελείως απίθανο τότε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ένας Άραβας
και ένας Εβραίος, για να επιτύχουν την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ίσως τώρα
να είχε διαφορετική τύχη.
Το χρόνο εκείνο που δουλέψαμε μαζί, κατάλαβα όλα τα στοιχεία του χαρα
κτήρα του που ανέφερα προηγουμένως. Θαύμασα τη λεβεντιά του, όταν -αθό
ρυβα- αρνήθηκε την πατρότητα της βερσιόν που άλλαξε ο χρηματοδότης-παραγωγός της ταινίας με τη βοήθεια άλλων συνεργατών και «φίλων» του Βασίλη.
Ευτυχώς, η μεγάλη επιτυχία των εντυπωσιακών σίριαλ που γύρισε ματά το
76 για την κρατική τηλεόραση (Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Ο Γιούγκερμαν
κ.λπ.), μαλάκωσαν την πίκρα που ένιωθε για την τύχη του Ομφαλού. Ας μην ξε
χνάμε ότι ο κινηματογραφικός τρόπος με τον οποίο είχαν γυριστεί αυτές οι τη
λεοπτικές σειρές, απέδειξαν περίτρανα τι «μεγάλος» σκηνοθέτης και δημιουρ
γός είναι ο Βασίλης Γεωργιάδης.
Όταν ξανασυναντηθήκαμε μετά την επιστροφή μου από το εξωτερικό
(1986), συνεργαστήκαμε πολλές φορές, προετοιμάζοντας ταινίες που προορί
ζονταν για τη διεθνή αγορά. Το ναυάγιο όλων αυτών των σχεδίων το αντιμετώ
πισε πάντα με χαμόγελο και αξιοπρέπεια. Ο Βασίλης είναι μεγάλος και ως
σκηνοθέτης και ως άνθρωπος, και τον ευχαριστώ για όσα μου δίδαξε τόσα χρό
νια και για την πλούσια φιλία που μου χάρισε.
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ΘΡΗΣΚΕΥΟΜ ΕΝΟΣ
ΤΗ Σ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗ Σ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ
του Αγγέλου Αντωνόπουλου
Ο Βασίλης μάς ήρθε από εκείνα τα άγια χώματα της Πελοπόννησου... από ε
κείνα τα μέρη που ερωτεύεσαι το φως... το φως της ημέρας και της· νύχτας...
το φως του καλοκαιριού και του χειμώνα.
Σε φαντάζομαι, Βασίλη, την πρώτη φορά που είδες κινηματογράφο, να χά 
νεις τον ύπνο σου.
Πράματα και θάματα, είπες, γίνονται πάνω σ’ αυτό το πανί... Κι εγώ τι κά
νω; Τι θα κάνω; Πρέπει ν ’ αφηγηθώ κι εγώ ιστορίες με τη γλώσσα της εικό
νας. Πρέπει να περάσω στην κουλτούρα της εικόνας. Πρέπει να γοητεύσω με
την εικόνα όπως γοητεύτηκα κι εγώ.
Και βρέθηκες μια ζωή ανάμεσά μας, εμπνευσμένος και μάχιμος, με την
ποίηση της μηχανής και την ευαισθησία του φωτόμετρου, με τα διαφράγματα
των φακών, κάνοντας καταδύσεις μέσα στην ψυχή των ανθρώπων.
Με την ίδια αισθαντικότητα προσεγγίζεις τα θέματα της υπαίθρου και τα
θέματα της ασφάλτου. Π εριφέρεσαι και ανιχνεύεις στους χώρους της δουλει
άς και του μόχθου, στους χώρους των σαλονιών και της ευμάρειας, με μια α
φοπλιστική αντικειμενικότητα. Ανακαλύπτεις την υπαρξιακή δικαιολογία
του ήρωα, όπου κι αν βρίσκεται.
Αναμφίβολα είναι πάντα πολύ ωραία κοντά σου, αγαπητέ Βασίλη. Και ό
ταν σκέφτεσαι το πλάνο και όταν αναβάλλεις το πλάνο επειδή το πορτοφόλι
που χρησιμοποιεί ο ηθοποιός φαίνεται πολύ καινούργιο...
Θρησκευόμενος της λεπτομέρειας και της τελειότητας. Και είναι μαγευτι
κά όταν εξηγείς το πλάνο και βγάζεις και προσφέρεις στον ηθοποιό ένα
μπουκέτο λουλούδια, που είναι οι γνώσεις σου, το ένστικτό σου, η συγκίνησή
σου και το μεράκι σου. Και το βράδυ είσαι γοητευτικός. Εκεί, πάνω στο τρα
πέζι της ταβέρνας, μαζί με το κρασί, κερνάς και το όνειρο του συγγραφέα.
Θυμάσαι μια καλή στιγμή του ηθοποιού από το γύρισμα. Μιλάς για έρωτα
και για πολιτική με μια δοσολογία χιούμορ και σοβαρότητας ανεπανάληπτης.
Ξέρεις εσύ. Εσύ έγινες σοφός μέσα από τις οπτικές σου αισθητικές, από
την αίσθηση του χρόνου που πολεμάει τη φλυαρία της εικόνας, και μέσα από
τους κραδασμούς των εποχών που ζεις και καταγράφεις. Μέσα στα υπόγεια
της ψυχής σου αισθάνεται κανείς ότι υπάρχουν εμπειρίες αιώνων.
Είσαι πάντα δέκτης και πομπός... Και μας έκανες κι εμάς να είμαστε δέ
κτες και πομποί όσο λειτουργούμε συντονισμένοι μαζί σου... όσο βρισκόμα
στε ενορχηστρωμένοι κάτω απ’ την μπαγκέτα σου.
Βασίλη, κάθε φορά που γίνεται λόγος για κινηματογράφο, για τον ελληνι
κό κινηματογράφο, αισθάνομαι να θέλω -εντελώς παρορμητικά- ν’ αναφερ
θώ σ’ εσένα... έτσι... μιλώντας για την αγωνία της δουλειάς μας και για το με
γαλείο της.
Να ’σαι πάντα καλά, ακριβέ μας Βασίλη. Να σ’ έχουμε και να καμαρώνου
με που σ’ έχουμε.
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ΣΕΜ ΝΟΣ, ΑΠΕΡΙΤΤΟΣ, ΣΤΩΙΚΟΣ...
του Γιάννη Βόγλη
Σεμνός, απέριττος, στωικός, υπομονετικός, πιστός φίλος, πάντα χαμογελα
στός, βαθιά ευαίσθητος, πλούσιος σε αισθήματα που τα προσφέρει απλόχε
ρα, με δυο μάτια που αγκαλιάζουν τον κόσμο με μια πρωτόγνωρη παιδική α
γνότητα και μια ανατολίτικη ζεστασιά- ένας γνήσιος Έλληνας της Ιωνίας:
αυτός είναι για μένα ο Βασίλης Γεωργιάδης ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης-δημιουργός. Δεν μπορώ να διαχωρίσω τον έναν από τον άλλον - είναι
ταυτόσημοι.
Ό λες οι ταινίες του Βασίλη έχουν το μέγα χάρισμα να μην είναι «διανοουμενίστικες». Επικοινωνούν με το μεγαλύτερο φάσμα του κοινού: από την ελίτ
μέχρι τα λαϊκά στρώματα. Δεν υποτιμάει το κοινό- το σέβεται. Οι ταινίες του
υπηρετούν την πραγματική αποστολή του κινηματογράφου ως του σημαντι
κότερου, προ τηλεόρασης, Μέσου Μαζικής Επικοινωνίας.
Ο Βασίλης έχει την ικανότητα να αξιοποιεί όλα τα στοιχεία και τα μέσα που
έχει στη διάθεσή του, το σενάριο, τη φωτογραφία και, κυρίως, τους ηθοποιούς,
με ένα μοναδικό αισθητήριο, με μια απόλυτη αίσθηση του μέτρου και του ρυθ
μού, με εκνευριστική εμμονή, μερικές φορές, στην αναζήτηση της αλήθειας. Το
τελικό αποτέλεσμα, βέβαια, πάντα τον δικαιώνει.
Δεν καταδέχεται ποτέ να καταφεύγει σε «ειδικά» ή «εντυπωσιακά» ή «εγκε
φαλικά» πλάνα. Δεν υπάρχει ούτε ένα αντιαισθητικό ή κακόγουστο πλάνο σε
καμία ταινία του. Υπάρχει μια σημαντική αισθητική ισορροπία. Δεν υπάρχει ού
τε μία χυδαία σκηνή σε καμία ταινία του, ακόμα και σ’ εκείνες όπου είχε την ευ
καιρία να δώσει «τολμηρές» σκηνές. Οι δραματικές ταινίες του διέπονται από
εσωτερική δύναμη, ενώ οι κωμωδίες του, από ένα λεπτό χιούμορ.
Μέσα από μια ρεαλιστική, αλλά λιτή και αφαιρετική, κινηματογραφική α
φήγηση, δουλεύοντας εύστοχα τις σχέσεις και τις ψυχολογικές διακυμάνσεις
των ηρώων του, με έναν ευαίσθητο ρομαντισμό και ποίηση, καταφέρνει να
χτίζει δραματουργικά τις ταινίες του με τέτοια δύναμη, ώστε να καθηλώνει
το θεατή ακόμα και σήμερα. Οι ταινίες του Γεωργιάδη είναι διαχρονικές.
Ό λοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, ωφελήθηκαν. Οι μεγάλοι κερδισμέ
νοι, όμως, είμαστε οι ηθοποιοί. Νομίζω πως δεν υπάρχει ηθοποιός που να
δούλεψε μαζί του και να μην τον λάτρεψε- γιατί ο Βασίλης αγαπάει τους ηθο
ποιούς. Ο Βασίλης δεν «χρησιμοποιεί» τους ηθοποιούς- τους «αξιοποιεί».
Πιστεύω ότι κανένας ηθοποιός δεν ένιωσε ποτέ κοντά του «αντικείμενο».
Με έναν δικό του, ιδιαίτερο τρόπο, τους βοηθάει να βγάλει ό,τι καλύτερο έ
χουν μέσα τους. Είναι ευλογία να δουλεύεις μαζί του.
Θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που τον γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί
του στο ξεκίνημα της καριέρας μου. Με βοήθησε να ανακαλύψω την ειλικρί
νεια της ερμηνείας. Με πήρε από το χέρι και με οδήγησε στα άδυτα και τη
μαγεία του κινηματογράφου. Κοντά του έμαθα κάθετα τον κινηματογράφο.
Κι αυτό θα του το χρωστάω εφ’ όρου ζωής.
Βασίλη, οι ταινίες σου μας γοητεύουν και η παρουσία σου μας ζεσταίνει.
Να ’σαι πάντα καλά.
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ΕΝΤΑΞΕΙ, Λ Ο ΙΠ Ο Ν , ΔΑΣΚΑΛΕ
του Πάνου Παπακυριακόπουλου
Ό ταν το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αποφάσισε να τιμήσει τον Βασίλη Γεωργιάδη, μέσα στα στενά περιθώρια χρόνου που μου δίνονταν, ήταν αδύνατον
να συντάξω μια σοβαρή και τεκμηριωμένη πραγματεία, το λιγότερο, όπως
φαντάζομαι, που αξίζει του Γεωργιάδη από μέρους οποιουδήποτε στοιχειω
δώς σοβαρού μελετητή. Από την απόγνωσή μου αυτή, στα όρια της άρνησης,
εξαιτίας των πιεσμένων και πιεστικών περιθωρίων και του διλήμματος, με έ
βγαλε πάλι ο ίδιος, αφού έμαθα ότι προσανατόλισε τους συντακτικοεκδοτικούς μηχανισμούς του φεστιβάλ προς μια βιωμένη και παρούσα στη θύμησή
του, παρά τη χρονική απόσταση, προσωπική του εμπειρία από μένα. Είναι α
λήθεια ότι επανειλημμένως με είχε πλησιάσει, κάθε φορά που τον έβλεπα έκτοτε, προσπαθώντας να μου αποσπάσει την υλική, την ενσώματη αποτύπω
ση αυτών που είχε ακούσει, περίπου σαν εγγύηση ότι τα είχε ακούσε («verba
volant» γαρ...) Νομίζω ακόμα πως τον βλέπω και τον ακούω με το μειλίχιο ύ
φος του: «Βρε παιδάκι μου, αυτά που είπες, έτσι όπως τα είπες, γράφ’ τα σ’ έ
να κομμάτι χαρτί και δώσ’ τα μου να σε θυμάμαι. Δε χρειάζεται τίποτα ιδιαί
τερο».
Εντάξει, λοιπόν, δάσκαλε. Ή ρ θ ε η ώρα, ό,τι ζήτησες, να το έχεις· λίγο πιο
χτενισμένο, γιατί θα μπούμε και οι δύο και θα φιλοξενηθούμε μαζί σε ειδικό
τεύχος-αφιέρωμα. Ό π ω ς τότε που φορέσαμε και οι δύο τις γραβάτες μας για
να φιλοξενηθούμε στη μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Δημαρχείου Αθηνών: ε
σύ για να τιμηθείς κι εγώ για να σε προσφωνήσω. Αλλά το ίδιο ζεστό, αυθόρ
μητο και πηγαίο όπως εκείνο- γιατί το αξίζεις.
Και κάτι ακόμα: το σημερινό κομμάτι είναι μία ακόμα απόδειξη της παροιμιώδους και πεισματικής σου προσήλωσης στο πώς να πετύχεις κάτι, εφό
σον το θέλεις και το θεωρείς καλώς ή κακώς άξιο να το προσθέσεις στη φα
ρέτρα σου ή το ράφ ι- είναι μία ακόμα πλευρά αυτού που αποτελεί
αναπόσπαστο συστατικό της δικής σου τεχνικής, της δικής σου διαδικασίας,
της δικής σου μεθόδου, της δικής σου πορείας προς το πετυχημένο αποτέλε
σμα. Να ’σαι καλά! Αφού κατάφερες, έστω έμμεσα, εμένα, τον υπέρμαχο του
προφορικού λόγου, για ευκολία μου, εμένα, τον... τεμπέλη, να με στρώσεις
στο γράψιμο... τι να σου πω, να ’σαι καλά.
Μολονότι ο Βασίλης Γεωργιάδης δεν είναι από τους σκηνοθέτες και ανθρώ
πους γενικά του κινηματογράφου με τους οποίους συνεργάστηκα ή κοντά
στους οποίους μαθήτευσα (και είναι πολλοί αυτοί, από διάφορα γεωγραφικά
μήκη και πλάτη), εντούτοις εγώ, προσωπικά, τον θεωρώ ως ένα από τους δα
σκάλους μου και έτσι τον φωνάζω οσάκις συναντιέμαι μαζί του- και τούτο,
για έναν πολύ απλό λόγο.
Κινηματογραφόφιλος από παλιά, από παιδί στο γυμνάσιο, ονειρευόμουν
κιόλας να κάνω κινηματογράφο, όταν θα μεγάλωνα, αλλά προβληματιζό
μουν κιόλας ως το προς τι είδους, σε θεματική και τεχνική ποιότητα, ταινίες
μπορεί κανείς να δώσει στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας και πα
ραγωγής.
Θα ήμουν δεκαέξι ή δεκαεφτά χρόνων όταν είδα την Κατάρα της μάνας

