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                                            ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 

     TΟ ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΠΙΘΑΡΙ ΤΟΥ ΦΘΟΝΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

                                          Συνέντευξη στόν  

                                  Κωνσταντῖνο Ἀν. Θεμελή 

 
Ζήτησα ἀπό τόν Μιχάλη Γιαννᾶτο νά μοῦ μιλήσει γιά τή συνεργασία 

του μέ τόν Θόδωρο Ἀγγελόπουλο, ἐπειδή ἑτοιμάζω τή δεύτερη καί 

ὁριστική ἒκδοση τοῦ βιβλίου μου γι’ αὐτόν. (Ἡ πρώτη ἒκδοση εἶχε 

τίτλο Τό Παρελθόν ὡς Ἱστορία, τό Μέλλον ὡς Φόρμα, ἐκδόσεις 

Ὓψιλον/βιβλία, Ἀθήνα, 1998, ἐνῶ ἡ δεύτερη θά ἒχει τίτλο 

Μεταμορφώσεις τῆς Ἀναπαράστασης.) Ὁ Μιχάλης Γιαννᾶτος δέχτηκε 

εὐχαρίστως, ἀλλά ἡ συνέντευξη ἐπεκτάθηκε σέ ὁλόκληρη τήν ἱστορία 

τῆς ζωῆς του καί τίς πίκρες πού ἒζησε καί ζεῖ στήν Ἑλλάδα ἐξ αἰτίας 

τοῦ φθόνου πού ξεχειλίζει ἀπό τήν ψυχή τῶν Ἑλλήνων.     

    Ὃσα λέει ὁ Γιαννᾶτος στή συνέντευξη ἐπιβεβαιώνουν τίς ἐκτιμήσεις 

γιά τήν κοινωνικά διαφθαρμένη και πολιτισμικά ἐκφυλισμένη 

ἑλληνική κοινωνία δεκαετίες –γιά νά μήν πῶ ἑκατονταετίες–, πρίν 

ἀπό τήν ψευδῶς λεγομένη καί ὡς δικαιολογία χρησιμοποιημένη 

«οίκονομική κρίση». Και ὃταν ζοῦσε τήν πλαστή (μέ δανεικά λεφτά) 

εὐημερία, ἡ πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ –ὂχι, ἁπλῶς, ἡ πλειοφηφία–, 

τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἒδειχνε τή διαφθορά καί τόν ἐκφυλισμό της 

κυκλοφορώντας ἐπάνω σέ γυαλιστερές λαμαρίνες, φορώντας γυαλιά 

πού ἀγριεύουν τό πρόσωπο (κατά μίμηση εκείνων πού σχεδιάστηκαν 

γιά νά ἀγριεύουν τά πρόσωπα τῶν ἀστυνομικῶν τοῦ F.B.I.) καί 

φτύνοντας ἢ πετώντας τό βρώμικο χαρτομάντηλο ἒξω ἀπό τό 

παράθυρο (τῶν γυαλιστερῶν λαμαρινῶν). Αὐτό τό «άδίστακτο 

κρεβάτι τοῦ Προκρούστη – ἡ ἐγκληματική τάξη τῶν μετρίων» 

(Γιάννης Τσαρούχης), τῶν ἀσημάντων καί τῶν «ντενεκέδων», 

ὑποβιβάζει κάθε τί σημαντικό πού δημιουργοῦν οἱ λίγοι σοβαροί, 

ἐκλεκτοί πολῖτες της στόν ἐλάχιστο κοινό παρανομαστή της: τήν πλάκα! 

«Πᾶμε… τήν πλάκα μας θά κάνουμε μωρέ μαλάκα!... Πλάκα κάνεις ρέ 

μαλάκα;… Κοίτα, κοίτα… πλάκα κάνει ὁ μαλάκας!.. Πλάκα ἒχει ρέ 

μαλάκα!...» – ad infinitum·  καί φθονεῖ χωρίς ἒλεος τούς δημιουργούς 

τῶν σημαντικῶν πραγμάτων.  

