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Ελληνικός κινηματογράφος

Σίγουρα, μέσα σ’ αυτές, θα βρούμε και ευ-
χάριστες αναμνήσεις στιγμών που περάσα-
με παρέα με τον Ελληνικό κινηματογράφο, 

παρακολουθώντας στην οθόνη, τον Κωνσταντά-
ρα, την Βλαχοπούλου, τον «καλό μας άνθρωπο» 
Βέγγο, αλλά και τούς Χορν, Λαμπέτη και λοιπούς.

Ας κάνουμε λοιπόν μία μικρή αναδρομή, στον 
Ελληνικό κινηματογράφο, της γλώσσας μας, και 
των ηθοποιών μας.

Όμως, νομίζω πως δεν θα ήταν σωστό, να μην 
αναφερθούμε κατ’ αρχάς, στην γέννηση αυτής 
της τέχνης, της «έβδομης τέχνης», όπως την βά-
πτισαν. 

Την δεκαετία λοιπόν του 1890, ο γνωστός Τόμας 
Έντισον, ο εφευρέτης του ηλεκτρικού λαμπτήρα, 
και του φωνογράφου, κάποια ημέρα, καθόταν 
κοιτώντας ένα πακέτο φωτογραφίες. Σε μια στιγ-

Του συναδέλφου Γιώργου Μαρούλη

μή αφηρημάδας, τού ξεφεύγουν από τα χέρια, και 
πέφτουν στο πάτωμα. Όπως έπεφταν όμως, τού 
φάνηκε ότι κινήθηκαν τα εικονιζόμενα πρόσωπα. 
Έτσι γεννήθηκε η πρώτη ιδέα.

Με τον συνεργάτη και φίλο του λοιπόν Ουί-
λιαμ Ντίξον, κατασκευάζουν ένα περιστρεφόμενο 
κουτί, προσαρμόζουν πάνω του φωτογραφίες με 
διαδοχικές κινήσεις, και ιδού η πρώτη εφαρμογή 
της ιδέας τού κινηματογράφου. Σε λίγο καιρό ο 
Τζώρτζ Ήστμαν, εφευρίσκει και το φιλμ.

Την ίδια εποχή όμως, στην Γαλλία, οι αδελφοί 
Λουμιέρ, έχουν παρόμοια ιδέα, και πετυχαίνουν 
προβολή, χρησιμοποιώντας μια απλή ραπτομηχα-
νή, και ήδη από το 1895, αρχίζουν να προβάλλουν 
ταινίες σε κινηματογραφική αίθουσα.

Στο Παρίσι επίσης, διέπρεπε η μεγάλη μορφή 
τού θεάτρου Σάρα Μπερνάρ, στης οποίας τον θία-
σο, συμμετείχε και ο Έλληνας ηθοποιός Αχιλλέας 
Μαδράς. Ο Μαδράς, συνεπαρμένος από την νέα 
τέχνη του σινεμά, αποφασίζει να έρθει στην Ελ-
λάδα και να δημιουργήσει Ελληνικό κινηματογρά-
φο. Το 1920 ιδρύει την εταιρεία ΑΖΑΞ ΦΙΛΜ και 
το 1930 την ΜΙΡΟΡ ΦΙΛΜ. Σύζυγός του, η επίσης 
ηθοποιός Φρίντα Πουπελίνι, η οποία παρουσιάζε-

ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ

Εμείς τα πολύ μεγάλα παιδιά, οι 
συνταξιούχοι, όπως είναι γνωστό, 
πολλές φορές, αφηνόμαστε σε μια 
αναδρομή των χρόνων που πέρα-
σαν, αναπολώντας κυρίως ευχάρι-
στες στιγμές.
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ται μάλιστα γυμνόστηθη, σε ταινία του 1931.
Γυρίζουν μερικές ταινίες, μεταξύ των οποίων η 

Μαρία Πενταγιώτισσα το 1929 (βωβή), την οποία 
το 1939 μετατρέπει σε ομιλούσα. Από το όνομά 
του, προφερόμενο ανάποδα, βάπτισαν το μπέρδε-
μα της γλώσσας (σαρδάμ).