Το κείμενο αυτό είναι ανα
προσαρμογή της προσφώ
νησης του Πάνου Παπακυριακόπουλου —εκ μέρους
της ΕΕΣ —που είχε απευ
θύνει προς τον Βασίλη Γεωργιάόη κατά τη διάρκεια
της τελετής ανακήρυξής
του ως επίτιμου μέλους της
Εταιρείας Ελλήνων Σκηνο
θετών, στο τέλος του 1993.
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και κατάλαβα, για πρώτη φορά, ότι, αφού αυτή η ταινία είχε γίνει στην Ελλά
δα, τότε όλες οι δυνατότητες για ένα αξιόλογο και συγκρίσιμο με τα προϊό
ντα του εξωτερικού έργο -βλέπετε, τότε δεν υπήρχε ακόμα ο όρος «ανταγω
νιστικός»- ήταν ανοιχτές και προκείμενες.
Ως προς τον Γεωργιάδη, τουλάχιστον, στη συνέχεια δεν διαψεύστηκα.
Μια σειρά από καλές ταινίες και δύο Nominations για Ό σκαρ εδραίωσαν
την επαγγελματική του εικόνα και φήμη ως άρτιου κατασκευαοττή, μάστορα
και κατ’ εξοχήν κινηματογραφικά εκφραζόμενου γλωσσοπλάστη της αφήγη
σης.
Ο αρχιμάστορας
Ο Βασίλης Γεωργιάδης λειτούργησε πάντοτε, στις περισσότερες τουλάχι
στον από τις αξιόλογες και αξιοσημείωτες ταινίες του, ακριβώς πάνω στο μο
ντέλο του αγιογράφου και εκκλησιαστικού τοιχογράφου της Αναγέννησης.
Με πλήρη και σαφή αίσθηση της συλλογικότητας, αλλά και με την προσω
πική αλαζονεία της βαθιάς πίστης στο όραμα, εμπνέει και καθοδηγεί μαστόρους και παραμαστόρους ώσπου να φέρουν το σύνολο των όγκων, σχημάτων
και χρωμάτων στο δικό του αποτέλεσμα, αλλά έχει ταυτόχρονα και τη με
τριοφροσύνη να αφιερώνει αυτό το αποτέλεσμα στα βαθύτερα «πιστεύω»
του, στην «ένθεη» σύλληψη που μέχρι τότε και μέχρι εκεί τον καθοδηγεί.
Με πείσμα και προσήλωση διεκδικεί τη λεπτομέρεια που μόνο αυτός ξέ
ρει πόσο θα προσθέσει και θα αναβαθμίσει το όλον, με γλυκύτητα και πραό
τητα διεκδικεί την παραγωγή της, την υλοποίησή της, και δεν αρκείται στο ό
τι οι συνεργάτες του του παραχωρούν τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Τότε
μόνο είναι ικανοποιημένος, όταν και αυτοί συμφωνούν και τους αρέσει αυτό
που από κοινού έφτιαξαν.
Μικρός επίλογος
Η πραγματική υπόσταση της καλλιτεχνικής του συμπεριφοράς είναι κάτι α
νάμεσα στον τελειομανή και τους naïfs, με την έννοια που χαρακτηρίζουμε
τους ζωγράφους τύπου Θεόφιλου και Douanier Rousseau.
Ο Γεωργιάδης, δεν ξέρω πού και πότε και πόσο σπούδασε κινηματογρά
φο, αλλά ξέρει κινηματογράφο. Αν μου ζητούσαν να πω ποιον μου θυμίζει,
θα έλεγα αδίστακτα -χωρίς πρόθεση να δημιουργηθούν συγκρίσεις- τον
Πουντόβκιν.
Γεννάει, σχεδόν μέσα από την κοιλιά του, το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο
ώς το πιο μικρό και απλό, διεκπεραιωτικό πλάνο-σφήνα, αλλά όλα, όταν
μπουν στη θέση τους, λειτουργούν. Κι όπως λέμε συνήθως, «δένουν» την α
φήγηση.
Ή , όπως λέει ο ίδιος (και είναι χαρακτηριστικό του ψυχισμού του, όπως
περιέγραψα παραπάνω), «το γλυκαίνουν το πράγμα».
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Ραντεβού με μιαν
άγνωστη, 1968.
Η Αν Αόμπεργκ,
ο Γιάννης Βόγλης
και η Έλενα
Ναθαναήλ.
Αγάπη
για πάντα, 1970.
Ο Γιάννης Φέρτης
και η Ζωή Αάακαρη.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
του Νίκου Αλευρά
Ό ταν με φώναξε ο Πόνος Γλυκοφρύδης (Αύγουστο του ’99) να μιλήσω ως
«νέος» σκηνοθέτης για έναν «παλιό», τον Βασίλη Γεωργιάδη, σε μια απονο
μή που θα του έκανε ο Δήμος της Νέας Κίου, απέναντι από το Ναύπλιο, τα
’χασα. Τι να ’λεγα; Ό ταν ξέρω ότι εμείς οι «νέοι» σκηνοθέτες που δεν έχου
με κάνει τίποτα και είμαστε κόκκοι άμμου στην παραλία του ελληνικού κινη
ματογράφου, μπροστά στους «παλιούς» ογκόλιθους που έχουν κάνει τα πά
ντα, κι όταν τους έχουμε απορρίψει εξ ολοκλήρου, είτε γιατί είναι «παλιοί»
είτε γιατί είναι «μελό» είτε γιατί δεν είναι «διανοούμενοι» είτε γιατί τους έ
χει απορρίψει και η «αριστερή κριτική», τότε τι μπορείς να πεις ή, στο κάτω
κάτω, τι να σκεφτείς;
Μήπως είναι λάθος όλες οι διαδικασίες που παράγουν ιδεολογία; Μήπως
φταίμε κι εμείς που δεν αφεθήκαμε ποτέ ελεύθεροι ή γιατί δεν μας άφησαν;
Λέω, λοιπόν: θα πάω· θα δω την ταινία, και ό,τι ήθελε προκύψει. Βραδιά
αυγουστιάτικη στη Νέα Κίο, απέναντι φωτισμένο το Παλαμήδι, και δίπλα
στη θάλασσα να παίζονται Τα κόκκινα φανάρια.
Κοινό νεανικό, αλλά και μεσαίες ηλικίες. Αρχίζει η προβολή και, χωρίς να
το καταλάβουμε, μας παρασέρνει η μαγεία του κινηματογράφου και κολλά
με όλοι στην οθόνη που είναι κολλημένη στη θάλασσα. Είμαστε στο 1999 και
βλέπουμε μια ταινία του 1963, μ’ ένα ρυθμό εκπληκτικό, σύγχρονο, κινηματο
γράφηση άψογη, πλάνα μοντέρνα, θέμα με νόημα που τσουλάει και δεν σε
κουράζει καθόλου, και κάτι ηθοποιοί μοναδικοί, που δεν θα ξαναϋπάρξουν:
Τζένη Καρέζη, Μαίρη Χρονοπούλου, Γιώργος Φούντας, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μόνος Κατράκης, Αλεξάνδρα Ααδικού, Κατερίνα Χέλμη, Ελένη
Ανουσάκη, Δέσπω Διαμαντίδου, Φαίδων Γεωργίτσης, Ηρώ Κυριακάκη...
Σκηνές εκπληκτικές που μου θύμισαν αμερικανικό κινηματογράφο στις
καλύτερες στιγμές του, και περνάνε 135 λεπτά (τόσο ήταν η ταινία) και μέ
νουμε όλοι με ανοιχτό το στόμα, γιατί κύλησε η ταινία χωρίς να το καταλά
βουμε, σαν ποτάμι.
Δεν θα μιλήσω αναλυτικά για την ταινία, δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή,
αλλά θα προσπαθήσω να εκφραστώ για το «φαινόμενο Γεωργιάδη». Ανέβη
κε ο Βασίλης και μίλησε στον κόσμο απλά, λιτά, ήρεμα, είπε γιατί έπαιζαν έ
τσι οι ηθοποιοί, είπε γιατί δεν έγραψε τη μουσική ο Θεοδωράκης και την έ
γραψε ένας νέος συνθέτης, 23 χρόνων τότε, ο Σταύρος Ξαρχάκος, είπε
πράγματα ουσιαστικά και με νόημα.
Ανέβηκα κι εγώ και δεν ήξερα τι να πω, ντρεπόμουν και για τη στάση των
νεών σκηνοθετών και κριτικών απέναντι σ’ αυτόν τον κινηματογράφο, για τις
ανατροπές που υποτίθεται ότι είχαμε κάνει, αλλά δεν έπιασαν τόπο, γιατί
-είτε το θέλουμε είτε όχι- «ο άνθρωπος είναι ένα μυθολογικό ον, που αναζη
τά το νόημα των πραγμάτων». Αυτά τα είχαν πει ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης
πριν από 2.500 χρόνια, αυτά τα ίδια τα έχουμε μέσα μας όλοι, και εμείς και οι
γονείς μας, και ο παλιός κινηματογράφος και ο καινούργιος, και ιδιαίτερα ο
Βασίλης Γεωργιάδης.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Χωρίς ΝΟΗΜΑ και χωρίς ΜΥΘΟ, όχι μόνο δεν μπορούμε να κάνουμε τέ
χνη και επιστήμη, αλλά οΰτε να ζήσουμε.
Το «νόημα» του Γεωργιάδη παράγει αξίες, αλήθεια, αρμονία...
Το νόημα του παλιού κινηματογράφου, που ήταν αυθόρμητος, λαϊκός, γνή
σιος και ταυτόχρονα έντεχνος (γιατί όλοι οι σκηνοθέτες και ιδιαίτερα ο Γεωργιάδης ήταν «μάστορες του κινηματογράφου»), παρήγαγε σκοπούς, ιδανι
κά, οράματα, ΑΞΙΕΣ... αυτά που τα ανατρέψαμε ως «νέοι» και μετά τα
χάσαμε και δεν μπορούμε να τα ξαναχτίσουμε...
Και όχι μόνον αυτό, αλλά χάσαμε και το ρυθμό μας, την καρδιά, την ψυχή
μας... Ο Γεωργιάδης μιλούσε ήρεμα, και αργά, ουσιαστικά, ήταν γήινος...
Εγώ μιλούσα γρήγορα, βιαστικά, με άγχος, χωρίς να το καταλαβαίνω,...
Και αυτή ακριβώς είναι η διαφορά του «παλιού» με τον «νέο» κινηματο
γράφο. Τα πλάνα του Γεωργιάδη, είτε ως σύνθεση κάδρου είτε ως παίξιμο η
θοποιών είτε ως ιδεολογία, ήταν μια συμπύκνωση νοημάτων με σκοπό τις α
ξίες και την αρμονία.
Δεν ξέρω πια σήμερα αν μπορεί να ξαναγίνει τέτοιου είδους κινηματο
γράφος, λιτός και με νόημα. Δεν θέλω να αναφερθώ στην αντίδραση της «α
ριστερής κριτικής», που τα λιτά δεν μπορούσε να τα αναλύσει και τα έκανε
«πολύπλοκα». Κι αυτό επηρέασε όλο τον σύγχρονο κινηματογράφο, που κα
τάντησε χωρίς νόημα και χωρίς αξίες.
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2 0 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΠΑ ΤΟ Ν ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΠΑΔΗ
Ο Βασίλης έχει κάποια στοιχεία τόσο ρωμαλέα, τόσο αδρά, θα έλεγα «δωρι
κά», ώστε στάθηκε για μας -που μπήκαμε στο επάγγελμα λίγο αργότερα- έ
νας πάρα πολύ σημαντικός οδηγός. Το έργο του το χαρακτηρίζει μια ανθρω
πιά, μια ευαισθησία και, συγχρόνως, ένας ανδρισμός, μια ρωμαλεότητα!
Μου άρεσε πάντα αυτός ο συνδυασμός της δύναμης και της ευαισθησίας που
είχε στα έργα του και που χαρακτηρίζει τον ίδιο και ως άνθρωπο...'
Ο Βασίλης έχει κάποια προσόντα μοναδικά. Έ χ ει μια τρομακτική ευαισθη
σία, έχει μια αισθητική πολύ υψηλή και έχει έναν τρόπο να δημιουργεί μια α
τμόσφαιρα μέσα από την ηρεμία του, μέσα από τους αργούς του ρυθμούς,
που δεν σε πιέζει... Και αυτό πραγματικά είναι μια όαση για τον ηθοποιό...
Πιστεύω ότι ο Βασίλης, μ’ ένα φοβερό ένστικτο που έχει, ξέρει το βάθος τής
λειτουργίας του ηθοποιού και συνεργάζεται μαζί του με μια πραγματική αγά
πη, έτσι που τον βοηθάει να βγάλει και πράγματα που δεν θα μπορούσε χω
ρίς τη βοήθειά του...
Ο Βασίλης, άριστος συνεργάτης, ήταν αυτοδίδακτος. Είχε, όμως, έναν μεγά
λο δάσκαλο: τη μεγάλη ευαίσθητη καρδιά του! Και με αυτή την ευαίσθητη
καρδιά κατακτούσε τόσο την ψυχή των ηρώων τους οποίους δημιουργούσε,
όσο και τους θεατές του. Θα του είμαι ευγνώμων για όλη τη συνεργασία μου
και θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να ξαναδουλέψω μαζί του...
Ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερή ευαισθησία. Βιώνει
πάρα πολύ το χώρο του πλατό ή τον φυσικό χώρο στον οποίο «γυρίζει», και
αυτό το μεταφέρει και στον ηθοποιό. Σε κάνει να αισθάνεσαι πάρα πολύ ά
νετα, έτσι που κι εσύ αρχίζεις να βιώνεις το χώρο και, θέλεις δεν θέλεις, παί
ζεις σωστά, παίζεις αληθινά...
Αυτό που κυρίως χαρακτηρίζει τον Βασίλη Γεωργιάδη, είναι ότι θέλει πάντα
να τελειοποιεί αυτό που φτιάχνει...
Ο Βασίλης Γεωργιάδης έχει κάνει στον ελληνικό κινηματογράφο μια πάρα
πολύ σοβαρή δουλειά- έχει αφήσει έργο ιστορικό. Και εκτιμώντας αυτό το
έργο, θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, καθώς και τον ίδιο... Τέτοια έργα, ας
είναι ασπρόμαυρα, θα πρέπει να ξαναπροβάλλονται. Πόσες ταινίες δεν προ
βάλλονται και ξαναπροβάλλονται! Τέτοια έργα δεν πρέπει να βρίσκονται
στις «κάσες» (στα κουτιά), αν βρίσκονται, γιατί μπορεί να τα ’χουν διαγρά
ψει κιόλας!
Δε θα το ξεχάσω ποτέ αυτό που έκανε την πρώτη μέρα που δούλεψα μαζί
του... Μόλις τέλειωσε η σκηνή, κατέβηκε στο πλατό, μ’ αγκάλιασε και με φί
λησε. Αυτό το χάδι δεν το ’χω νιώσει ούτε από τον πατέρα μου. Και τις ορμήνιες που μου είπε, τις κράτησα και θα τις κρατήσω σε όλη την καριέρα μου,
γιατί τον θεωρώ σπουδαίο δάσκαλο - τον πρώτο μου δάσκαλο... Τον ευχαρι
στώ, τον αγαπώ και του στέλνω τα «καλύτερα»...

ΑΝΔΡΕΟΥ Ερρίκος,
σκηνοθέτης

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Μπέτυ,
ηθοποιός

ΓΑΡΔΕΛΗΣ Νίκος,
διευθυντής φωτογραφίας

ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ Φαίδων,
ηθοποιός

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ Δέσπω,
ηθοποιός
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Λυκούργος,
ηθοποιός

ΚΑΛΟΓΈΡΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος,
ηθοποιός
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ΚΑΠΟΥΡΑΛΗΣ Πέτρος,
σκηνογράφος

Εκείνο που χαρακτηρίζει τον Βασίλη Γεωργιάδη, είναι ο ρομαντισμός που έ
χει, η ποίηση και κάποια στοιχεία εξπρεσιονισμού. Καταφέρνει ώστε στιγ
μές που περνούν απαρατήρητες στη ζωή ενός ανθρώπου, εκείνος να βγάζει
από αυτές τον εσωτερικό τους κόσμο και να μας συγκινεί...

ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ Κλέαρχος,
κινηματογραφικός παραγωγός

Ο ελληνικός κινηματογράφος -και ιδιαίτερα το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης- δεν θυμήθηκαν μέχρι τώρα τον Γεωργιάδη. Πέρασαν τόσα
χρόνια (τριάντα χρόνια) και κανείς δεν θυμήθηκε να τον τιμήσει και να τον
βραβεύσει για το έργο του! Κι αυτό είναι ένα μελανό σημείο για όλους μας...

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Ηρώ,
ηθοποιός

Αυτό που φαίνεται στο έργο του, ο ουμανισμός του, αυτό χαρακτηρίζει και
τον ίδιο ως άνθρωπο. Ό ταν δουλεύεις μαζί του... Ω, είναι τόσο περιποιητι
κός!

ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ Κώστας,
παλιός ποδοσφαιριστής

Η συνεργασία μας, το 1955, στους άσσους του γηπέδου με τον Βασίλη Γεωρ
γιάδη ήταν κάτι παραπάνω από αγαπητή συνεργασία. Και λέω τούτο διότι
πραγματικά βρέθηκε σ’ εμάς τους ποδοσφαιριστές πολύ κοντά μας σαν ένας
πραγματικός φίλος, γνωρίζοντας ότι είχε να κάνει με ανθρώπους που δεν εί
χαν σχέση με το παλκοσένικο... με την ταινία δηλαδή. Και ήταν φίλος σε όλες
μας τις στιγμές...

