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Επιµέλεια-παρουσίαση:  
Γιάννης Κοροµβόκης

Σ τον κινηµατογράφο Pickwick στο 
Σικάγο έγινε το τιµητικό αφιέρω-
µα στον µεγάλο Έλληνα σκηνο-
θέτη Γιάννη Σµαραγδή, µε την 

προβολή τριών εµβληµατικών ταινιών 
του EL GRECO, Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ 
ΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ και την πρόσφατη διεθνή 
επιτυχία του ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, βραβευ-
µένη στο φεστιβάλ WORLDFEST στο 
Χιούστον µε 4 βραβεία (Καλύτερης ται-
νίας, Καλύτερης φωτογραφίας, Καλύτε-
ρης Μουσικής, Καλύτερου Ανδρικού) 
και δυο υποψηφιότητες (Καλύτερου γυ-
ναικείου και Β’ ανδρικού).

Το αφιέρωµα αυτό προέκυψε µετά από 
πολλά τηλεφωνήµατα και την επιθυ-
µία κατοίκων του Σικάγο, Ελλήνων και 
όχι µόνο, που είδαν την ταινία ΚΑΖΑ-
ΝΤΖΑΚΗΣ και µετέφεραν τον ενθουσι-
ασµό τους στους συνανθρώπους τους. 
Θυµίζουµε µάλιστα ότι η ταινία ξεκίνη-
σε για να κάνει µια µόνο προβολή στο 
Σικάγο µε την στήριξη της Οµοσπονδίας 
Ελληνοαµερικανικών Οργανώσεων Ιλι-
νόις, δεν χώρεσαν οι θεατές και έγιναν 
δυο προβολές. Μετά, πάλι δεν χώρε-
σαν οι θεατές και ο κινηµατογράφος 
Pickwick την πρόβαλε για µια εβδο-
µάδα και πάλι δεν χώρεσαν οι θεατές 
και ξαναπροβλήθηκε η ταινία δεύτερη 
εβδοµάδα.

Έτσι, δηµιουργήθηκε µια επιθυµία πολ-
λών θεατών και ο ίδιος κινηµατογράφος 
αποφάσισε να κάνει ένα µίνι φεστιβάλ 
στον Σµαραγδή µε τις τρεις αυτές ταινίες 
του EL GRECO, Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ 
ΧΑΒΙΑΡΙ και ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ.

Η ταινία EL GRECO, κορυφαίο έργο 
του σκηνοθέτη, είχε µια τεράστια επι-
τυχία εντός και εκτός Ελλάδος. Στην 
Ελλάδα, µάλιστα, έσπασε όλα τα ρεκόρ 

εισιτηρίων µε 1.200.000 εισιτήρια, ρε-
κόρ που µέχρι τις µέρες µας δεν έχει 
ξεπεραστεί. Το 2012 η ταινία El Greco 
κατατάσσεται 5η σε λίστα στον διεθνή 
ιστότοπο IMBD (http://www.imdb.
com/list/ls009669219/) στις 10 κα-
λύτερες ελληνικές ταινίες όλων των 
εποχών.

Επίσης, η ταινία απέσπασε πολυάριθµα 
βραβεία:
*  8 Kρατικά Βραβεία: 1ο βραβείο ται-

νίας µυθοπλασίας µεγάλου µήκους, 
βραβείο σκηνοθεσίας, φωτογραφίας 
(Άρις Σταύρου), σκηνογραφίας (∆α-
µιανός Ζαρίφης), µουσικής (Βαγγέλης 
Παπαθανασίου), µοντάζ (Γιάννης 
Τσιτσόπουλος), ήχου (Μαρίνος Αθα-
νασόπουλος) και µακιγιάζ (Αργυρώ 
Κουρουπού)

*  Στο πλαίσιο του 48ου Φεστιβάλ Κι-
νηµατογράφου Θεσσαλονίκης η ται-
νία απέσπασε το Βραβείο κοινού και 
το Βραβείο τεχνικής αρτιότητας της 
ΕΤΕΚΤ *Πρώτο βραβείο στον ηθο-
ποιό Juan Diego Botto στο διεθνές 
φεστιβάλ του Καΐρου 2008