Ειπώθηκαν και γράφτηκαν γι’ αυτόν πολλά και 
αντιφατικά, όμως ο Αλέκος Σακελλάριος, έχει 
γράψει ότι: «Ο κύριος Mαδράς είναι αξιέπαινος για-
τί προσπάθησε, με τα φτωχά μέσα της εποχής του, 
πρώτος αυτός, να παρουσιάσει ταινίες αξιώσεων 
και θεάματος». 

Τον Αχ. Μαδρά, έτυχε να τον δω από κοντά το 
1960, στο υποκατάστημα Πλάκας της Ιονικής και 
Λαϊκής Τραπέζης (Αδριανού 85), όπου τότε εργα-
ζόμουν, στο οποίο ήρθε αυτοπροσώπως, για εξό-
φληση συναλλαγματικής. Πέθανε το 1972.                          

Αυτό ήταν το πραγματικό ξεκίνημα του Ελληνι-
κού κινηματογράφου, αν και κάποιες λήψεις, εί-
χαν γίνει από το 1897, κατά τον Ελληνοτουρκικό 
πόλεμο, από έναν Βρετανό, και από τον επίσης 
πρωτοπόρο του παγκόσμιου κινηματογράφου, 
Γάλλο, Ζώρζ Μελιές.

Οι πρώτες ομιλούσες, όπως «Ο αγαπητικός της 
βοσκοπούλας» του 1932, και «Η προσφυγοπούλα» 
του 1938, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σοφία 
Βέμπο, λόγω των αδυναμιών ακόμη του ομιλού-
ντος κινηματογράφου, γυρίστηκαν στην Αίγυπτο.

Με τον ερχομό της κατοχής, οι Γερμανικές δυ-

νάμεις, κατέσχεσαν στούντιο και τεχνικό εξοπλι-
σμό, και κατέστρεψαν έτσι την παραγωγή.

Παρόλα αυτά, το 1943, ο Φιλοποίμην Φίνος, 
ιδρύει την ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ, και γυρίζει την πρώτη 
ταινία «Η φωνή της καρδιάς», με πρωταγωνιστές, 
τον «μεγάλο» Αιμίλιο Βεάκη, τον Δημήτρη Χορν, 
την Καίτη Πάνου, και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. 
Την επόμενη χρονιά, γυρίζονται και «Τα χειροκρο-
τήματα», όπου μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, εμφανί-
ζεται και ο μεγάλος τραγουδοποιός Αττίκ, (πραγ-
ματικό του όνομα, Κλέων Τριανταφύλλου), ο Αλ. 
Αλεξανδράκης, ο Κίμων Σπαθόπουλος, ο οποίος 
υπήρξε και ο μεγαλύτερος μακιγιέρ τού Ε.Κ., κ.ά.

Ο Ε.Κ., μπορούμε να πούμε ότι χωρίζεται σε 
τρείς περιόδους. 1. Στον παλιό, μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας 1960, 2. Στον νέο Ε.Κ., μέχρι τα μέσα 
της δεκαετίας του 1980, και 3. Από την δεκαετία 
του 1990 και μέχρι σήμερα.

Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
ιδρύονται κι άλλες εταιρείες παραγωγής, (Ανζερ-
βός, Σπέντζος, Μήλλας, κ.λπ.), και πλέον ο Ε.Κ. 
αρχίζει να εξελίσσεται. Το 1948, γυρίζεται η πρώτη 
«Μαντάμ Σουσού», με τους Μαρ. Νέζερ, Λογοθε-
τίδη, Φωτόπουλο, Ηλιόπουλο, Τσαγανέα κ.λπ.