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γιώργος,
κινηματογραφιστής (διανομέας)

Απ’ ό,τι θυμάμαι, συνεργαζόταν με τον πατέρα μου υπό την ιδιότητά του ως
παραγωγού, πολύ στενά. Τα κόκκινα φανάρια, Γάμος αλά ελληνικά, Το χώμα
βάφτηκε κόκκινο κ.λπ. Ή ταν ένας άνθρωπος απλός και αφάνταστα αγαπη
τός σε όλον τον κόσμο. Ως σκηνοθέτης κατά το γύρισμα έδινε την εντύπωση
ότι αντιμετώπιζε το θέμα του από κάποια απόσταση. Εντούτοις, κυριαρχού
σε πάνω σ’ αυτό, και τ’ αποτελέσματα στο «πανί» (οθόνη) ήταν καταπληκτι
κά... Έβλεπες ένα έργο σημαντικό...

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Γιώργος,
κοινωνιολόγος - θεολόγος

Δεν είναι «γέννημα-θρέμμα» εδώ της Πλάκας ο Βασίλης. Ή ρθε αργότερα
για να γεμίζει σήμερα με την παρουσία του την Πλάκα. Τον βλέπω σαν να ε
πιβίωσε πάλι στην εποχή μας ένας σύγχρονος Αριστοφάνης. Ό πω ς και εκεί
νος ήταν καυστικός πάντα όταν καταπιανόταν με τα κοινωνικά θέματα, το ί
διο καυστικός είναι και ο Βασίλης, όταν στα έργα του αναφέρεται σε
κοινωνικά προβλήματα. Έ χει ένα δικό του χιούμορ και είναι πάντα ανοιχτόκαρδος, κυρίως όταν βγαίνει στο παράθυρό του και καλημερίζει όλο τον κό
σμο. Τον αγαπάμε όλοι μας! Και στα ταβερνάκια που καθόμαστε μαζί -χω 
ρίς να είναι ταβερνόβιος-, ακόμη κι εκεί δίνει τη χαρά της συντροφιάς και
την ποιότητα του πνεύματός του...

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσης,
οικονομολόγος

Γνωρίζω τον Βασίλη από το 1938, που ήμαστε συμμαθητές στο 2ο Γυμνάσιο
της Αθήνας. Τον συνάντησα στην Κατοχή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το
Ξυλόκαστρο. Υπηρετούσα εκεί ως υπάλληλος του Υπουργείου Υγιεινής
και τον προσέλαβα ως αρχιεργάτη συνεργείου ψεκασμών για την καταπο
λέμηση της ελονοσίας. Αργότερα έκανε ειδικές σπουδές στην Υγειονομική
Σχολή και διορίστηκε στο Δημόσιο ως επόπτης εξυγιάνσεως, απ’ όπου απο
λύθηκε το 1954. Στο Αιγάλεω, όπου υπηρετούσε για αρκετό διάστημα, οι
κάτοικοι, εκτιμώντας τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του για την εξυγίαν
ση της περιοχής -που μαστιζόταν τότε από τύφο-, του πρότειναν να παραι
τηθεί και να ηγηθεί ανεξάρτητου ψηφοδελτίου ως δήμαρχος. Εκείνος, ό
μως, που στο μεταξύ είχε σπουδάσει κινηματογράφο και στόχευε αλλού,

68

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

τους ευχαρίστησε, αλλά δεν δέχθηκε. Έ τσι, οι κάτοικοι του Αιγάλεω μπορεί
να στερήθηκαν τότε έναν δραστήριο δήμαρχο, όμως όλοι εμείς στην υπόλοι
πη Ελλάδα κερδίσαμε έναν αξιόλογο σκηνοθέτη...
Ως άνθρωπος ο Βασίλης είναι γεμάτος πάθος: πάθος για τη ζωή, πάθος για
τη δουλειά του, πάθος για τους ανθρώπους· ένα πάθος που, όμως -δεν ξέρω
γιατί-, κατά έναν περίεργο τρόπο το τιθασσεύει και, την ώρα της δουλειάς
του, στο γύρισμα, μοιάζει σαν να μην τον αγγίζει τίποτα...

ΡΟΥΜΠΟΥ Σοφία,
ηθοποιός

Τον Βασίλη τον ζηλεύω... Τον ζηλεύω γιατί -όταν έβλεπα τις ταινίες του- έ
λεγα: «Μωρέ, τι ωραίες που είναι»! Και ήταν πάντοτε ωραίες. Υπάρχουν δύο
ειδών ζήλιες: μία στη γυναίκα σου και μία στον ομότεχνό σου, που είναι κα
λύτερός σου... Τέτοια ήταν η ζήλια μου για τον Βασίλη...

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ Αλέκος,
συγγραφέας-σκηνοθέτης

Ο Βασίλης έχει δώσει πάρα πολλά στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση
(ας μην ξεχνάμε τις μεγάλες του δουλειές: Ο Χριστός ξαναστανρώνεται, Οι
Πανθέοι κ.λπ.) Λυπάμαι πάρα πολύ που αυτόν τον καιρό είναι εκτός κινημα
τογράφου. Δεν ξέρω αν ευθύνεται ο ίδιος ή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματο
γράφου που δεν επιχορηγεί κάποιο -α ς πούμε- σενάριο δικό του ή κάποια
δουλειά. Γενικότερα, είναι κρίμα ένας άνθρωπος, ένας δημιουργός όπως εί
ναι ο Βασίλης Γεωργιάδης να μην είναι όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην κινη
ματογραφική πραγματικότητα.

ΤΖΩΡΤΖΗΣ Γιώργος,
ηθοποιός

Πιστεύω ότι ο Βασίλης Γεωργιάδης με την πείρα του στον κινηματογράφο
έφερε στην τηλεόραση έναν «επαγγελματισμό». Έ τσ ι αξιοποίησε την τηλε
όραση και βοήθησε κι εμάς τους ηθοποιούς να δώσουμε τον καλύτερό μας
εαυτό...

ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ Νικήτας,
ηθοποιός

Για μένα, ο Βασίλης Γεωργιάδης ήταν ο «Fellini» μου... Ή τα ν ο «Antonioni»
μου. Έ λεγα: αν κάνω κάποτε μια ταινία με τον Βασίλη Γεωργιάδη, έχω τε
λειώσει. «Για να με διαλέξει» έλεγα, «είμαι καλή ηθοποιός. Και πρέπει να
μείνω καλή...» Αυτό ήταν η σπίθα πάντοτε για τους μετέπειτα προβληματι
σμούς μου.

ΦΟΝΣΟΥ Άννα,
ηθοποιός

Αποσπάσματα από τηλεοπτικό αφιέρωμα που γυρίστηκε στα τέλη Μαΐου 1989 στο σπίτι τον Βασίλη Γεωργιάδη, στην
Πλάκα, καθώς και σε πλατό του στούντιο ΑΤΑ για τη σειρά «Μεγεθύνσεις» της ΕΤ-2. Το παρουσίασε ο δημοσιογράφος
Δημήτρης Γιαννακόπουλος και το σκηνοθέτησε ο Κώστας Αυχναράς. Ήταν μια παραγωγή της εταιρείας ΑΤΑ, την ευ
θύνη της οργάνωσης της οποίας είχε η Ελβίρα Ράλλη. Το αφιέρωμα προβλήθηκε την 1η Μαρτίου 1990, ώρα 18.15.
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Κορίτσια
στον ήλιο, 1968.
Η Αν Λόμπεργκ
και ο Κώστας
Μπάκας.
Ομφαλός, 1975.
ΟΛάκης Κομνηνός
και η Νικόλ Καλφάν.
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ΠΑ ΤΗΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
του Γιώργου Λαζαρίδη
...Έ να χρόνο πριν, το 1965, μας είχαν ειδοποιήσει από το Υπουργείο Τύπου
και Πληροφοριών ότι θα μπορούσαμε να τους υποβάλλουμε για έγκριση και
σενάρια πιο «προοδευτικά», για να βεβαιωθεί ο κόσμος, ίσως και,ο εαυτός
τους, ότι η Δημοκρατία λειτουργούσε καλά στην Ελλάδα, άσχετα με το αν
στην Ομόνοια κάθε τόσο η Αστυνομία ξυλοφόρτωνε όσους έκαναν μια δια
δήλωση διαμαρτυρίας, πότε για την κυβέρνηση του Αθανασιάδη-Νόβα [...]
και πότε για όλες εκείνες τις μετέωρες κυβερνήσεις που τον διαδέχθηκαν.
Τα περισσότερα σενάρια, παρμένα από γνωστά βιβλία (Η καγκελόπορτα
του Ανδρέα Φραγκιά, που θα το γύριζε ο Βασίλης Γεωργιάδης, Έ να πα ιδί
μετράει τ ’ άστρα του Μενέλαου Λουντέμη, που βρισκόταν τότε πολιτικός ε
ξόριστος στη Ρουμανία, Μ ατωμένα χώματα της Αιδώς Σωτηρίου), όπως ήταν
επόμενο, μας τα απέρριψαν, με μοναδική εξαίρεση την Έβδομη μέρα της Δ η 
μιουργίας από το ομότιτλο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, με το «ελαφρυντικό» ότι είχε ήδη παιχτεί στο Εθνικό Θέατρο. Πώς να μας αρνηθούν την α
παραίτητη άδεια γυρίσματος; Μας την έδωσαν, αλλά φρόντισαν να έχουν τα
μάτια τους ανοιχτά...
Έ τσι, όταν γυρίστηκε η κλασική σκηνή της αρχής του έργου, με την πορεία
των Λαμπράκηδων από τον Μαραθώνα, όπου χρησιμοποιήσαμε τους καλύ
τερους διευθυντές φωτογραφίας (Δήμος Σακελλαρίου, Ντίνος Κατσουρίδης,
Αριστείδης Καρύδης-Φουκς, Νίκος Γαρδέλης, Τζοβάννι Βαριάννο, Παύλος
Φιλίππου και δεν θυμάμαι πόσους άλλους), τοποθετημένους σε διάφορα ση
μεία της πορείας, όλοι με κάποιον (θεατό ή αθέατο) χωροφύλακα δίπλα
τους, δεν είχαν το δικαίωμα να μετακινηθούν ούτε ένα μέτρο δεξιά ή αριστε
ρά από το «ορισθέν σημείον».
Περιττό να συμπληρώσω ότι μια αίτησή μας για να νοικιάσουμε ελικό
πτερο που θα έπαιρνε πλάνα πάνω από την πορεία, απορρίφθηκε χωρίς
δεύτερη κουβέντα, με τη δικαιολογία ότι η πτήση του «ύπερθεν της πορεί
ας» απαγορεύεται «διά λόγους ασφαλείας». (Κι αυτό πολύ φυσικό, γιατί
μια κάμερα από το ελικόπτερο θα έδειχνε όλη εκείνη την ανθρωποθάλασ
σα της πορείας, γ ι’ αυτό και για λόγους άλλης «Ασφάλειας» μπήκε και η α ί
τησή μας, στο χρονοντούλαπο της λημοκρατίας.)
Η έβδομη μέρα της Δημιουργίας, αντίθετα με όλες τις άλλες ταινίες τού
Βασίλη Γεωργιάδη, δεν είχε τύχη καλή. Δεν δούλεψε καθόλου.
Έ ν α από τα ανεξήγητα «κινηματογραφικά μυστήρια»: όλοι είχαμε τη
βεβαιότητα ότι η ταινία θα χαλούσε κόσμο. Η αισιοδοξία των κινηματο
γράφων που θα την έπαιζαν, ήταν απερίγραπτη και όχι βέβαια αδικαιολό
γητη, επειδή έβλεπαν τον κόσμο που κόλλαγε σαν τις μύγες στις προθήκες
των κινηματογράφων. Η δημοσιογραφική καμπάνια που προηγήθηκε, π α 
ράλληλα με την έντονη διαφήμιση, προειδοποιούσε τους θεατές για μια
«ταινία άλλου είδους», ακολουθώντας πάλι την τακτική του αιφνιδιασμού
που είχαμε χρησιμοποιήσει λίγα χρόνια πριν με την άλλη ταινία του Βασίλη
Γεωργιάδη, την Οργή.
Παράλληλα και με το ότι είχαμε και ένα έργο με γερή βάση και με μια κοι-
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Απόσπασμα από το βιβλίο
Φλας Μπακ.
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νωνικοπολιτική θέση μέσα στο πνεύμα εκείνης της ανήσυχης εποχής, όλα αυ
τά μας διαβεβαίωναν ότι θα «έσπαγαν οι πόρτες» των κινηματογράφων.
Η πραγματικότητα, όμως, από την πρώτη μέρα που άρχισε να παίζεται σε
12 κινηματογράφους της Αθήνας συγχρόνως, ήταν εντελώς διαφορετική.
Φτάνει να πω ότι το «Ρεξ» της οδού Πανεπιστημίου, συνηθισμένο να κόβει
5.000 και 6.000 εισιτήρια από την πρώτη κιόλας μέρα, ειδικά στις ελληνικές
ταινίες, μόλις και μετά βίας στην πρεμιέρα έκοψε κάπου... 1.000 εισιτήρια!
Ούτε οι καλές κριτικές ούτε η συμπληρωματική διαφήμιση που αναγκα
στήκαμε να κάνουμε, ούτε τα καλά σχόλια τη βοήθησαν να σηκώσει κεφάλι.
Ή ταν απλούστατα από τις ταινίες που «ΔΕΝ ήθελαν να δουλέψουν»: ήταν
τέτοια η μοίρα της. Τι άλλο να πω;
Παίχτηκε τον Γενάρη του 1967, και ύστερα από τρεις μήνες ήταν από τις
πρώτες ελληνικές ταινίες που η χούντα της 21ης Απριλίου απαγόρευσε την
προβολή της, εκτός αν δεχόμαστε να κόψουμε ΟΛΗ την πορεία των Λαμπράκηδων, κάποιους διαλόγους ανεπιθύμητους για την Ελλάδα των «Ελλήνων
Χριστιανών», μια αρκετά τολμηρή σκηνή από το φοιτητικό κίνημα του 1965
και κάθε φορά που ο ήρωας της ταινίας τραγουδούσε το «Δόξα τω Θεώ» του
Θεοδωράκη.
Φυσικά, αρνηθήκαμε, και η ταινία έμεινε στα ράφια, αφήνοντας ένα τερά
στιο παθητικό, γιατί δεν είχε παιχτεί καλά καλά ούτε τρεις μήνες από την
πρώτη προβολή της.
Δεν ξέρω αν χρειάζεται να το πω ότι οι άνθρωποι που δούλευαν και πριν
στη Λογοκρισία, παρέμειναν στις θέσεις τους και στην περίοδο της Δικτατο
ρίας, την ίδια εποχή που Η έβδομη μέρα της Δημιουργίας θριάμβευε στο Κι
νηματογραφικό Φεστιβάλ της Μόσχας, περίπου σαν «πολιτική εξόριστος».
Και χρειάστηκαν να περάσουν 25 χρόνια από τότε για να τη δουν οι θεα
τές από την Τηλεόραση και να καταλάβουν ότι ο ελληνικός κινηματογράφος
μιας εποχής ήταν και «έτσι» και «αλλιώς»· και χαζοχαρούμενος, πανηγυριώτικος και χρωματιστός, αλλά και -όταν το μπορούσε- ανθρώπινος, αληθινός
και «ελληνικός».
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ΤΙΛΜΟΓΡΑΤΙΑ

-
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ΟΙ Α ΣΣΟ Ι ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΗΡΠΕΣ) (1956)
Σ ε ν ά ρ ιο : Ιάκωβος Καμπανέλλης, Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α 
φ ία ς : Κώστας Θεοδωρίδης, Μ ο υ σ ικ ή : Αργυρής Κουνάδης. Π α ρ α γ ω γ ο ί: Ηνωμένοι Κινηματογραφιστές.
Η θ ο π ο ιο ί: Σιλβάνα Παμπανίνι, Νίνα Σγουρίδου, Θόδω

ρος Μορίδης, Γιώργος Καμπανέλλης, Ανδρέας Μουράτης, Κώστας Λινοξυλάκης, Λάουρα, Κική Ρέπα, Λάκης
Πετρόπουλος.
35 ιητη. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ ε ια : 90 λεπτά.
Κ ο ιν ω ν ικ ή . Η καθημερινή ζωή πέντε απλών νέων ανθρώ
πων, που και οι πέντε -ως διάσημοι ποδοσφαιριστές- ανή
κουν στην Εθνική Ομάδα. Έτσι, ενώ ολόκληρη την εβδο
μάδα στην ιδιωτική τους ζωή κινούνται στην ανωνυμία,
ξαφνικά κάθε Κυριακή αποθεώνονται στα γήπεδα. Τους
ρόλους υποδύονται διάσημοι ποδοσφαιριστές της εποχής
εκείνης: ο Ανδρέας Μουράτης, πολύτεκνος εδώ και τοιχο
κολλητής το επάγγελμα, ο Κώστας Πούλης, που εδώ δου
λεύει σ' ένα βενζινάδικο, ο Κώστας Λινοξυλάκης, σπουδα
στής εδώ του Πολυτεχνείου, ο αγριόγατος των όιχτύων
Στάθης Μανταλόζης, νιόπαντρος εδώ με όμορφη, πλούσια
-αλλά ζηλότυπη- γυναίκα, και ο «Δον Ζουάν» της παρέας,
ο γοητευτικός Λάκης Πετρόπουλος. Η αποβολή του Μουράτη από την Εθνική Ομάδα θα γίνει αιτία να δοκιμαστεί
η μεταξύ τους φιλία.