*  Βραβείο GOYA για τα κουστούµια της 

ταινίας στην ενδυµατολόγο Lala Huete
 * Επίσηµη συµµετοχή σε διεθνή κινη-

µατογραφικά φεστιβάλ όπως:
Τορόντο 2008 (1ο Golden Film στο 
Φεστιβάλ), Σάο Πάολο 2008, Ευρω-
παϊκό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 2008 
του American Film Institute στην 
Washington, Κάιρο 2008, Γκουανταλα-
χάρα 2009, Pantalla Pinamar στην Αρ-
γεντινή, κ.α.
Η ταινία Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΧΑΒΙΑ-
ΡΙ όταν προβλήθηκε στην Ελλάδα, είχε 
τεράστια επιτυχία σε βαθµό που ο ιδι-
οκτήτης του καναλιού ALPHA, κύριος 
∆ηµήτρης Κοντοµηνάς, δήλωσε δη-
µόσια στην πρεµιέρα της ταινίας ότι «η 
ταινία Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ 
είναι η καλύτερη ταινία που γυρίστηκε 
ποτέ στην Ελλάδα».
Αντίστοιχα σχόλια για την ταινία έγιναν 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερι-
κό, όπως έγινε και στη Νέα Υόρκη. Η 
ταινία «εγκαινίασε» µια πολύ ξεχωριστή 
προβολή που έλαβε χώρα στο Μουσείο 
Κινηµατογράφου.

Στην κατάµεστη και ολοκαίνουρια 
αίθουσα του Μουσείου, κατά βάση Νε-

οϋορκέζοι θεατές αλλά και Έλληνες 
οµογενείς, παρακολούθησαν ενθουσι-
ασµένοι την προσωπική ιστορία του 
Εθνικού Ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη και 
χειροκρότησαν από καρδιάς στο τέλος 
της προβολής. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι 
η συρροή του κόσµου ήταν τόσο µεγάλη 
που προσέθεσαν επιπλέον καθίσµα-
τα. Παρόλα αυτά, προς απογοήτευση 
πολλών θεατών, αρκετοί έµειναν εκτός 
αίθουσας.
Η ένθερµη υποδοχή της ταινίας και οι 
διθυραµβικές κριτικές του κοινού στην 
Νέα Υόρκη, έρχονται να προστεθούν 
στην εξαιρετικά θερµή και συγκινητική 
ανταπόκριση που έλαβε η ταινία από το 
Καναδικό και Ελληνικό κοινό, στο ∆ιε-
θνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Το-
ρόντο, όπου προβλήθηκε στο επίσηµο 
πρόγραµµα του φεστιβάλ.
Μετά την προβολή της ταινίας, ο Γ. 
Σµαραγδής ψηφίστηκε ως ο πιο δη-
µοφιλής Έλληνας καλλιτέχνης και το 
2015 ήταν µέσα στα πρόσωπα κύρους 
που συζητήθηκαν για την προεδρία της 
∆ηµοκρατίας. Η ταινία προβλήθηκε στο 
Φεστιβάλ της Σαγκάης και αλλού. Στην 
Ελλάδα ήρθε πρώτη από τις ελληνικές 
δραµατικές ταινίες µε τεράστια υποδοχή 
αγάπης από το ελληνικό κοινό. Το ίδιο 
έχει συµβεί παντού όπου έχει προβλη-
θεί η ταινία µέχρι σήµερα.

Η ταινία ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ είναι η νέα, 
µεγάλη ταινία του Γιάννη Σµαραγδή.
Όπου προβάλλεται η ταινία, υπάρχει 
µεγάλη συγκίνηση από το κοινό. Όπως 
έγινε και πρόσφατα, όταν προβλήθηκε 
στην κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων 
της UNESCO στην καρδιά του Παρισι-
ού, την ∆ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου.
Ατµόσφαιρα µυσταγωγίας δηµιούργη-
σαν οι εκατοντάδες θεατές χειροκρο-
τούσαν ακατάπαυστα επί 5 λεπτά τον 
σκηνοθέτη και τους συντελεστές της ται-
νίας.
Τον ενθουσιασµό τους για την αντα-
πόκριση που βρήκε η ταινία «Καζα-
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Οι ταινίες του Γιάννη Σμαραγδή, ο καλύτερος 
πρεσβευτής του Ελληνισμού εκτός Ελλάδος