Την δεκαετία του 1950, γυρίστηκαν ταινίες, από 
τις οποίες, ορισμένες ατάκες των ηθοποιών, έμει-
ναν στη μνήμη μας μέχρι και σήμερα, καθώς και 
τίτλοι ταινιών. 
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Ας θυμηθούμε μερικές. 
•	 «Αμάρτησα για το παιδί μου» (1950), με 

Ελένη Χατζηαργύρη, Ευαγγ. Ανουσάκη, Θό-
δωρο Μορίδη κ.λπ.

•	 «Δελησταύρου και υιός» (1957) με τούς 
Λογοθετίδη, Λιβυκού, Πρωτοπαππά, Καρέζη, 
κ.ά. Έμεινε η φράση «υιέ μου, υιέ μου».

•	 «Στέλλα» (1955), με τη Μελίνα Μερκούρη και 
τον Γιώργο Φούντα να λέει την αξέχαστη φρά-
ση «Φύγε Στέλλα, κρατάω μαχαίρι», αλλά και 
άλλες ταινίες, όπως, (ελάχιστες θ’ αναφέρω), 

•	 «Γλέντι λεφτά κι αγάπη» (1955) με Αυλω-
νίτη, Ρίζο, Ηλιόπουλο κ.ά.

•	 «Ένα βότσαλο στη λίμνη» (1952) και «Ένας 
ήρως με παντούφλες» (1958), με τον αξέχα-
στο Βασίλη Λογοθετίδη,

•	 «Η κάλπικη λίρα» (1955), «Η καφετζού» 
(1956), «Ο μεθύστακας», με Ορ. Μακρή, 
Δημ. Χόρν, «μια ζωή την έχουμε», με Χόρν, 
Χριστοφορίδη, Αυλωνίτη, Υβόν Σανσόν κ.λπ., 
της οποίας τα γυρίσματα εντός Τραπέζης, έγι-
ναν στην Λαϊκή Τράπεζα, λίγο πριν την ένωση 
Ιονικής και Λαϊκής, «Το ξύλο βγήκε απ’ τον 
παράδεισο» (1959), και αυτές τις αναφέρω 
ενδεικτικά, αφού αυτήν την δεκαετία, ο Ε.Κ. 
«παίρνει τα πάνω του», και υπάρχουν ακόμη 
πάρα πολλές άλλες, γνωστότατες, αλλά ο χώ-
ρος δεν είναι απεριόριστος.

Περνώντας στη δεκαετία 1960, να σημειώσω, 

ότι από το 1959, αρχίζουν να εμφανίζονται και 
αστυνομικές ταινίες, όπως η «Έγκλημα στο Κο-
λωνάκι», βασισμένη σε μυθιστόρημα τού Γιάννη 
Μαρή, (το πραγματικό του επώνυμο Τσιριμώκος), 
με βασικούς πρωταγωνιστές, τους Μιχ. Νικολινά-
κο, Ανδρ. Μπάρκουλη, Μάρω Κοντού, Ελένη Χα-
τζηαργύρη κ.λπ.

Η δεκαετία τού ’60, λοιπόν, ήταν η «χρυσή δε-
καετία» για τον Ε.Κ. Γυρίστηκαν πολλές και καλές, 
μέχρι και άριστες ταινίες, πολλές από τις οποίες τις 
βλέπαμε για πρώτη φορά σε χειμερινή αίθουσα, 
και δεύτερη φορά το καλοκαίρι. 

Ας θυμηθούμε εδώ, ότι τη θερινή σαιζόν, εκτός 
από τους κινηματογράφους «οικόπεδα», υπήρχαν 
και οι κινηματογράφοι «ταράτσες», συνήθως στην 
ταράτσα τού χειμερινού, αλλά και πολλοί χειμε-
ρινοί, είχαν ανοίξει πλαϊνά μεγάλα παράθυρα, και 
έπαιζαν και το καλοκαίρι. Ακόμη υπήρξαν και με-
ρικοί χειμερινοί, με ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή, 
όπως το Τριανόν, στην οδό Πατησίων.