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (1959)

Στρατηγού, Κούλης Στολίγκας, Λέλα Πατρικίου, Άλκηστις Γάσπαρη.
35 ιτιτη. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ ε ια : 75 λεπτά.
Κ ω μ ω δ ία . Δυο περιπλανώμενοι δοσατζήδες που σκαρφί
ζονται χίλιους δυο τρόπους για να εισπράξουν τις καθυστερούμενες δόσεις, χάνουν τη μοτοσικλέτα που αποτε
λούσε τη μοναδική τους περιουσία και κινδυνεύουν να κα
ταστραφούν από τις οφειλές τους.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΠΕΤΙΝΙΤΣΑ (1959)
Σ ε ν ά ρ ιο : Ναπολέων Ελευθερίου, Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α 
φ ία ς : Γ. Χατζόπουλος, Μ ο υ σ ικ ή : Γ ιάννης Βέλλας. Π α ρ α 
γ ω γ ό ς : Χρίσμα Φιλμ.
Η θ ο π ο ιο ί: Κοχπας Χατζηχρήστος, Ρίκα Διαλυνά, Σπύρος

Φωκάς, Μίμης Φωτόπουλος, Ζωή Φυτούση, Λαυρέντης
Διανέλλος, Χρηστός Τσαγανέας, Νίκος Φέρμας, Αλέκα
Στρατηγού.
35 τητη. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ ε ια : 90 λεπτά.
Κ ω μ ω δ ία . Ο πρόεδρος της κοινότητας της Κολοπετινίτσας, για να ενισχύσει τον τουρισμό, διαδίδει ότι ανακαλύ
φθηκε θαυματουργό νερό σε μια πηγή, με αποτέλεσμα να
καταφθάσει στο χωριό μια παρέα τυχοδιώκτες.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ (1959)

Ηλίας Περγαντής.
Η θ ο π ο ιο ί: Θάνος Κοπσόπουλος, Βούλα Ζουμπουλάκη, Χρι
στόφορος Νέζερ, Θανάσης Βέγγος, Μιχάλης Μπούχλης.
35 γτιιτι. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ ε ια : 85 λεπτά.
Κ ο ιν ω ν ικ ό δ ρ ά μ α . Η ζωή και η πτώση ενός καραγκιοζο
παίχτη και, μέσα α π ' την ιστορία του, η παρακμή του θεά
τρου σκιών, που αντικαθίσταται από τον κινηματογράφο.
Ελεύθερη διασκευή του διηγήματος του Γιάννη Βλαχογιάννη «Της τέχνης τα φαρμάκια».

Σ ε ν ά ρ ιο : Νίκος Φώσκολος, Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς :
Ανδρέας Αναστασάτος, Μ ο υ σ ικ ή : Αργύρης Κουνάδης.
Π α ρ α γ ω γ ό ς : Κρόνος Φιλμ.
Η θ ο π ο ιο ί: Αντιγόνη Βαλάκου, Κώστας Κακαβάς, Στέφα
νος Στρατηγός, Χριστόφορος Νέζερ, Κώστας Χατζηχρή
στος, Ανέστης Βλάχος, Εύα Ευαγγελίδου, Αλέκα Στρατη
γού, Λάκης Σκέλλας.
35 τηπι. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ ε ια : 90 λεπτά.
Ο ρ ε ι ν ή π ε ρ ι π έ τ ε ι α ( « φ ο υ σ τ α ν έ λ α » ) . Ένας φτωχός νέ
ος, ερωτευμένος με μια βλαχοπούλα που την έχει ζητή
σει σε γάμο κι ένας αυταρχικός κοτζάμπασης, κατηγορείται άδικα για τη δολοφονία του πατέρα της αγαπημέ
νης του.

Π Ε Ρ ΙΠ Λ Α Ν Π Μ Ε Ν Ο Ι ΙΟ Υ Δ Α ΙΟ Ι

ΦΛΟΓΕΡΑ ΚΑΙ ΑΙΜ Α (1961)

(ΟΙ ΔΟΣΑΤΖΗΔΕΣ) (1959)

Σ ε ν ά ρ ιο : Νίκος Φώσκολος, Δ ιε υ θ υ ν τ έ ς Φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς :
Ανδρέας Αναστασάτος / Νίκος Μήλας, Μ ο υ σ ικ ή : Κώ
στας Καπνίσης. Π α ρ α γ ω γ ό ς : Βαγγέλης Κατοπώδης.
Η θ ο π ο ιο ί: Αντιγόνη Βαλάκου, Μάνος Κατράκης, Κώ
στας Κακαβάς, Έλλη Ξανθάκη, Νίκος Ρίζος, Λευτέρης

Σ υ ν -σ κ η ν ο θ έ τ η ς : Ερρίκος Θαλασσινός, Σ ε ν ά ρ ιο : Θάνος
Κωτσόπουλος, Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς : Κο'χπας Θεο
δωρίδης, Μ ο υ σ ικ ή : Χρηστός Μουραμπάς, Π α ρ α γ ω γ ό ς :

Σ ε ν ά ρ ιο : Ναπολέων Ελευθερίου, Δ ιε υ θ υ ν τ έ ς Φ ω τ ο γ ρ α 
φ ία ς : Θανάσης Σπηλιώτης / Πάνος Ρηγινός, Μ ο υ σ ικ ή :
Χρηστός Μουραμπάς. Π α ρ α γ ω γ ό ς : Ορίζων Φιλμ.
Η θ ο π ο ιο ί: Νίκος Σταυρίδης, Θανάσης Βέγγος, Αλέκα

ΦΙΛΜ Ο ΓΡΑΦΙΑ

Βουρνάς, Στέφανος Στρατηγός.
35 mm. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ εια : 90 λεπτά.
Ο ρ ε ιν ή π ε ρ ιπ έ τ ε ια . Ο έρωτας όνο νέων σ' ένα ελληνικό
χωριό εμποδίζεται από έναν σκληρό γαιοκτήμονα.
Στο Φλογέρα και αίμα, ο κακός άρχοντας (Μάνος Κατράκης) λυμαίνεται τις παραγωγικές δυνατότητες της περιο
χής του. Ο καλός ήρωας, ο πνιγμένος από το άδικο, θα
ζωστεί τα άρματα του πεθαμένου πατέρα και, με την προ
τροπή της μάνας, θα σταθεί απέναντι στον άρχοντα. Μια
μονομαχία έως θανάτου εξελίσσεται μετά τις πρώτες
σκηνές της ταινίας. Όμως, κατά την απαράβατη αρχή τού
ελληνικού κνηματογράφου, η κόρη του άρχοντα ερωτεύε
ται τον αντίπαλο του πατέρα της. Τα στοιχεία ουέστερν
είναι και εδώ καθοριστικά στη φλμική γραφή της ταινίας,
μόνο που οι καουμπόηδες φοράνε φουστανέλες. Φουστα
νέλα φοράει και ο Ρίζος, η απολαυστικότερη νότα της ται
νίας, κάτι σαν φουστανελάτο κιούπι με ποδαράκια.
Γιάννης Σολόάτος
Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
(ΥΠΟΣΧΕΣΗ) (1961)
Σ εν ά ρ ιο : Κιόστας Μαίανδρος, Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α 
φ ία ς: Νίκος Γαρδέλης, Μ ο υ σ ικ ή : Κώστας Καπνίσης. Π α 
ρ α γ ω γός: Πυρσός Φιλμ.
Η θ ο π ο ιο ί: Γιώργος Φούντας, Ίλυα Λιβυκού, Σόνια Ζωί-

δου, Κώστας Κακαβάς, Τίτος Βανδής, Νίκος Τσαχιρίδης,
Ανέστης Βλάχος, Θανάσης Βέγγος, Λάκης Σκέλλας.
35 mm. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ εια : 115 λεπτά.
Ο ρ ε ιν ή π ε ρ ιπ έ τ ε ια . Μια συμμορία σκορπίζει τον τρόμο σ’
ένα χωριό της ορεινής Παρνασσίόας, έως ότον ένας νεα
ρός και γενναίος χωρικός αποφασίζει να την αντιμετωπί
σει δυναμικά.
Εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Φεστιβάλ Βενετίας.
Προσπάθεια να ανανεωθεί η ελληνική «ηθογραφία» και
«φουστανέλα» είναι αυτή η ταινία. Η ανανέωση επιχειρείται με ενέσεις από σχήματα και κλισέ του αμερικάνικου
«ουέστερν».... Η φωτογραφία του Ν. Γαρδέλη είναι γλαφυ
ρή, πλαστική, σχεδόν πάντα «σωστή», και αποδίδει όχι μό
νο την ομορφιά της Στυμφαλίας, αλλά και το «κλίμα» πολ
λών σκηνών. Η σκηνοθεσία του Β. Γεωργιάδη έχει αρκετά
καλά σημεία, «δένει» τους ανθρώπους με το τοπίο, σε μερι
κά επεισόδια έχει την πρεπούμενη γοργότητα...
Μάριος Πλωρίτης
Εφημ. «Ελευθερία»

ΜΗΝ ΕΡΩΤΕΥΕΣΑΙ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (1962)
Σ εν ά ρ ιο : Ασημάκης Γιαλαμάς / Κώστας Πρετεντέρης, Δ ι
ε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς: Παύλος Φιλίππου, Μ ο υ σ ικ ή :
Κώστας Καπνίσης. Π α ρ α γ ω γο ί: Κρόνος Φιλμ / Studio A.
Η θ ο π ο ιο ί: Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Ντανιέλ Λοντέρ,

Ανδρέας Φιλιππίδης, Γιάννης Γκιωνάκης, Γιάννης Μαλούχος, Σαπφώ Νοταρά, Δέσποινα Στυλιανοπούλου.
35 mm. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ εια : 110 λεπτά.
Κ ο μ εντ ί. Ένας νεαρός βρίσκεται μπλεγμένος στα δίχτυα
μιας σπείρας που παραχαράσσει δολάρια. Αρχηγός τής
σπείρας είναι μια όμορφη γυναίκα, που είναι και η πέτρα
τόσο του αστυνομικού όσο και του κωμικού σκανδάλου.
Βραβείο Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου.
Ένα έξυπνο σενάριο των Α. Γιαλαμά και Κ. Πρετεντέρη,
γυρισμένο σε διαβολεμένο ρυθμό απ’ το σκηνοθέτη τής
Κατάρας της μάνας Βασίλη Γεωργιάδη, που επιβεβαιώνει
τη δεξιοτεχνία του. Καλοβαλμένη σάτιρα, μια πινακοθήκη
χαρακτήρων μ’ αντίκρισμα στην τρέχουσα ζωή, σωστοί
διάλογοι, λαμπρή φωτογραφία του Παύλου Φιλίππου, κι
νηματογραφική μουσική του Κώστα Καπνίση, πειστική,
κεφάτη ερμηνεία των Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Ντανιέλ Αοντέρ, Χριστόφορου Νέζερ, του αμίμητου Γιάννη Γκιωνάκη
κ.ά. Όλα αυτά συνθέτουν μια απ’ τις πιο ευπρόσωπες ελ
ληνικές ταινίες της «σεζόν».
Κώστας Σταματίον
Εφημ. «Αυγή»

ΟΡΓΗ (1962)
Σ εν ά ρ ιο : Νίκος Φώσκολος, Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς:
Νίκος Γαρδέλης, Μ ο υ σ ικ ή : Νίκος Μαστοράκης. Π α ρ α 
γω γός: Αφοί Ρουσσόπουλοι / Γ. Λαζαρίδης / Δ. Σαρρής /
Κ. Ψαρράς.
Η θ ο π ο ιο ί: Αννα Φόνσου, Βιβέττα Τσιούνη, Νίκος Κούρκουλος, Βαγγέλης Σειληνός, Γιώργος Πάντζας, Τζ. Καρούσος, Χριστόφορος Νέζερ, Αθηνά Μιχαηλίδου, Μίρκα
Καλατζοπούλου, Νάντια Χωραφά.
35 mm. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ εια : 135 λεπτά.
Α ισ θ η μ α τ ικ ή δ ρ α μ α τ ικ ή π ε ρ ιπ έ τ ε ια . Μια ανάπηρη γυ
ναίκα συγκρούεται με την αδελφή της για την αγάπη ενός
άντρα.

Η πιο φιλόδοξη απόπειρα του ελληνικού εμπορικού κινη
ματογράφου στον τομέα του σύγχρονου αστικού δράμα
τος.
ΓιώργοςΣαββίόης (Γ.Π.Σ.)
Εφημ. «Το Βήμα», 11 Φεβρ. 1962

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο Γεωργιάδης έχει κατακτήσει πια την κινηματογραφική
αφήγηση, το χειρισμό των δραματικών και ψυχολογικοί
καταστάσεων, τη δημιουργία ατμόσφαιρας, την κίνηση
των ατόμων και των συνόλων τελικά, την έκφραση μέσα
από εικόνες και ήχους. Ο Γαρδέλης, στη διεύθυνση της
φωτογραφίας, είναι πάντα ο πολύτιμος συνεργάτης του.
Αν πάσχει κάπου η ταινία, είναι στο σενάριο του Ν. Φώσκολου: Υπάρχει η παράλυτη νέα γυναίκα, ο σύζυγος που
της είναι πιστός, η κορούλα και η διεστραμμένη αδελφή
της μαμάς. Αυτή η τελευταία καταφέρνει με σατανικούς
τρόπους να μπλέξει το σύζυγο-γλύπτη για λίγο στα δίχτυα
της απιστίας, κι αυτό με τη σειρά του είναι αρκετό για τη
δημιουργία του οικογενειακού δράματος και τη φυγή τού
συζύγου από το σπίτι. Σπαρακτικό κλάμα από μάνα και
κορούλα, κι ο σύζυγος επιστρέφει. Στην επιστροφή βρί
σκει νεκρή τη διεστραμμένη αδελφή και υγιή τη γυναίκα
του. Όλα όμως αυτά βαραίνουν επικίνδυνα πάνω στις εμ
φανείς καλλιτεχνικές αναζητήσεις του Γεωργιάδη.
„
Γιάννης Σολόάτος
Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου
Ο Βασίλης Γεωργιάδης έχει κατορθώσει να αντισταθμί
σει τις μελοδραματικές υπερβολές με ένα περίφημο μο
ντάζ και ένα ρυθμό όλο νεύρο, που σπάνια λασκάρει.
Αγλαΐα Μητροπούλον
Εφημ. «Αθηναϊκή»

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ (1963)
Αλέκος Γαλανός, Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς :
Νίκος Γαρδέλης, Μ ο υ σ ικ ή : Σταύρος Ξαρχάκος. Π α ρ α γ ω 
γ ό ς : Δαμασκηνός-Μιχαηλίδης.
Η θ ο π ο ιο ί: Τζένη Καρέζη, Μαίρη Χρονοπούλου, Γ ιώργος
Φούντας, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μάνος Κατράκης,
Αλεξάνδρα Λαδικού, Δέσπω Διαμαντίδου, Κατερίνα
Χέλμη, Ελένη Ανουσάκη, Φαίδων Γεωργίτσης, Νότης
Περγιάλης.
35 ιπτη. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ ε ια : 145 λεπτά.
Κ ο ιν ω ν ικ ά δ ρ ά μ α . Οι παράλληλες ιστορίες τεσσάρων γυ
ναικών σ ’ένα σπίτι του έρωτα της ΤρούμΛας.
Διασκευή του θεατρικού έργου Το σπίτι με τα κόκκινα
φώτα του Αλέκου Γαλανού.
Διαγωνιστική συμμετοχή Φεστιβάλ Καννών 1963.
Υποψηφιότητα Όσκαρ Ξένης Ταινίας 1964.
Σ ε ν ά ρ ιο :

Η μεγάλη ελληνική ταινία της εβδομάδας Τα κόκκινα φα
νάρια επιβεβαιώνει με λαμπρό τρόπο τα σκηνοθετικά χα
ρίσματα του Βασίλη Γεωργιάδη και την αξιοσύνη του φω
τογράφου Νίκου Γαρδέλη. Η ιστορία, παρμένη από τη θε
ατρική επιτυχία του Αλέκου Γαλανού, που εδώ
πλουτίζεται με ένα ευτυχισμένο τέλος και πολλές θεαμα
τικές πρόσθετες σκηνές, μας μεταφέρει στο μόνιμο πια

