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Η  «Κάλπικη λίρα» του Γιώρ-
γου Τζαβέλλα, µία από τις 
µεγαλύτερες καλλιτεχνικές 

και εισπρακτικές επιτυχίες της 
εποχής της, θα βγει ξανά στις 
αίθουσες την Κυριακή του Πά-
σχα (15 Απριλίου) έχοντας το 
προνόµιο να είναι η πρώτη ελ-
ληνική ταινία που επανακυκλο-
φορεί µετά από ειδική ψηφιακή 
επεξεργασία. 

Ο κινηµατογραφικός οργανι-
σµός Καραγιάννης - Καρατζό-
πουλος Α.Ε. επιµελήθηκε την 
ψηφιακή έκδοση του φιλµ, που 
έγινε η πρώτη διεθνής επιτυχία 
του ελληνικού σινεµά. 

Η «Κάλπικη λίρα» είναι και η 

πρώτη σπονδυλωτή ταινία του 
ελληνικού κινηµατογράφου, 
που αποτελείται από τέσσερις 
αυτοτελείς ιστορίες (κοινό στοι-
χείο είναι η κάλπικη λίρα που 
αλλάζει διαρκώς χέρια) και το 
µεγαλύτερο εµπορικό σουξέ της 
σεζόν 1955-56 µε 208.410 ει-
σιτήρια.

ΑΦΡΟΚΡΕΜΑ
Σε µουσική Μάνου Χατζι-

δάκι και µε αφηγητή τον ∆η-
µήτρη Μυράτ, το τετράπτυχο 
των χιουµοριστικών όσο και 
συγκινητικών ιστοριών της ζω-
ντανεύει από την αφρόκρεµα 
των ερµηνευτών, θεατρικών και 

κινηµατογραφικών: τον Βασίλη 
Λογοθετίδη και την Ιλυα Λιβυ-
κού, τον Μίµη Φωτόπουλο και 
τη Σπεράντζα Βρανά, τον ∆ηµή-
τρη Χορν και την Ελλη Λαµπέτη 
καθώς και τον Ορέστη Μακρή.

Η ταινία αποτελεί µια ανεκτί-
µητη ηθογραφία της Ελλάδας 
της δεκαετίας του ‘50 και κα-
θόλου τυχαία ο Γάλλος θεωρη-
τικός Ζορζ Σαντούλ την ενέταξε 
ανάµεσα στις 1.000 καλύτερες 
του παγκόσµιου κινηµατογρά-
φου.Το φιλµ βραβεύτηκε στα 
φεστιβάλ Βενετίας, Μόσχας και 
Μπάρι, ενώ συµµετείχε στα φε-
στιβάλ των Κανών και του Κάρ-
λοβι Βάρι.

Ενάµιση χρόνο µετά την «µετα-
νάστευσή» της στην Αυστραλία 
µαζί µε τον σύζυγό της και τον 

γιο της, η Ρίκα Βαγιάννη επιστρέφει 
στην Ελλάδα. H επιστροφή τους έχει 
προγραµµατιστεί για τον Ιούνιο και 
όλα είναι έτοιµα. Η δηµοσιογράφος 
αντιµετώπισε κάποιες δυσκολίες 
στην Αυστραλία, όπως η οδήγηση 
και οι ακριβές τιµές. Πέρασε όµως 
και πολύ καλά όταν κατάφερε να 
προσαρµοστεί. 

Την επιθυµία της να παντρευτεί 
στο χωριό του πατέρα της εξέ-
φρασε η Μαρία Μενούνος. Σε 

συνέντευξη που παραχώρησε στην 
Real News, είπε χαρακτηριστικά «Θα 
ήθελα να παντρευτώ στο χωριό του 
πατέρα µου, στο Άκοβο Αρκαδίας! Αν 
φτάσει εκείνη η στιγµή θα το σκεφτώ 
πολύ σοβαρά». Μάλιστα, επανέλαβε 
για µια ακόµα φορά ότι θέλει να επι-
στρέψει στην Ελλάδα για µόνιµα, όταν 
πλέον θα έχει σταµατήσει τη δουλειά 
της. Όσο για το πώς ονειρεύεται τη 
ζωή της στην Ελλάδα... «Είµαι περή-
φανη για τη χώρα µου και θα ήθελα 
να ζήσω στην Ελλάδα, αλλά όχι ακό-
µα. Ίσως να το σκεφτώ σοβαρά όταν 
σταµατήσω τη δουλειά µου. Θα ήθελα 
να επιστρέψω στο χωριό και να τρώω 
σπανακοπιτάκια». Πάντως ούτε και το 
γάµο τον σκέφτεται ακόµα. Τι κι αν µε 
τον καλό της Κέβιν Άνγκεργκαρ είναι 
µαζί 13 χρόνια; Ακόµα δεν σκέφτεται 
να φορέσει το νυφικό. «Με τον σύ-

ντροφό µου είµαστε πολύ καλά έτσι 
όπως είµαστε… νιώθουµε ευτυχισµέ-
νοι και περνάµε υπέροχα µαζί. Μοι-
ραζόµαστε την καθηµερινότητά µας 
και όλα κυλούν πολύ όµορφα µεταξύ 
µας αλλά η δουλειά δεν µε αφήνει να 
κάνω σχέδια για οικογένεια. «Θέλω 
να κάνω οικογένεια, πιστεύω πολύ 
στον θεσµό της οικογένειας, αλλά 
προς το παρόν η δουλειά µου δεν 
µου επιτρέπει να σκεφτώ κάτι τέτοιο. 
Οι χρόνοι µου είναι αρκετά πιεσµένοι 
και το παιδί απαιτεί πολύ χρόνο», τό-
νισε η Μαρία Μενούνος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ
07.00 – 09.00 «ΑΓΡΥΠΝΟΣ» ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
09.00 – 10.30 «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
11.00 – 11.02 NEWS TITLES
11.00 – 12.00 «ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ» 
12.00 – 12.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.06 – 13.00 «ΡΑΔΙΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ
13.00 – 13.02 NEWS TITLES
13.03 – 14.00 «BENDIGO BANK»
14.00 – 14.02 NEWS TITLES
14.03 – 15.00 ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ
15.00 – 15.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15.06 – 17.00 «Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» 
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
17.00 – 17.06 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – REAL FM
17.06 – 18.00 «ΓΝΩΘΙ Σ’ ΑΥΤΟΝ»
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΛΛ
18.00 – 19.00 «Ή ΣΤΡΑΒΟΣ ΕΙΝ’ Ο ΓΥΑΛΟΣ, Ή ΣΤΡΑΒΑ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΜΕ»
  ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
19.00 – 21.00 «Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ & ΠΑΝΤΑ» 
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ,
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΡΑΧΤΑΣ
21.00 – 22.00 «Η ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ» ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΡOΖΑΚΗΣ
22.00 – 22.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.06 – 24.00 «Η ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ» ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΡOΖΑΚΗΣ

ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Η «Κάλπικη λίρα» 
γίνεται ψηφιακή

Επιστρέφει οικογενειακώς στην Αθήνα
Η ΡΙΚΑ ΒΑΓΙΑΝΗ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΠΕΡΘ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

«Θέλω να παντρευτώ 
στην Αρκαδία»

Βασίλης Λογοθετίδης 
και Ίλυα Λιβυκού 
σε σκηνή από την ταινία