Γι’ αυτήν τη δεκαετία, λοιπόν, θα θυμίσω μερι-
κές ταινίες, που νομίζω ότι έμειναν αξέχαστες σε 
όλους μας.
•	 «Ποτέ την Κυριακή», τού Ζυλ Ντασσέν, με 

την αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη, τους Γιώρ-
γο Φούντα, Τίτο Βανδή, τον ίδιο τον Ντασσέν, 
κ.λπ. Βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παι-
διά του Πειραιά», βραβείο φεστιβάλ Καννών 
στην Μελίνα.

•	 «Αλέξης Ζορμπάς». Την αναφέρω, παρ’ ότι 
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ήταν Αμερικανικής παραγωγής, γιατί ξέρουμε 
ποιος έχει γράψει τον Αλέξη Ζορμπά, και γιατί 
εκτός από την προβολή της Ελλάδος στο εξω-
τερικό, πήρε τρία Όσκαρ, από τα οποία, ένα 
στον Βασίλη Φωτόπουλο για την καλλιτεχνική 
διεύθυνση. Αξέχαστος εδώ ο Άντ. Κουήν.

•	 «Τα κίτρινα γάντια» (1960), με τους Φωτό-
πουλο, Σταυρίδη, και τον Γκιωνάκη να ρωτάει 
«πορτοκαλάδα από πορτοκάλι;» 

•	 «Αλλοίμονο στους νέους» (1961), με την 
Μάρω Κοντού, τον Κώστα Μουσούρη, και τον 
Δημήτρη Χόρν σε διπλό ρόλο, να λέει την αμί-
μητη φράση στον Μουσούρη «Εγώ να ζηλέψω 
εσένα; Μα εγώ είμαι νέος! Ζηλεύει η άνοιξη τη 
βαρυχειμωνιά;», να τραγουδάει το «πες μου 
μια λέξη», και να κερδίζει το βραβείο πρώτου 
ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Θα θυμίσω με ελά-
χιστα λόγια, τις:
•	 «Ζητείται ψεύτης» (1961). (Ηλιόπουλος, 

Ζερβός, Βέγγος, κ.λπ.)
•	 «Η χαρτοπαίχτρα» (1964). (Βλαχοπούλου, 

Κωνσταντάρας, Βουτσάς κ.λπ.)
•	 «Υπάρχει και φιλότιμο» (1965). Ο Κωνστα-

ντάρας Μαυρογυαλούρος κ.λπ.
•	 «Φωνάζει ο κλέφτης» (1965), (Βλαχοπού-

λου, Ηλιόπουλος, Παπαγιαννόπ.)
•	 Τα μιούζικαλ «μερικοί το προτιμούν κρύο», 

«Κορίτσια για φίλημα».
•	 «Της κακομοίρας», «Δεσποινίς διευθυ-

ντής», «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», 
με την Μάρω Κοντού, και τον Γ. Κωνσταντίνου 
να λέει κάθε τρείς και λίγο «παίρνω το καπελάκι 
μου και φεύγω»,

•	αλλά και τον «Κατήφορο» (1961) και τον 
«Νόμο 4.000» (1962), και πολλές πολλές 
ακόμη, και με διακρίσεις στο εξωτερικό.
Και φθάνουμε στην 21η Απριλίου 1967, που 

ξυπνάμε το πρωί με εμβατήρια στο ραδιόφωνο, 
από το οποίο μαθαίνουμε ότι «λόγω της εκρύθ-
μου καταστάσεως, από την πρωίαν της σήμε-
ρον, ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνησιν της 
χώρας». Έτσι, οι τότε συνταγματάρχες, βάζο-
ντας βιτρίνα και πρωθυπουργό τον εισαγγελέα 
Κόλλια, ήρθαν κι αυτοί να μας σώσουν.