περιβάλλον των ελληνικιύν ταινιών, τα κακόφημα σπίτια,
και μας δείχνει πώς μια όμορφη, γερή, μορφωμένη και έ
ξυπνη Ελληνίδα της Ρουμανίας (Τζένη Καρέζη), έπειτα
από έναν άτυχο έρωτα, καταλήγει σε ένα λαϊκό «σπίτι»
του Πειρακός, κρατώντας πάντα αγνή την ψυχή της, και
πώς, μετά τον κατατρεγμό του μόνιμου προαγωγού και
προστάτη του «σπιτιού» (Γιιυργος Φούντας), καταφέρνει
να παντρευτεί τον καλό νέο (Δημήτρης Παπαμιχαήλ), ε
νώ οι συνάδελφοί της —η Άννα (Αλεξάνδρα Λαδικού),
που έχασε τον καπετάνιο (Μάνος Κατράκης) ακριβώς
την εποχή που θα γινόταν άντρας της και θετός πατέρας
του νόθου-παιδιού της, η Μαίρη (Μαίρη Χρονοπούλου)
που βρίσκει παρηγοριά σ’ ένα πρωτόπειρο στον έρωτα
παιδί (Φαίδων Γεωργίτσης), η Μαρίνα (Κατερίνα Χέλ
μη), που είναι απαρηγόρητη για την εγκατάλειψη του
«προσωπικού της εραστή»— ακολουθούν τη σκληρή μοί
ρα του επαγγέλματος σ’ ένα ελεύθερο πια «σπίτι», όπου
και οι τέσσερις θα εκμεταλλεύονται τα θέλγητρά τους με
καλύτερους όρους από το δηλωμένο της μαντάμ Παρί
(Δέσπω Διαμαντίδου), που έκλεισε μαζί με τα άλλα η α
στυνομία.
Αγλαΐα Μητροπούλου
Εφημ. «Αθηναϊκή»
Θέμα της ταινίας είναι η καθημερινή ζωή ενός «κακόφη
μου» σπιτιού της Τρούμπας, οι παράλληλες ιστορίες των
γυναικών του και το κλείσιμό του από την αστυνομία. Ξε
κινάει με τα ωραία πλάνα του λούνα-παρκ και τις ευχάρι
στες στιγμές μιας από τις γυναίκες, της Ρουμάνας (Καρέ
ζη), και τελειώνει με το χάπι εντ στην ιστορία της ίδιας
γυναίκας. Ανάμεσα στις δύο ευχάριστες στιγμές, τα υπό
λοιπα «χαμένα κορμιά» της ιστορίας έζησαν τα δράματά
τους και μια ευτυχία που τα άγγιξε, αλλά δεν τα έσωσε.
Ένα όνειρο ήταν όλα: το σπίτι της μαντάμ Παρί, τα κορί
τσια, οι πελάτες, οι αγαπητικοί, οι ιδανικοί εραστές και,
προπάντων, η ατμόσφαιρα του Γεωργιάδη και του Γαρδέ
λη. Άραγε υπήρξε ποτέ αυτή η Ελλάδα; Η δημιουργική ε
πέμβαση πάνω της είναι καθοριστική, σχεδόν ποιητική. Η
μαντάμ Παρί κινεί τα νήματα της λειτουργίας του σπιτιού,
αλλά η συμβολή της είναι άχρηστη. Το σπίτι λειτουργεί
μόνο του, από λόγους δραματικής αυθαιρεσίας. Κι όμως,
η ταινία δεν είναι μακριά από τα διδάγματα του νεορεα
λισμού. Η μία γυναίκα ονειρεύεται τη φυγή από το σπίτι
και τη βρίσκει στο πρόσωπο του καπετάνιου, που τη ζητά
ει σε γάμο. Ο καλός της, στη συνέχεια, πνίγεται λίγο πριν
την πάρει στο άσπρο άλογό του για να ταξιδέψουν στα
κύματα. Από τις σπάνιες φορές στον ελληνικό κινηματο
γράφο που δεν πρόκειται για μελό, αλλά απλώς για «ναυ
τική τραγωδία». Η άλλη γυναίκα δίνει πίστη για τη φυγή
της στον ανώριμο έρωτα ενός νεαρού. Όμως τι θα πουν
αν παντρευτεί μια τέτοια γυναίκα... Έμειναν κάποιες
γλυκές στιγμές των Χριστουγέννων, που η θύμησή τους
φέρνει πόνο. Η τρίτη γυναίκα ερωτεύεται και προσπαθεί

Εκείνο
το καλοκαίρι, 1971
Επάνω:
η Έλενα Ναθαναήλ
και η Ρούλα
Χριστοπούλον.
Κάτω:
ο Λάκης Κομνηνός
και η Έλενα
Ναθαναήλ.
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να αγκιστρωθεί στο πιο ασταθές στήριγμα: τον νταβατζή
της. Μόνο μία σώθηκε: αυτή του αρχικού και του τελικού
πλάνου. Οι άλλες άνοιξαν καινούργιο μαγαζί ή βρέθηκαν
για πιάτσα στο δρόμο. Και η μαντάμ Παρί, ο κωμικός μα
έστρος της ιστορίας, μαζεύει τα μπαούλα της. Και ο αρχινταβατζής θα συνεχίσει το επάγγελμα της επικίνδυνης
και βρόμικης ζωής. Και ο άλλος νταβατζής, αυτός της τρί
της κοπέλας, το ίδιο. Ο καπετάνιος πήγε στον πάτο τής
θάλασσας. Ο νεαρός κερδίζει το ψωμί του με τον ιδροπα
του προσόϊπου του. Δυο γέροι, θλιβερά απομεινάρια τής
ζωής, ο ένας τρόφιμος κάποιου άσυλου και η άλλη καθα
ρίστρια του σπιτιού της μαντάμ, βρήκαν, λέει, την «ευτυ
χία». Τελικά, όλοι τακτοποιήθηκαν. Βέβαια, η πολυπόθη
τη κάθαρση δεν ήρθε. Οι ήρωές μας πήραν το δρόμο για
τον δικό τους Κολωνό. Ίσως να μην είναι τυχαίο που κο
ντά στον αρχαίο Κολωνό μαζεύτηκαν τα περισσότερα α
τομικά μπουρδέλα της Αθήνας. Η «επτάπυλη» Τρούμπα
έζησε την τραγωδία της και πέρασε στην Ιστορία. Ο Γεωργιάδης την κατέγραψε σε ένα συνδυασμό ρεαλισμού
και ποίησης. Και μέσα στην ιστορία της παίχτηκαν καθη
μερινά δράματα που κάποια ξεπέρασαν τα μελοδράματα
και έγιναν δρώμενα διαχρονικά.
Γιάννης Σολόάτος
Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου
I

ΓΑΜΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1964)
Μαρία Πολενάκη, Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς :
Νίκος Γαρδέλης, Μ ο υ σ ικ ή : Κώστας Καπνίσης. Π α ρ α γ ω 
γ ό ς : Δαμασκηνός-Μιχαηλίδης.
Η θ ο π ο ιο ί: Ξένια Καλογεροπούλου, Γιώργος Κωνσταντί
νου, Σμάρω Στεφανίδου, Δέσπω Διαμαντίδου, Τάσος
Γιαννόπουλος, Χάρρυ Κλυνν, Κατερίνα Γώγου.
35 mm. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ ε ια : 90 λεπτά.
Κ ω μ ω δ ία . Η σταδιακή προσγείωση στην καθημερινή
πραγματικότητα ενός νιόπαντρου ζευγαριού που στεγάζει
την ευτυχία του σ' ένα φτωχικό όωματιάκι.
Βραβείο ερμηνείας (Ξένια Καλογεροπούλου) Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης 1964.
Σ ε ν ά ρ ιο :

Ο Γάμος αλά ελληνικά του Βασίλη Γεωργιάδη είναι μια
κωμωδία υψηλών προθέσεων και προδιαγραφών, και, ε
πιπλέον, φτιαγμένο] από ένα μάστορα του κινηματογρά
φου μας όπως πια έχει εξελιχθεί ο Γεωργιάδης. Απλή και
έξυπνη ιδέα, προέκταση αυτής του Shakespeare στο Ρω
μαίος και Ιουλιέτα, θα έλεγα, αφού οι ερωτευμένοι μας,
που γνωρίζονται κάτω από ανάλογες με αυτές των σεξπιρικών εραστών συνθήκες, δεν έχουν την «άτυχη τύχη» να
πεθάνουν σαν ιδανικοί εραστές. Παντρεύονται, και όλα
απομυθοποιούνται. Για να αποκτήσει ταυτότητα ο γάμος
τους, πολιτογραφείται ελληνικός, και το μαρτύριο αρχί

ζει, για να φτάσει ώς το... αίσιον τέλος του.
Στην ταινία αξίζει κανείς να μνημονεύσει τα σπουδαία
κινούμενα σχέδια και μαριονέτες που κατασκεύασε ο
Γιώργος Διζικιρίκης —παρενθέσεις στην ταινία.
Γιάννης Σολόάτος
Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου
Ο κ. Βασίλης Γεωργιάδης ξέρει τη σημασία του γεμάτου
ντεκόρ, των προσεγμένων κοστουμιών, των πολλών κο
μπάρσων και της κινήσεώς του μπρος και πίσω από το θέ
μα (φοργκράουντ — μπαγκράουντ). Ξέρει επίσης το μυ
στικό της συνεχούς δράσεως των ηθοποιών και της μηχα
νής του (πράγμα που χρησιμοποιεί το Χόλιγουντ) γιατί
χαϊδεύει την όραση του θεατή.
Ελ. Ντάνου
Εφημ. «Απογευματινή», 8 Δεκεμ. 1964
Προσπάθεια μεταφοράς της αλλοδαπής σάτιρας του νεο
παγούς συζυγικού βίου, που τόσο χαριτωμένα θεατρικά
και κινηματογραφικά έργα έχει δώσει. Κι εδιό, όμως, μια
ευκαιρία χαμένη· γιατί οι αρχικές καταστάσεις μεταμορ
φώθηκαν από τους διασκευαστές του σεναρίου σε καθα
ρή οπερέτα, με ευρήματα και αστεία καθαρά επιθεωρησιακά.
Μάριος Πλωρίτης
Εφημ. «Ελευθερία», 8 Δεκεμ. 1964
Το απλοϊκό σενάριο δεν είναι χιυρίς σατιρική διάθεση
για μια αναμφισβήτητη ελληνική πραγματικότητα: τις τα
λαιπωρίες ενός ζεύγους νεόνυμφων από τα συμπεθεριά.
Η σκηνοθετική πραγματοποίηση, όμως, παρά τα κατά
στιγμές ευρήματά της, είναι αδέξια.
Τώνια Μαρκετάκη
Εφημ. «ΔημοκρατικήΑλλαγή», 8 Δεκεμ. 1964
Ο γάμος είναι διασκεδαστικός, επιτυχών εν τη αποτυχία
του και, κυρίως, καλογυρισμένος και απηλλαγμένος πό
σης χυδαιότητος.
Ν. Σαμ.
Εφημ. «Ακρόπολις», 8 Δεκεμ. 1964
Ο Βασίλης Γεωργιάδης, μ’ ένα σενάριο που θυμίζει γερ
μανικές οπερέτες του μεσοπολέμου, προσπαθεί να δημι
ουργήσει κέφι, και σε μερικές σκηνές το πετυχαίνει, αλλά
τα ευρήματα σωριάζονται το ’να πάνω στ’ άλλο, κι αντί να
δημιουργούν το ελαφρό κλίμα της κωμωδίας, βαραίνουν
την ταινία.
Αγλ. Μητροπούλου
Εφημ. «Αθηναϊκή», 8 Δεκεμ. 1964

Φ ΙΛ Μ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ

ΤΟ ΧΩΜ Α
ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ (1965)
Σενάριο: Νίκος Φώσκολος, Διευθυντής Φωτογραφίας:
Νίκος Δημόπουλος, Μουσική: Μίμης Πλέσσας. Παραγω
γοί: Φίνος Φιλμ / Θ. Δαμασκηνός - Γ. Μιχαηλίδης.
Ηθοποιοί: Νίκος Κούρκουλος, Μαίρη Χρονοπούλου,
Γιάννης Βόγλης, Μόνος Κατράκης, Νότης Περγιάλης,
Φαίδων Γεωργίτσης, Ζέτα Αποστόλου, Χριστόφορος Ζήκας, Ελένη Κριτή, Δημήτρης Μπισλάνης, Άγγελος Αντωνόπουλος, Αθηνόδωρος Προύσαλης.
35 mm. Ασπρόμαυρη.
Διάρκεια: 135 λεπτά.
Κοινωνική δραματική περιπέτεια. Οι δυο γιοι ενός μεγαλοτσιφλικά τον θεσσαλικού κάμπου ερωτεύονται και συ
γκρούονται για την ίδια γυναίκα, ενώ γύρω τους σιγοβρά
ζει η αγροτική εξέγερση τον Κιλελέρ.
Υποψηφιότητα για Όσκαρ ξένης ταινίας 1966.
Διαγωνιστική συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι
1966.
Περιμέναμε με ανυπομονησία αυτή την ταινία του Βασί
λη Γεωργιάδη. Ήταν η μόνη φιλόδοξη παραγωγή μιας
χρονιάς αναγκαστικά πνιγμένης στην αθλιότητα, αφού α
πουσιάζουν ο Κακογιάννης, ο Κούνδουρος, ο Κανελλόπουλος. Το χώμα βάφτηκε κόκκινο δικαίωσε τις προσδο
κίες μας ως ένα σημείο: Είναι μια ταινία ελληνική, γυρι
σμένη με πάθος, με πίστη, με γνώση, με σοβαρότητα.
Είναι μια ταινία —η πρώτη —που άγγιξε μια συγκεκριμέ
νη περίοδο της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας: τα χρόνια
1900-1911, στον θεσσαλικό κάμπο, τους αγώνες των ά
κληρων για να αποσπάσουν από τους τσιφλικάδες ένα
κομμάτι καλλιεργήσιμης γης. Είναι μια ταινία που μαρτυράει για το εύρος, τη μεγαλοσύνη που μπορεί να αποκτή
σει ο κινηματογράφος μας σαν βγει στον καθαρόν αέρα,
στο μέγα «στούντιο» που λέγεται Ελλάδα, όπου το κάθε
ξάγναντο και το κάθε μετερίζι είναι ένα ανεκτίμητο και
ανεπανάληπτο ντεκόρ. Είναι μια ταινία, τέλος, που, δυστυχώς, δείχνει και τα περιθώρια της κινηματογραφικής
δραματουργίας μας: μπορούμε να αφηγηθούμε μια ιστο
ρία, να περιγράφουμε γεγονότα, αγγίζοντάς τα μόνον ε
ξωτερικά, χρησιμοποιώντας γι’ αυτό «κλισέ», καθιερωμέ
νες μεθόδους, λόγια σημαδιακά, τις «συνταγές» τού Χόλιγουντ, αλλά κι αυτές, αρκετά πρωτόγονα...
Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μπροστά μας μια
ταινία-ποταμό, σαν αυτά τα αμερικανικά «μπεστ σέλερ»
που είναι δειγματολόγια καταστάσεων και χαρακτήρων
και θέλουν όλα να τα πουν, τίποτε να μην αφήσουν έξω.
Μας άρεσε η ελληνικότητα, η λεβεντιά, η ανοιχτοκαρδιά του γυρίσματος, το πάθος τ’ ολοφάνερο που έκαιγε ό
λους όταν ζωντάνευαν αυτή την ιστορία. Και κάτι άλλο: η
ιρευγαλέα έστω αναφορά στην κοινωνική υφή της περιό

δου, το σεμνό και συγκινημένο πλησίασμα της φωτεινής
μορφής του Μαρίνου Αντύπα, η νύξη για βαλτούς φονιά
δες, η επιπλέουσα απ’ αρχής και ώς λίγο πριν από τον
συμβιβασμό του τέλους πρόθεση προοδευσιμότητας. Τέ
λος, η ερμηνεία είναι αξιομνημόνευτη: αν ο Γιάννης Βό
γλης, με τον δυνατό, έντονο ρόλο «κλέβει την παράστα
ση», ο Φαίδων Γεωργίτσης δίνει το καλύτερο «σόλο» υ
ποκριτικής και ο Κούρκουλος κρατάει άξια έναν από τη
φύση του παθητικό ρόλο. Όμορφες φιγούρες και σωστό
παίξιμο: ο Περγιάλης, ο Άγγελος Αντωνόπουλος (λη
στής), ο Προύσαλης... Γενικά, παρ’ όλες τις επκρυλάξεις
που διατυπώσαμε, ακριβώς επειδή πιστεύουμε πως ένας
καταλληλότερος χειρισμός του θέματος θα χάριζε στον
ελληνικό κινηματογράφο ένα αριστούργημα, συνιστούμε
την ταινία θερμά. Είναι μια όαση στη φετεινή εγχώρια κι
νηματογραφική έρημο.
Κ. Σταματίον
...Το ουέστερν σε ελληνική έκδοση, που αποπειράθηκε
ξανά στο παρελθόν να κατασκευάσει ο σκηνοθέτης (Φλο
γέρα και αίμα, Η κατάρα της μάνας), τώρα είναι γεγονός
για τον ελληνικό κινηματογράφο.
Οι δύο αντίπαλοι καουμπόηδες είναι ο Οδυσσέας (Νί
κος Κούρκουλος) και ο Ρήγας (Γιάννης Βόγλης) —ο κα
λός και ο κακός, αντίστοιχα —, γιοι και οι δύο του τσιφλι
κά (Μάνος Κατράκης). Ο Οδυσσέας επιστρέφει στην πα
τρίδα του από τις <ρυλακές τ’ Αναπλιού, για να σταθεί στο
πλευρό των αδικημένων. Τρένα, άμαξες, άλογα και ελλη
νικά κάρα είναι τα μεταφορικά μέσα, κλισέ κατά τα αμε
ρικανικά πρότυπα. Και ο Γεωργιάδης τα χειρίζεται στή
νοντας ωραίες εικόνες. Γνωρίζει πώς κινηματογραφείται
ένας καβαλάρης που τρέχει ή μια άμαξα που κόλλησε στη
λάσπη. Κι ακόμα, στήνει άγριες σκηνές ατομικού ξυλο
δαρμού. Το πλήθος στο ουέστερν είναι κομπάρσοι, χο
ρός, παρατηρητές, άσχετα αν στα ιστορικά γεγονότα ό
που παραπέμπει η ιστορία, το πλήθος είναι ο πρωταγωνι
στής. Πρωταγωνιστές εδώ είναι τα έξοχα πλάνα των δύο
αρρενωπών καουμπόηδων. Ο έρωτας του Οδυσσέα με τη
δασκάλα των κολλήγων σκοντάφτει αρχικά στην ταξική
τους διαφορά και στην επιβουλή του Ρήγα για την κοπέ
λα. Όμως ο μεγάλος έρωτας, πάντα «αντιμαρξιστικός»
στον κινηματογράφο, καταργεί την πάλη των τάξεων. Ο
σκηνοθέτης κινείται υπεράνω αυτής της πάλης και βάζει
τους ήρωές του να παλεύουν αδιάκοπα, φροντίζοντας για
την αισθητική τους κάλυψη, αφού η αντίστοιχα ιστορική
επιδεικτικά παραποιήθηκε από το σενάριο. Η ταύτιση με
τον καλό ήρωα είναι εύκολη υπόθεση. Το ιστορικό πρό
σωπο του Μαρίνου Αντύπα μετατρέπεται σε κώδικα της
συγκίνησης. Ο σκηνοθέτης διεκπεραιώνει τη δουλειά του
σαν κινηματογραφικός μάστορας και όχι σαν κοινωνιο
λόγος.
Υπάρχει ένα σημείο-κλειδί στην ταινία: ο χαρακτήρας
του Οδυσσέα. Αυτός ο καλός ήρωας δεν μπορεί να ξεκα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

θαρίσει με ποιους είναι. Νομίζουμε πως είναι με τους
κολλήγους, όμως μια προσεκτική ματιά μάς τον αποκαλύ
πτει υπέρ ενός ουτοπικού κράτους δικαίου. Ο σκηνοθέτης
φαίνεται να ταυτίστηκε απόλυτα μαζί του, και άφησε το
καλλιτεχνικό του ένστικτο να τον οδηγήσει στην έκβαση
πέρα από τις ιστορικές συντεταγμένες. Ο θεσσαλικός κά
μπος μετατράπηκε σε Αριζόνα. Μπορεί και να μην ήταν
κακό για τον κινηματογράφο μας αν υπήρχε συνέχεια.
Θα έβγαινε λίγο από τη μούχλα και την κλειστοφοβία του
μελό και της φαρσοκωμωδίας.
Γιάννης Σολόάτος
Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου
Ο Βασίλης Γεωργιάδης είναι ένας σκηνοθέτης που έχει
συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο του κινηματογράφου
μας. Αν ο Κούνδουρος, ο Κακογιάννης και ο Κανελλόπουλος παρουσιάζονται σαν ανιχνευτές, σαν άνθρωποι
που περιπλανιώνται μακρύτερα απ’ τον ελληνικό κινημα
τογραφικό χιόρο, αναζητιύντας το καινούργιο, το καλύτε
ρο, ο Γεωργιάδης'είναι ο σκαπανέας που, πατιύντας
στους βάλτους και μπλέκοντας στις αγκαθερές λόχμες του
κινηματογράφου μας, μοχθεί για να τον βγάλει απ’το τέλ
μα του και να τον οδηγήσει σε πιο στέρεα εδάφη, πιο α
νοιχτούς ορίζοντες, ίσως ακόμα (η νέα του ταινία παρέχει
στοιχεία για να το πιστεύουμε) και σε κορυφές.
Ωστόσο, υπάρχουν στη νέα αυτή ταινία του Γεωργιάδη
περίοδοι που συγκλονίζουν, τόσο με το ανθριύπινο αγω
νιστικό τους περιεχόμενο όσο και με τη θαυμαστή, ρωμα
λέα κινηματογραφική τους πραγμάτωση. Τέτοιες είναι: η
σκηνή της δολοφονίας του Μαρίνου Αντύπα, με το έντονο
σε κραδασμό εναλλακτικό μοντάζ, η σκηνή της καταδίω
ξης του δολοφόνου, με τον συναρπαστικό δυναμισμό της,
η σκηνή της κηδείας του αγωνιστή, με την οδύνη και τον
ηρωικό παλμό της. Ακόμα, οι πρώτες σκηνές, με το παλαι
ικό τρένο, αποτελούν μια ωραία εισαγωγή στην εποχή, ενιύ σε άλλες υπάρχουν αξιόλογα σκηνοθετικά ευρήματα
(ο κύκλος των γυναικών στη σκηνή της γέννας) ή καλή
χρήση του κινηματογράφου.
Αντώνης Μοσχοβάκης
Εφημ. «Αυγή», 11 Ιαν. 1966
Μπράβο, Βασίλη Γεωργιάδη! Το χώμα βάφτηκε κόκκινο
χαρίζει στον ελληνικό κινηματογράφο το πρώτο του ουέστερν, που δεν έχει κανένα από τα ελαττώματα του πρω
τόλειου και μπορεί άφοβα να σταθεί όχι μόνον πλάι στα ι
ταλικά ουέστερν (τον τελευταίο καιρό οι ιταλοί σκηνοθέ
τες κέρδισαν φήμη και παραδάκι πολύ με την επίδοσή
τους στο είδος), αλλά και στα αυθεντικά ουέστερν που έ
καναν τη δόξα του αμερικανικού κινηματογράφου.
Μ. και Α. Μητροπούλου
Εφημ. «Αθηναϊκή», 11 Ιαν. 1966

Η ΕΒΔΟ Μ Η ΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΔΗΜ ΙΟΥΡΓΙΑΣ (1966)
Σ ε ν ά ρ ιο : Ιάκωβος Καμπανέλλης, Δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς Φ ω τ ο γ ρ α 
φ ία ς : Αριστείδης Καρύδης-Φουκς / Γρηγόρης και Συράκος Δανάλης, Μ ο υ σ ικ ή : Γιάννης Μαρκόπουλος. Π α ρ α 
γ ω γ ό ς : Αφοί Ρουσσόπουλοι / Γ. Λαζαρίδης / Δ. Σαρρής /

Κ. Ψαρράς.
Γιώργος Τζάίρτζης, Έλλη Φωτίου, Μπέτυ
Αρβανίτη, Δήμος Σταρένιος, Κσκττας Μπάκας, Άγγελος
Αντωνόπουλος, Θόδωρος Κατσαδράμης, Βασίλης
Ανδρονίδης, Χρήστος Δοξαράς, Ρία Δελούτση, Νίκος
Δαδινόπουλος.
35 mm. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ ε ια : 90 λεπτά.
Κ ο ιν ω ν ικ ό δ ρ ά μ α . Οι ελπίδες και τα όνειρα ενός νιόπα
ντρου φτωχικού ζευγαριού συντρίβονται από τη σκληρή
πραγματικότητα και τις ανάγκες του βιοπορισμού.
Διασκευή του ομότιτλου θεατρικού έργου του Ιάκωβου
Καμπανέλλη.
Η θ ο π ο ιο ί:

Όταν αρχίσαμε να τη γυρίζουμε, δεν ξέραμε βέβαια
ότι με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων θα ξημέρωνε
χούντα. Ο μεγάλος προβληματισμός μας τότε ήταν η α
νεργία των νέων ανθρώπων τα παιδιά που απολύο
νταν από το στρατό και δεν έβρισκαν δουλειά με τό
σες συνέπειες.
Ή ταν η πρώτη μου ταινία που δεν δούλεψε. Ό λες
οι ταινίες που έχω κάνει από τότε που ήμουν άσημος
σκηνοθέτης και έκανα «φουστανέλες», μέχρι τιόρα,
πήγαν πολύ καλά. Αυτή η ταινία ήταν «πικρή».
Β. Γ.
Ένα χρόνο μετά τη φιλόδοξη, για την Ελλάδα, υπερπα
ραγωγή Το χώμα βάφτηκε κόκκινο, ο Βασίλης Γεωργιά
δης αναδιπλώνεται σε μικρότερης εμβέλειας στόχους
που, ως τέτοιοι, πραγματοποιούνται και χωρίς σημαντι
κές απώλειες στη διαδρομή του. Η έβδομη μέρα της Δημι
ουργίας είναι μια απλή, μέτριας εμπορικότητας ταινία.
Όμως οι δύο αυτοί χαρακτηρισμοί δεν μειώνουν τη σπουδαιότητά της. Για μιαν ακόμα φορά ο Γεωργιάδης δείχνει
πως ξέρει, όσο λίγοι συνάδελφοί του, να αφηγείται κινη
ματογραφικά.
Σ’ αυτή την καινούργια του ταινία, το βασικότερο κε
φάλαιο είναι το σενάριο, που καθόρισε αυστηρά και τη
μορφή της ταινίας. Για δεύτερη φορά ο Γεωργιάδης, μετά
τα Κόκκινα φανάρια, στρέφεται σε ένα θεατρικό έργο. Η
έβδομη μέρα της Δημιουργίας γράφτηκε από τον Ιάκωβο
Καμπανέλλη το 1955 και διασκευάστηκε, για την ταινία,
σε σενάριο από τον συγγραφέα. Η εποχή στην οποία αναφέρεται το θεατρικό, τοποθετείται στις «ρχές της δεκαε-
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τίας το ’50, ενο') το σενάριο μεταφέρει αυτή την εποχή στα
μέσα της επόμενης δεκαετίας. Όμως δεν αλλάζει σχεδόν
τίποτε, αφού το ενδιαφε'ρον επικεντρώνεται στην προσω
πική πορεία του ήρωα, αφήνοντας ως πλαίσιο τους φυσι
κούς χοίρους και τις κοινωνικές καταστάσεις. Αυτός ο χώ
ρος και οι καταστάσεις φέρνουν την ταινία συγγενή σε
νεορεαλιστικές και ηθογραφικές φόρμες.
Όταν ανεβάστηκε ως θεατρικό έργο Η έβδομη μέρα
της Δημιουργίας, τον Ιανουάριο του 1956 από τη Δεύτερη
Σκηνή του τότε Βασιλικού Θεάτρου, οι κριτικοί επισήμαναν κάποια σημεία του ήρωα, που καθορίζουν και τα μη
νύματα του έργου. Αυτά τα σημεία ισχύουν αντίστοιχα
και στην ταινία.
Ο Βάσος Βαρίκας έγραφε στα «Νέα»:
«Αντιπροσωπευτικό τύπο της σύγχρονης ελληνικής
πραγματικότητας θέλησε τον κεντρικό του ήρωα ο συγ
γραφέας — μιας πραγματικότητας, που είναι προορισμέ
νη, κατά την άποψή του, να συντρίβει τις φιλοδοξίες, να
ανακόπτει κάθε προσπάθεια για το ανέβασμα πάνω από
το μέτριο και να καθηλώνει ακόμα και τον εκλεκτόν στην
ρουτίνα μιας μίζερης και χωρίς δημιουργικό παλμό ζωής.
[...] Υπάρχει κάτι το κενό στη σύλληψη ή, τουλάχιστον,
στο παρουσίασμα του κεντρικού ήρωα, που καθιστά αδύ
νατη τη σύγκρουση με το περιβάλλον. Η ευθύνη τού περι
βάλλοντος, πουθενά δεν γίνεται αισθητή. Έχουμε μπρο
στά μας μιαν εντελώς ειδική περίπτωση, παθολογική μάλ
λον, ενός φαντασιοκόπου ανθρώπου, δηλαδή από την
ίδια του τη φύση ανίκανου για οποιαδήποτε δημιουργία,
που κανένα περιβάλλον και καμία ενίσχυση δεν θα μπο
ρούσε να τον σώσει».
Ο Κλέων Παράσχος έγραφε στην «Καθημερινή»:
«Τι είναι λοιπόν αυτός ο Αλέξης, γύρω από τον οποίον
στρέφεται το έργο και που όλο το έργο είναι μια απεικό
νιση της σύντομης και πυρετικής ζωής του; Είναι ένας α
συμβίβαστος και ένας απροσάρμοστος, ένας μακρινός α
δελφός της Έμμας Μποβαρί και της Έντας Γκάμπλερ,
που δεν θέλει να υποταχθεί στις πεζότητες της ζωής, ούτε
για λίγο, γιατί αισθάνεται ότι το πρώτο βήμα είναι κάποτε
συχνά και το οριστικό, γιατί, αν το κάνει το πρώτο αυτό
βήμα, θα καταντήσει ένας ανθρωπάκος, ανύπαρκτος και
ανώνυμος σαν τον πατέρα του, ενώ αυτός γυρεύει τη ζωή
με μια ορμή που τη σπάζει μονάχα ο θάνατος, παρά τα με
γάλα και τα υψηλά. Οι ικανότητές του, όπως ο ίδιος τις έ
χει εκτιμήσει, και οι φιλοδοξίες του, πολύ ανώτερες από
τις ικανότητές του, όπως τις κρίνουν οι άλλοι, δημιουρ
γούν μια διαμάχη με τον εαυτό του και με τους τρίτους,
που στο τέλος τον συντρίβει, βυθίζοντας στη δυστυχία κι
εκείνους, τον πατέρα του και τη γυναίκα του, που με την
υπερβολική τρυφερότητά τους συντελούν στην καταστρο
φή του».
Και ο Μάριος Πλωρίτης έγραφε στην «Ελευθερία»:
«Ό,τι πιο άξιο έχει Η έβδομη ημέρα της Δημιουργίας,
είναι η αγωνία και η συμπόνια για τον σημερινό, ταραγ