Και από τις πρώτες τους ενέργειες, ήταν η 
λογοκρισία στο ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, και 

βέβαια και στον κινηματογράφο.
Στην αρχή, οι κωμωδίες και τα μιούζικαλ, αφέ-

θησαν από το καθεστώς να προβληθούν όπως γυ-
ρίστηκαν. Έτσι, είδαμε ατόφιες τις ταινίες:
•	 «Κάτι κουρασμένα παλικάρια», με τους 

Κωνσταντάρα, Βαλσάμη, Εξαρχάκο, Μπέτυ Αρ-
βανίτη, με τον Παπαγιαννόπουλο να λέει στον 
Κωνσταντάρα το περίφημο «χούφτωσ’την, χού-
φτω’στην!».

•	 «Ένας ιππότης για τη Βασούλα», με Κα-
ρέζη, Γεωργίτση, Παπαγιαννόπουλο, Μαρία 
Φωκά κ.λπ.

•	 «Η νεράιδα και το παλληκάρι», με Βουγι-
ουκλάκη, Παπαμιχαήλ, Παπαγιαννόπουλο, 
Καλογήρου, κ.λπ.

•	 «Ο στρίγκλος που έγινε αρνάκι», με τον 
Κωνσταντάρα να λέει την περίφημη φράση 
«το νου σας ρεμάλια» και άλλες.

Από την αρχή όμως, το δικτατορικό καθεστώς 
επέβαλε έντονη λογοκρισία και προώθησε ενεργά 
ταινίες με πατριωτικό και αντικομμουνιστικό περι-
εχόμενο. Γυρίστηκαν πολυάριθμες ταινίες με θέμα 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την αντίσταση και την 
επανάσταση του 1821. 

Ενδεικτικά:
•	 «Όχι» (1969), με Κ. Πρέκα, Β. Κρούσκα, Χρ. 

Πολίτη, Στ. Στρατηγό κ.λπ.
•	 «Υπολοχαγός Νατάσσα», με Βουγιουκλά-

κη, Παπαμιχαήλ, Καλογήρου. (Ο Ελληνοαμε-
ρικανός Τζέιμς Πάρις, υπήρξε ο παραγωγός 
των περισσοτέρων, με μεγάλη βέβαια τεχνική 
και οικονομική ενίσχυση από τη Χούντα).

•	 «Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση», (1971) 
με Βέγγο, Πλατή, Λαμπροπούλου, κ.λπ., με 
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την ταινία να παίρνει 3 βραβεία στο φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης, και με τον Βέγγο σε διαφορε-
τικό ρόλο, να αλλάζει πλέον ρόλους στην κα-
ριέρα του, και άλλες σημαντικές ταινίες, που 
όπως είπα, ο χώρος δεν επαρκεί, αλλά και 
δεν γράφω την ιστορία τού Ε.Κ.

Και βέβαια να μην ξεχάσουμε την ταινία του 
Κώστα Γαβρά «Ζ», με θέμα την δολοφονία του 
Γρηγόρη Λαμπράκη, με πρωταγωνιστές τούς Υβ 
Μοντάν, Ειρήνη Παππά, Ζ.Λ. Τρεντινιάν, η οποία 
δεν θα μπορούσε βέβαια να γυριστεί στην Ελλάδα, 
κι έτσι γυρίστηκε στην Αλγερία.

Και μπαίνουμε στην περίοδο του «νέου» Ε.Κ. η 
οποία δοκίμασε να ξεκινήσει δειλά - δειλά από τα 
τέλη της δεκαετίας του ’60, με κάποιες ταινίες που 
έδωσαν βάρος στο καλλιτεχνικό μέρος της ταινίας, 
χωρίς να πετύχουν όμως πολλά πράγματα, μέχρι 
που αναλαμβάνει ο Θόδωρος Αγγελόπουλος.