μένο, χαμένο άνθρωπο. Ο ήρωάς της, νέος κι αχόρταγος,
μέσα σ’ έναν κόσμο και σε μια εποχή που πραγματοποίη
σαν τα πιο απίθανα και τα πιο φανταστικά —θέλει, θέλει
τα πάντα, μα «δε βολεί». Θέλει να δημιουργήσει, θέλει να
γίνει κάτι. Κάποιος, να υπάρξει μέσα σ’ αυτή τη Γη, να
μην περάσει σαν ίσκιος χιυρίς χνάρια — αλλά η μπόρεσή
του είναι πολύ μικρότερη απ’ τις φιλοδοξίες του- γιατί οι
φιλοδοξίες του δε στηρίζονται παρά μόνο στις φιλοδοξίες
του. Δεν έχει πού ν’ ακουμπήσει τα πόδια του, δεν έχει
κανένα βάθρο για να στηρίξει το άγαλμα της μεγαλοσύ
νης του — ταλέντο, μόρφωση, δημιουργική δύναμη. Είν’
ένας ανεδαφικός ρομαντικός, που το ανθρώπινο μαρτύ
ριο (η απόσταση ανάμεσα σ’ αυτό που θέλουμε, και σ’ αυ
τό που μπορούμε) τον τυραννεί περισσότερο απ’ τους άλ
λους, γιατί αυτός θέλει πιο πολλά απ’τον καθένα και μπο
ρεί πιο λίγα από οποιονδήποτε... Προπάντων, δεν μπορεί
να σταθεί σοβαρά απέναντι στη ζωή, να τη δει όχι σαν
παιχνίδι, σαν παραλήρημα ή σαν μυθιστόρημα, αλλά σαν
μάχη με τον εαυτό του...»
Ο ήρωας της ταινίας είναι ο ίδιος όπως τον περιγρά
φουν τα παραπάνω κριτικά αποσπάσματα και όπως τον
αναπτύσσει ο Καμπανέλλης στο θεατρικό του. Αλλάζουν
κάποιοι δεύτεροι χαρακτήρες, όπως αυτοί του «θεατρι
κού» γυρολόγου ή του γιατρού, που στην ταινία μετατρέπεται σε δικηγόρο. Επίσης, κάποια στοιχεία θεατρικής
οικονομίας μετατρέπονται σε αντίστοιχα κινηματογραφι
κής. Για παράδειγμα, η σκηνή του θανάτου του Αλέξη στο
γιαπί, όπως και παρόμοιες, δύσκολα αναπαριστώμενες
στο θέατρο σκηνές, στο θεατρικό αναφέρονται, ενώ στην
ταινία είναι αναγκαίες για τον εμπλουτισμό του θεάμα
τος. Η μεταφορά της υπόθεσης στη σύγχρονη εποχή στα
ματάει μόνο σε νύξεις για πορείες, φοιτητικές κινητοποι
ήσεις και τη δικτατορία που έρχεται, χωρίς να προχωράει
σε παραπέρα αναλύσεις.
Γιάννης Σολόάτος
Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου
Στο δρόμο του ρεαλισμού έχει βαδίσει ο Βασίλης Γεωργιάδης από τα πρώτα του βήματα. Αυτός κατ’ εξοχήν με
τέφερε, με τους Ασσους του γηπέδου και τους Περιπλανώμενους Ιουδαίους στον ελληνικό κινηματογράφο τα νεορεαλιστικά διδάγματα, ανεβάζοντας στην οθόνη τις
φτωχογειτονιές και τους ανθρώπους τους, δονώντας με
την αυθεντικότητα του χώρου και προσπαθώντας να εκφράσει τους καημούς και τις πίκρες των απλών ανθρώ
πων. Τώρα, πιο ώριμος στο στοχασμό και πλουτισμένος
με την τεχνική πείρα που έχουμε και άλλοτε διαπιστώσει,
ξανάρχεται σ’ αυτόν το δρόμο για να δώσει ένα έργο βα
θύτερο σε νοήματα, σοβαρότερο σε προβληματισμό, πιο
σύνθετο δραματικά και αληθινά θαυμαστό στην κινημα
τογραφική του πραγμάτωση.
Αίγες φορές ο ελληνικός κινηματογράφος έχει δει έτσι
σε βάθος τα προβλήματα της χώρας και πιο πολύ της νεο-
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λαίας, την ανεργία, την απογοήτευση από τη συντριβή
των ονείρων, την ακαταμάχητη ανάγκη που σπρώχνει
στον ξενητεμό. Και αν η ταινία μακρηγορεί σε ορισμένα
μέρη και δεν κατακτά τη λιτότητα, αν γίνεται κάπου χα
λαρή και χάνει τη στερεότητα της δομής της, είναι ένα
μειονέκτημα που πρέπει να παραβλέπουμε. Μας φτά
νουν τα όσα λέει η κινηματογραφική έκφραση που κα
τορθώνει- και ακόμα, η εξαίρετη διεύθυνση των ηθοποι
ών και των κομπάρσιυν. Σημειώνουμε την ευαίσθητη και
λεπτή ερμηνεία της Έλλης Φωτίου, το ευσυνείδητο παίξι
μο του Γιώργου Τζώρτζη, που διαθέτει όχι μόνο ένα πρό
σωπο κινηματογραφικό, αλλά και αξιοπρόσεκτα υποκρι
τικά προσόντα, και τις λαμπρές αποδόσεις του Δήμου
Σταρένιου, του Κώστα Μπάκα, της Μπέτυς Αρβανίτη,
του Θ. Κατσαδράμη, του Σ. Χριστοφίδη, του Β. Ανδρονίδη, του Χρ. Ζήκα στους μικρούς ρόλους τους. Εξαίρετη
είναι η φωτογραφία που οφείλεται στον Αρ. ΚαρύδηΦουκς και στον Γρηγόρη Δανάλη, και επιδέξια, ευρημα
τική στις υπογραμμίσεις της η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.
Λ. Μοσχοβάκης
Εφημ. «Αυγή»

αυτά είναι παρόντα. Εκείνη πλήττει από την αδιαφορία,
λόγιο επαγγελματικής απορρόφησης του συζύγου της, και
ερωτεύεται έναν κυνηγό. Αυτός, όμως, ζει την περιπέτεια
και το δεσμό ώς την απολυτότητα. Θέλει τη γυναίκα για
δική του. Το αδιέξοδο είναι οριακό. Ο απαγορευμένος έ
ρωτας ζητάει αίμα. Μετά τις τρυφερές στιγμές έρχονται
ως φυσικό επακόλουθο οι αγριότητες τιυν ενστίκτων: εκεί
νη θέλει να γυρίσει στη συζυγική της ζωή- εκείνος αντιδρά
βίαια- αποπειράται να τη βιάσει, ως έσχατο όριο εκδίκη
σης και ταπείνωσης. Αυτή τον σκοτώνει. Και μετά η δίκη,
και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Μελόδραμα, δεν αντιλέγω,
αλλά ας ήταν και τα άλλα μελοδράματα έτσι.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ
ΜΙΑΝ ΑΓΝΩΣΤΗ (1968)

Γιάννης Βόγλης, Ξένια Καλογεροπούλου, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Καίτη Πάνου, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέκος Τζανετάκος, Μάκης Ρευματάς, Βασίλης Ανδρεόπου
λος.
35 ιτπτι. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ εια : 100 λεπτά.
Κ ο μ ε ν τ ί. Μια μυστηριώδης γυναίκα, παίζοντας ένα πα
ράξενο παιχνίδι, εμφανίζεται ως παλιά αγαπημένη ενός α
νεύθυνου γεροντοπαλίκαρου, βνθίζοντάς τον σε πικρές α
ναμνήσεις από τον καιρό της Κατοχής.
Βραβείο ανδρικής ερμηνείας (Λάμπρος Κωνσταντάρας)
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1969.

Πόνος Κοντέλλης, Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γρ α φ ία ς:
Νίκος Γαρδέλης, Μ ο υ σ ικ ή : Χρήστος Λεοντής. Π α ρ α γ ω 
γ ό ς : Δαμασκηνός-Μιχαηλίδης.
Η θ ο π ο ιο ί: Έλενα Ναθαναήλ, Γιάννης Βόγλης, Δημήτρης
Μυράτ, Αν Λόμπεργκ, Περικλής Χριστοφορίδης, Βασί
λης Ανδρεόπουλος, Λυκούργος Καλλέργης.
35 ιτιην Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ εια : 85 λεπτά.
Α ισ θ η μ α τ ικ ή π ε ρ ιπ έ τ ε ια . Μια γυναίκα πλήττει με τον ά
ντρα της, αλλά διατάζει να πάρει διαζύγιο και να ζήσει με
τον εραστή της, ώσπου έρχεται από την Αμερική ένα και
νούργιο, παράξενο πρόσωπο, που αναστατώνει την καθημερινότητά της.
Βραβείο γυναικείας ερμηνείας (Έλενα Ναθαναήλ) Φε
στιβάλ Θεσσαλονίκης 1968.
Σ εν ά ρ ιο :
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Τώρα, σε σενάριο του Πάνου Κοντέλλη, ο Γεωργιάδης
διεκπεραιώνει μιαν ακόμα ευπρόσωπη ταινία, που θα
μπορούσε να είναι λίγο πάνω από τα μέτρα του συγκεκρι
μένα διαμορφωμένου πια ελληνικού κοινού. Λέω «θα
μπορούσε», γιατί η ταινία έμεινε σε χαμηλό δείκτη εισιτη
ρίων. Το μελόδραμα πρέπει να είναι κραυγαλέο για να
παρασύρει το κοινό. Και τούτη η ταινία, παρά τη συσσώ
ρευση αρκετών μελοδραματικών κλισέ, στέκεται σε ήπι
ους τόνους. Δίκη, φόνος, ερωτικό τρίγωνο, ερωτικό παρα
στράτημα της συζύγου, αποκατάσταση του δικαίου —όλα

Γιάννης Σολδάτος
Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου

Ο ΜΠΛΟΦΑΤΖΗΣ (1969)
Σ εν ά ρ ιο : Γιοόργος Λαζαρίδης, Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α 
φ ία ς: Βασίλης Βασιλειάδης, Μ ο υ σ ικ ή : Κιόστας Καπνί
σης. Π α ρ α γ ω γ ό ς: Καραγιάννης-Καρατζόπουλος.
Η θ ο π ο ιο ί: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μάρω Κοντού,

Σπάνια είδαμε τόση πλαστικότητα, τόση ευελιξία, τόση α
πέριττη πειστικότητα. Επιδεξιότης κυριολεκτικά ακροβα
τική.
Φρίξος Ηλιάδης
Εφημ. «Ελεύθερος Κόσμος»
Το Φεστιβάλ (επιτέλους) άνοιξε τις πύλες του με μια κω
μωδία. Το σενάριο του έργου έχει κάνει θαύματα.
Ροζίτα Σώκου
Εφημ. «Επίκαιρα»
Μακάρι κι άλλες ελληνικές ταινίες να ήταν στο επίπεδο
του Μπλοφατζή.
Νέστορας Μάτσας
Εφημ. «Βραδυνή»
Συγχαρητήρια! Και μια ευχή στον εαυτό μου: να μου τύ-
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χει και μένα ένας τέτοιος καταπληκτικός ρόλος σαν του
Μπλοφατζή!
Ντίνος Ηλίόπουλος
Ο Βασίλης Γεωργιάδης, ευσυνείδητος πάντα επαγγελματίας, σκηνοθετεί μια κωμωδία, τον Μπλοφατζή, σε σενά
ριο του Γιιυργου Λαζαρίδη, με πρωταγωνιστή τον Λά
μπρο Κωνσταντάρα και με μπόλικα φαρσικά στοιχεία
στην ανάπτυξη του μύθου του. Ο Κωνσταντάρας, για μιαν
ακόμα φορά στον αγαπημένο του ρόλο, αυτόν του γεροντοπαλίκαρου, ανεύθυνου και μπλοφατζή. Κοντά του, η
Δέσποινα Στυλιανοπούλου με τα κιυμικά της γλωσσικά
παιχνίδια, η Μάρω Κοντού που εκβιάζει τον μπλοφατζή
για να κερδίσει την καρδιά του, η Ξένια Καλογεροπούλου, κόρη του, ο φτωχός φοιτητής-καρπαζοεισπράκτορας
Αλέκος Τζανετάκος και ο κατά λάθος ζωντανός από τον
βομβαρδισμό του Ελ Αλαμέιν Γιάννης Βόγλης. Έτερον
ουδέν, και δε νομίζω πως ζήτησε κανένας τίποτα περισ
σότερο από τον Γεωργιάδη σ’ αυτή την ταινία.
Γιάννης Σολόάτος
Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ (1968)
Σ ε ν ά ρ ιο : Ιάκωβος Καμπανέλλης, Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α 
φ ία ς : Νίκος Γαρδέλης, Μ ο υ σ ικ ή : Σταύρος Ξαρχάκος.
Π α ρ α γ ω γ ό ς : Κλέαρχος Κονιτσιο'πης.
Η θ ο π ο ιο ί: Γιάννης Βόγλης, Αν Λόμπεργκ, Κώστας Μπά

κας, Βαγγέλης Καζάν, Μιράντα Μυράτ, Ελπίδα Μπραουδάκη, Καρολίνα Σακελλαρίδη.
35 ιτιιτι. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ ε ια : 80 λεπτά.
Α ισ θ η μ α τ ικ ή κ ο μ ε ν τ ί. Ένας απλοϊκός βοσκός ερωτεύε
ται μια τονρίστρια.
Υποψηφιότητα Όσκαρ ξένης ταινίας 1969.
Υποψηφιότητα για τη «Χρυσή σφαίρα» ξένης ταινίας
1969.
Τρία βραβεία (καλύτερης ταινίας, μουσικής, β’ ανδρικού
ρόλου) Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1968.
Χρυσό βραβείο Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογρά
φου (Ραμπάτ Μαρόκου).
Χρυσή πλάκα Φεστιβάλ Βαλκανικού Κινηματογράφου
(Μαμάια Ρουμανίας).
Ίσως αυτή η ταινία, με καλύτερη διανομή στις αίθουσες
κσι την ανάλογη διαφήμιση, να μπορούσε να αποτελέσει
μια εμπορική, μα και ευχάριστη, παρουσία στον ελληνικό
κινηματογράφο. Διαθέτει ένα γλυκόπικρο, σχεδόν αθώο
σενάριο, γραμμένο από τον Ιάκωβο Καμπανέλλη, μουσι
κή από τον Σταύρο Ξαρχάκο, που έχει μείνει στην ελληνι
κή δισκογραφία, φωτογραφία από τον Νίκο Γαρδέλη, την
ομορφιά της Αν Λόμπεργκ, ήλιο, θάλασσα και τη γνωστή

σκηνοθετική μαστοριά του Βασίλη Γεωργιάδη. Όμως το
Κορίτσια στον ήλιο βρέθηκε κάπου στη μέση του πίνακα
των εισιτηρίων (186.845 εισιτήρια σε α' προβολή).
Ένας βοσκός γνωρίζει μια σύντομη, αλλά εντυπωσια
κή, ερωτική περιπέτεια με μια τουρίστρια — τόσο εντυ
πωσιακή που, αν ήθελα να συμπληροκκυ το σενάριο μετά
το τέλος του, θα έλεγα πως αυτό ήταν το μοιραίο τής ζωής
του συμβάν. Μετά από αυτό, έστω και αν ξαναγύρισε
στην προηγούμενη ζωή του, θα είναι άλλος άνθρωπος. Θα
κουβαλάει το φάντασμα εκείνης της συνάντησης. Ο θεα
τής έχει καταναλώσει το ρομάντσο, με όλα του τα εμπορι
κά κλισέ, πέρασε ευχάριστα την ιυρα του, όμως κάτι του
έμεινε από τη μεγάλη υπόθεση των χαμένων ονείρων. Ο
βοσκός (Γιάννης Βόγλης), αγροίκος, σχεδόν πρωτόγονος,
συναντάει τυχαία μια όμορφη τουρίστρια. Θέλει να της
δώσει ένα χάδι- αυτή φοβάται. Θέλει να της δοχτει μια
χούφτα αμύγδαλα· αυτή το βάζει στα πόδια. Τρέχει ξοπί
σω της. Τον πιάνουν, τον φυλακίζουν, τον κατηγορούν για
βιασμό. (Και όλα αυτά, απλοϊκά, σχεδόν ηθογραφικά.) Η
κοπέλα προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά του και το
καταφέρνει, ενώ τονίζεται η γραφικότητα της ελληνικής
χωροφυλακής. Ένα φευγαλέο αίσθημα, καλοκαιρινό,
γεννιέται μέσα της. Για εκείνον, όμως, είναι καταλυτικό.
Την ακολουθεί στην Αθήνα. Αδυνατούν να μιλήσουν λό
γω γλώσσας. Περνούν κάποιες αμήχανες ερωτικές στιγ
μές- σύντομες, σαν μια μέρα του Αυγούστου. Η κοπέλα
φεύγει για το Λονδίνο. Αυτός προσπαθεί μέσω του ξενοδοχοϋπαλλήλου να τη ρωτήσει αν θα ξαναγυρίσει στην
Ελλάδα το άλλο καλοκαίρι. Καμιά απάντηση. Αποχαιρε
τισμός στο αεροπλάνο και... τέλος. Μετά, ξυπνήσαμε ό
λοι. Ο βοσκός πρέπει να ξαναγυρίσει αναγκαστικά στο
κοπάδι του- εμείς, στις δουλειές μας ώς το άλλο καλοκαί
ρι ή την άλλη ανάλογη ταινία- ο Καμπανέλλης, στο Κανόνι
και τ' αηδόνι τον η Αν Λόμπεργκ, στα αγγλοσαξονικά κι
νηματογραφικά μεγαθήρια- ο Ξαρχάκος, στις φτωχογει
τονιές του- και ο Γεωργιάδης, στο Ραντεβού με μιαν άγνω
στη. Γλυκιά ανάμνηση ήταν αυτή η ταινία- τίποτα περισ
σότερο.
Γιάννης Σολόάτος
Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου

ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ (1970)
Σ ε ν ά ρ ιο : Νίκος Νικολαΐδης / Σταύρος Τσιώλης, Δ ι ε υ θ υ 
ν τ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς : Νίκος Γαρδέλης, Μ ο υ σ ικ ή : Κώστας
Καπνίσης. Π α ρ α γ ω γ ό ς : Φίνος Φιλμ.
Η θ ο π ο ιο ί: Ζωή Αάσκαρη, Γιάννης Φέρτης, Νότης Περ-

γιάλης, Ανδρέας Φιλιππίδης, Κάκια Παναγιώτου, Μέλπω
Ζαρόκωατα, Κατερίνα Γώγου, Νίκος Κάπιος.
35 ιτιπι. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ ε ια : 92 λεπτά.
Κ ο ιν ω ν ικ ό μ ε λ ό δ ρ α μ α . Η πλούσια κοπέλα αποκρούει έ-

V

Ο Χριστός
ξανασταυρώνεται,
1975.
Η Τζένη Φωτίου και
ο Γιάννης Αργυρής.
Οι Πανθέοι, 1977.
Η Κάτια
Δανόυυλάχη και
ο Νίκος
Καλόγερό πουλάς.

Ο Γιονγκερμαν, 1976.
Η Μπέτν Λίβανον
και ο Αλέκος
Αλεξανόράκης.
Ο Συνταγματάρχης
Αιάπκιν, 1979.
Ο Αλέξης Γκόλφης,
η Μπέτν Αρβανίτη και
ο Πέτρος Φυαοονν.

Φ ΙΛ Μ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ

ναν γαμπρό της τάξης της για την αγάπη τον φτωχού τα
λαντούχου πιανίστα.

ΓΓΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

(1970)

Σ εν ά ρ ιο : Σταμάτης Φιλιππούλης / Βασίλης Μανουσάκης,
Δ ιε υ θ υ ν τ έ ς Φ ω τ ο γρ α φ ία ς: Δημήτρης Παπακιυνσταντής /
Χουλιο Ντε Ράχα. ΙΙα ρ α γ ω γό ς: Τζαίημς Πάρις.
Η θ ο π ο ιο ί: Φερνάντο Σάντσο, Χρηστός Πολίτης, Γ ιώργος

Τζώρτζης. Μαρία Πια Κάντε, Στέφανος Στρατηγός, Γιώτα Σοϊμίρη, Ανχελ Ντελ Πόθο, Πάολο Καζέλλα.
35 ιτιιτι. Ασπρόμαυρη.
Δ ιά ρ κ εια : 135 λεπτά.
ΙΙ ο λ ε μ ικ ή π ε ρ ιπ έ τ ε ια . Μετά την είσοδο των Γερμανών
στην Ελλάδα, ένα καμουφλαρισμένο πλοίο αναλαμβάνει
τη μεταφορά τον χρνσού της Τράπεζας της Ελλάδας στη
Μέση Ανατολή.

ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (1971)
Σ εν ά ρ ιο : Πόνος Κοντέλλης / Κλέαρχος Κονιτσιώτης, Δ ι
ε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γρ α φ ία ς: Σταμάτης Τρόπος, Μ ο υ σ ικ ή :
Γιάννης Σπανός. Π α ρ α γ ω γό ς: Κλέαρχος Κονιτσιώτης.
Η θ ο π ο ιο ί: Έλενα Ναθαναήλ, Λάκης Κομνηνός, Ανδρέας
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Φιλιππίδης, Βασίλης Ανδρεόπουλος, Ρουλα Χριστοπσυλου.
Δ ιά ρ κ εια : 90 λεπτά.
Α ισ θ η μ α τ ικ ό δ ρ ά μ α . Το τελευταίο καλοκαίρι τον έρωτα
ενός ζευγαριού που ξανάσμιξε μετά από μια παρεξήγηση,
αλλά που μια ανίατη ασθένεια σημαδεύει τη μοίρα του.
Δύο βραβεία (φωτογραφίας, μουσικής) Φεστιβάλ Θεσ
σαλονίκης 1971.

ΟΜ ΤΑΛΟΣ
(ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΓΓΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ) (1975)
Σ ε ν ά ρ ιο : Βασίλης Μανουσάκης, Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α 
φ ία ς : Σταμάτης Τρόπος, Μ ο υ σ ικ ή : Γιώργος Χατζηνάσιος. Π α ρ α γ ω γ ό ς : Ξ .Α ΜΟΝΕΧ / 11.5.Β.
Η θ ο π ο ιο ί: Λάκης Κομνηνός, Νικόλ Καλφάν, Αν Λό-

μπεργκ, Ανδρέας Φιλιππίδης, Κώστας Γκουζγκουνης,
Τσαρλς Στιουαρτ.
Δ ιά ρ κ ε ια : 90 λεπτά.
Κ α τ α σ κ ο π ικ ή π ε ρ ι π έ τ ε ια . Πράκτορες ξένων δυνάμεων
προσπαθούν να ματαιώσουν μια προγραμματισμένη
στην Αθήνα συνάντηση Αράβων και Ισραηλινών.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΒΙΟΓΡΑΤΙΚΟ
Ο Βασίλης Γεωργιάδης γεννήθηκε το 1921 στα Δαρδανέλλια της Μικρός Ασίας, στα ερείπια της αρχαίας
Τροίας. Με τη Μικρασιατική Καταστροφή που έγινε
τον επόμενο χρόνο και το «διωγμό» που ακολούθησε,
νήπιο ακόμη, βρέθηκε με τους «πρόσφυγες» γονείς
του στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Η γραφική αυτή παραλιακή κωμόπο
λη της Πελοποννήσου στον Κορινθιακό Κόλπο έμοια
ζε -σε μεγέθυνση- με την πολίχνη της καταγωγής τους
στον Ελλήσποντο, στην αρχή των Στενών των Δαρδανελλίων...
Απόφοιτος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών
Σπουδών, από το 1951 ασχολήθηκε επαγγελματικά με
τον κινηματογράφο και διέπρεψε ως σκηνοθέτης. Οι
ταινίες του εκπροσώπησαν την Ελλάδα σε όλα σχεδόν
τα μεγάλα ξένα κινηματογραφικά φεστιβάλ και τον
καθιέρωσαν διεθνώς ως σκηνοθέτη. Υπήρξε δύο φο
ρές υποψήφιος για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσ
σης ταινίας (Τα κόκκινα φανάρια και Το χώμα βάφτη
κε κόκκινο), καθώς και μία φορά για τη Χρυσή Σφαί
ρα του Χόλιγουντ (με την ταινία του Κορίτσια στον
ήλιο).
Με την κρίση του ελληνικού κινηματογράφου
(1972), έκανε την είσοδό του στην τηλεόραση και θεω
ρείται ως ο θεμελιωτής των τηλεοπτικών σειρών (Ο
Χριστός ξανασταυρώνεται, Ο Γιούγκερμαν, Οι Πανθέοι
κ.ά.)
Φ ιλ μ ο γ ρ α φ ία

1. Οι άσσοι του γηπέδου (Κυριακάτικοι ήρωες), 1956
2. Ο Καραγκιόζης, 1958
3. Περιπλανώμενοι Ιουδαίοι {Οι δοσατζήδες), 1959
4. Διακοπές στην Κολοπετινίτσα, 1959
5. Κρυστάλλω, 1959
6. Φλογέρα και αίμα, 1961
7. Η κατάρα της μάνας (Υπόσχεση), 1961
8. Οργή, 1962
9. Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο, 1962
10. Τα κόκκινα φανάρια, 1963
11. Γάμος αλά ελληνικά, 1964

12. Το χώμα βάφτηκε κόκκινο, 1965
13. Η έβδομη μέρα της Δ ημιουργίας, 1966
14. Ραντεβού με μιαν άγνωστη, 1968
15. Ο μπλοφατζής, 1969
16. Κορίτσια στον ήλιο, 1969
17.Αγάπη για πάντα, 1970
18. Στη μάχη της Κρήτης, 1970
19. Εκείνο το καλοκαίρι, 1971
20. Ομφαλός (Συνωμοσία στη Μεσόγειο), 1979
Τ η λεόρ α ση
Σ ειρ ές

Μπολσόι Ιβάν και Μπιγκ Τζον, Αλέξη Πάρνη, 1972
Επικίνδυνα βήματα, Γιάννη Κανδήλα, 1973
Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Νίκου Καζαντζάκη (τη
λεοπτική διασκευή: Νότης Περγιάλης), 1975
Ο Γιούγκερμαν, Μ. Καραγάτση (τηλεοπτική δια
σκευή: Βαγγέλης Γκούφας), 1976
Οι Πανθέοι, Τάσου Αθανασιάδη (τηλεοπτική δια
σκευή: Τάκης Χατζηαναγνώστου), 1977
Ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν, Μ. Καραγάτση (τηλεο
πτική διασκευή: Βαγγέλης Γκούφας), 1979
Οι τελευταίες μέρες της Γης, Πέτρου Χάρη (τηλεοπτι
κή διασκευή: Τάκης Χατζηαναγνώστου), 1980
Μαρία Πάρνη, Θανάση Πετσάλη-Διομήδη (τηλεοπτι
κή διασκευή: Τάκης Χατζηαναγνώστου), 1981
Ουράνιο τόξο, Πάνου Κοντέλλη και Γιάννη Κανδήλα,
1983
Α υτοτελή

Εικονίσαμε, Χριστέ μου, τα πάθη σου.
Αν παρήλθαν οι χρόνοι εκείνοι.
Τον παλιόν εκείνον τον καιρό.
Καλήν εσπέραν, άρχοντες.
Οι τελευταίες μέρες που έζησε.
Σταμάτης Κόκκοτας.
Κάθε πράγμα στον καιρό του.
Ε κ δότη ς

Αλμανάκ ελληνικού και ξένου κινηματογράφον
(τρεις τόμοι, 1968-1977)
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Σκίτσο του Αρχέλαου, 1958.
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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ ΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΑ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΛΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΩΝ
Αγάπη για πάντα, 20, 52, 85, 88, 89
Αγγελόπουλος Θόδωρος, 31, 32
Αθανασιάδης Τάσος, 21
Αθανασιάδης-Νάβας Γεώργιος, 71
Ανδρονίδης Βάσος, 84
Ανουσάκη Ελένη, 15, 64
Αντύπας Μαρίνος, 16, 17, 34, 80, 81
Αντωνόπουλος Αγγελος, 29, 80
Αποστόλου Ζέτα, 29
Αρβανίτη Μπε'τυ, 25, 84
Αριστοτε'λης, 64
Αριστοφάνης, 68.
Άσσοι του γηπέδου, 9, 43, 52, 57, 68, 75, 83, 89
Βαλάκου Αντιγόνη, 12
Βανδής Τίτος, 12
Βαριάννο Τζιοβάννι, 71
Βαρίκας Βάσος, 83
Βεάκης Αιμίλιος, 56
Βέγγος Θανάσης, 11
Βενιζέλος Ελευθε'ριος, 28
Βλαχογιάννης Γιάννης, 75
Βόγλης Γιάννης, 17, 20, 29, 80, 85
Γαλανός Αλέκος, 13, 77
Γάμος αλά ελληνικά, 8, 12, 28, 34, 52, 57, 68, 79, 89
Γαρδελης Νίκος, 12, 17, 25, 71, 76, 77, 85
Γεωργιάδης Θανάσης, 29
Γεωργίτσης Φαίδων, 29, 64, 77, 80
Γιαλαμάς Ασημάκης, 12, 76
Γιούγκερμαν, Ο, 21, 33, 38, 44, 58, 89
Γκιωνάκης Γιάννης, 76
Γλυκοφρύδης Πάνος, 64
Γρηγορίου Γρηγόρης, 9, 43, 49, 57
Δανάλης Γρηγόρης, 84
Δανδουλάκη Κάτια, 33
Δημόπουλος Νίκος, 29
Δημόπουλος Ντίνος, 49
Διακοπές στην Κολοπετινίτσα, 11, 57, 75, 89
Διαμαντίδου Δε'σπω, 13, 15, 64, 77
Διζικιρίκης Γιώργος, 79
Δοσατζήδες, Ογ βλ.: Περιπλανώμενοι Ιουδαίοι.
Έβδομη μέρα της Δημιουργίας, Η, 12, 13, 15, 16, 24,
25,37, 43,58,71,72,81-84, 89
Εκείνο το καλοκαίρι, 20, 57, 88, 89
Ελευθερίου Ναπολε'ων, 11, 13
Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, 71
Επικίνδυνα βήματα, 38, 89

Ζαβολιάρηδες, Οι, 13
Ζέρβας Μάρκος, 29
Ζήκας Χριστόφορος, 29, 84
Ζούγκλα του μαυροπίνακα, Η, 13
Θαλασσινός Ερρίκος, 11
Θεοδωράκης Μίκης, 64, 72
Θεόφιλος, 62
Καγκελόπορτα, Η, 71
Καζαντζάκης Νίκος, 21, 33
Καιρό των Ελλήνων, Τον, 17
Κακαβάς Κώστας, 12
Κακογιάννης Μιχάλης, 9, 80, 81
Καλογεροπούλου Ξε'νια, 13, 85
Καμπανε'λλης Ιάκωβος, 11, 15, 17, 24, 71, 81, 83, 85
Κανελλόπουλος Τάκης, 80, 81
Κανόνι και τ ’αηδόνι, Το, 85
Καπνίσης Κώστας, 76
Καραβίας Ορφέας, 43
Καραγάτσης Μ., 21, 33
Καραγιάννης Κώστας, 32
Καραγκιόζης, Ο, 11, 57, 75
Καρε'ζη Τζένη, 15, 34, 64, 77
Καρύδης-Φουκς Αριστείδης, 25, 71, 84
Κατάρα της μάνας, Η, 12, 28, 31, 33, 52, 57, 61, 76, 80, 89
Κατράκης Μάνος, 12, 15, 29, 64, 76, 77, 80
Κατσαδράμης Θύμιος, 84
Κατσουρίδης Ντίνος, 71
Κβο Βάντις, 36
Κλυνν Χάρρυ, 13
Κόκκινα φανάρια, Τα, 8, 12, 13, 15, 28, 31, 34, 36, 52,
57, 64, 68, 77, 79,81,89
Κονιτσιώτης Κλε'αρχος, 20, 32
Κοντε'λλης Πάνος, 20, 84
Κοντού Μάριο, 85
Κορίτσια στον ήλιο, 8, 12, 15, 17, 43, 52, 58, 85, 89
Κούνδουρος Νίκος, 9, 17, 80, 81
Κούρκουλος Νίκος, 29, 80
Κουτσομύτης Κώστας, 34
Κριτή Ελε'νη, 29
Κρυστάλλω, 12, 57, 75, 89
Κυριακάκη Ηρώ, 15, 64
Κυριακάτικο ξύπνημα, 9
Κυριακάτικοι ήρωες*βλ.: Ασσοι του γηπέδου.
Κωνσταντάρας Λάμπρος, 20, 85
Κωνσταντίνου Γιώργος, 13
Κωτσόπουλος Θάνος, 11, 57
Λαδικού Αλεξάνδρα, 15, 64, 77
Λαζαρίδης Γιώργος, 20, 24, 57, 85
Λάμψη. Η, 33
Λιβυκού Τλυα, 12
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Λινοξυλάκης Κώστας, 9, 75
Λόμπεργκ Αν, 17, 85
Λοντέρ Ντανιέλ, 76
Λουντε'μης Μενε'λαος, 71
Μαγική πόλις, 9
Μαίανδρος Κώστας, 12
Μανταλόζης Στάθης, 9, 75
Μαρία Πόρνη, 89
Μαρκόπουλος Γιάννης, 84
Ματωμένα χώματα, 71
Μαύρη γη, 9
Α/τ/ν ερωτεύεσαι το Σάββατο, 12, 76, 89
Μητροπούλου Αγλα?α, 13
Μινωτής Αλέξης, 56
Μουράτης Ανδρε'ας, 9, 75
Μπάκας Κώστας, 16, 17, 25, 84
Μπολσόι Ιβάν και Μπιγκ Τζον, 38, 89
Μπλοφατζής, Ο, 20, 84, 85, 89
Μυράτ Δημήτρης, 20
Ναθαναήλ Έλενα, 20
Νέζερ Χριστόφορος, 76
Ξαρχάκος Σταύρος, 64, 85
Ξένη και ο βοσκός, Η ■βλ.: Κορίτσια στον ήλιο.
Ομφαλός, 21, 58, 88, 89
Οργή, 13, 28, 52, 57, 71, 76, 77, 89
Ουράνιο τόξο, 89
Πανθέοι, Οι, 21, 33, 38, 44, 69, 89
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