Το 1970, γυρίζει την ταινία «Αναπαράσταση», 
με τους Σταθοπούλου, Τότσικα, Γραμμένο κ.λπ., 
η οποία διακρίνεται στο διεθνές φεστιβάλ Βερολί-
νου. Το 1971, ο Αλέξης Δαμιανός, γυρίζει την «Ευ-
δοκία», που μένει ανεξίτηλη στη μνήμη μας.

Και ακόμη, οι «Μέρες του ‘36» (1972) του Αγ-
γελόπουλου, «Το προξενιό της Άννας» (1972) τού 
Παντελή Βούλγαρη, ο «Ιωάννης ο βίαιος» (1973) 
της Τόνιας Μαρκετάκη και «Η φόνισσα» (1974) του 
Κώστα Φέρρη, απέδειξαν ότι πλέον ο Ε.Κ. έχει αλ-
λάξει ύφος, ποιότητα και πορεία.

Με τη μεταπολίτευση, από το 1974 και μετά, 
οι ραγδαίες αλλαγές στη χώρα δεν ήταν δυνατόν 
να μην επηρεάσουν και τον Ε.Κ. Ο κινηματογρά-
φος έχει στραφεί σε πιο καλλιτεχνικές και ταινίες 
«ποιότητας», οι κωμωδίες και τα μιούζικαλ ελα-
χιστοποιούνται, και αυτό, μαζί με την είσοδο της 
τηλεόρασης στα Ελληνικά νοικοκυριά, μειώνουν 
δραματικά τα εισιτήρια των κινηματογραφικών 
αιθουσών, με αποτέλεσμα μία - μία να κλείνουν. 
Παρόλα αυτά, γυρίστηκαν ταινίες, οι οποίες έκα-
ναν επιτυχία, όπως π.χ.
•	 «Ο θίασος» (1975), του Θ.Αγγελόπουλου,
•	 «Οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας» 

(1978), του Ν. Παναγιωτόπουλου
•	 «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο» (1980), 

τού Νίκου Τζίμα,

•	 «Παραγγελιά» 
(1980), του Παύλου 
Τάσιου, αλλά και αλ-
λιώτικες, όπως

•	 «μάθε παιδί μου 
γράμματα» (1981), 
του Θόδ. Μαρα-
γκού, και η

•	 «Λούφα και πα-
ραλλαγή» (1984), 
του Νίκου Περά-
κη, και τα 

•	 «Πέτρινα χρόνια» (1985), του Παντελή 
Βούλγαρη, με την οποία στην πραγματικότη-
τα, κλείνει και η περίοδος του «νέου» Ε.Κ.

Από το 1990, ο Ε.Κ. μπαίνει στην «σημερινή» 
περίοδο. Από το 1990 μέχρι και το 1994, ο Ε.Κ. 
παρουσιάζει μία σημαντική κάμψη και από το 
1995 αρχίζει σιγά - σιγά να ανακάμπτει. Τα τελευ-
ταία χρόνια μάλιστα, αναδείχθηκαν νέα και σημα-
ντικά ταλέντα, όπως ο Χριστόφορος Παπακαλιά-
της, κυρίως ο Γιώργος Λάνθιμος, αλλά και άλλοι.

Εδώ, όμως, το άρθρο αυτό θα τελειώσει, και δεν 
θα μπει στη σημερινή περίοδο, αφού ο σκοπός για 
τον οποίο γράφτηκε, ήταν να αναπολήσουμε, και 
να θυμηθούμε από τον Ε.Κ., με τον οποίο μεγα-
λώσαμε, ευχάριστες κυρίως, αλλά και μερικές συ-
γκινητικές στιγμές.

Έτσι θα αφήσω ήσυχη την ιστορία να κάνει τη 
δουλειά της, αυτή τη σημερινή περίοδο, και μετά 
από καμιά σαρανταριά χρόνια, ξαναρίχνουμε πάλι 
μια ματιά προς τα πίσω, όπως θα έχει διαμορφω-
θεί.