    Δέν χρειάστηκαν πολλές οὒτε ἰδιαίτερες ἐρωτήσεις γιά νά μιλήσει ὁ 

Μιχάλης Γιαννᾶτος. Ἂλλωστε ἂρχισε μόνος του, δέν περίμενε κάν τήν 

πρώτη ἐρώτηση. «Ἢθελε νά τά πεῖ» κι ἐγώ τόν ἂφησα νά 

περιπλανηθεῖ στούς δρόμους τῆς πίκρας του… Ἐπίσης, μοῦ ἐπέβαλε 

νά τοῦ ἀπευθύνομαι στόν Ἑνικό, πράγμα πού δέν συνηθίζω, κι ἐγώ 

δέχτηκα. Ἡ ἀφήγησή του ἦταν συναρπαστική κι ἐγώ κατέγραψα καί 

στή συνέχεια ἐπεξεργάστηκα τόν προφορικό του λόγο μέ τόν ἲδιο 

σκοπό: Κανένας καί τίποτα νά μήν μπορεῖ νά ἀποσπάσει τήν 
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προσοχή τοῦ ἀναγνώστη ἀπό τή συνέντευξη, ἐάν πρῶτα δέν τήν 

τελειώσει. 

     

 

                                                             * * * * * 

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ἐγώ ἦρθα ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, τό 1964 – 31 

Αὐγούστου τοῦ 1964 πάτησα, γιά πρώτη φορά, τό πόδι μου στήν Ἑλλάδα, 

στήν Ἀθήνα. Ἐπειδή μοῦ  ἀρέσει νά λέω τήν ἀλήθεια ἒξω ἀπ’ τά δόντια –

καί πάντα θά λέω τήν ἀλήθεια ἒξω ἀπ’ τά δόντια, ἀσχέτως ἐάν 

δυσαρεστούνται πολλοί–, ὂταν ἦταν νά διωχτοῦμε ἀπ’ τήν 

Κωνσταντινούπολη –ἀπέλαση, μᾶς ἀπέλασαν, τό ἐπίσημο τουρκικό 

κράτος μᾶς άπέλασε–, ἢρθαμ’ ἐδῶ.  

    Δέν ἐπρόκειτο γιά ἀνταλλαγή πληθυσμῶν. Ἐπειδή πολλοί δέν τό 

ξέρουν τό θέμα, θά τό ἀναφέρω συνοπτικῶς. Αἰτία ἦταν τό θέμα τῆς 

Κύπρου. Μιά δεδομένη στιγμή, ἡ τουρκική κυβέρνηση λέει στήν ἑλληνική: 

«Ἐλᾶτε νά κουβεντιάσουμε τό κυπριακό». Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση 

ἀπαντάει: «Δέν κάθομαι στό τραπέζι νά μιλήσω μαζί σου γιά τήν Κύπρο, 

διότι ἐάν καθήσω, σημαίνει ὃτι ἀναγνωρίζω τό πρόβλημα.» Λέει, τότε, ἡ 

τουρκική κυβέρνηση: «Κυττάξτε τί γίνεται: Τό 1928 εἶχε ὑπογραφεῖ μιά 

συνθήκη μεταξύ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καί Κεμάλ Ἀτατούρκ, στή Ζυρίχη, 

ἡ ὁποία δίνει τό δικαίωμα στούς Ἓλληνες ὑπηκόους τῆς 

Κωνσταντινούπολης νά ζοῦν καί νά ἐργάζονται ἐκεῖ, ἀνανεώνοντας, 

τυπικά, κάθε χρόνο μιά ἂδεια παραμονῆς. Ἡ σύμβαση αὐτή λήγει φέτος, 

(τό 1964). Ἐάν δέν ἒρθετε νά κουβεντιάσουμε τό κυπριακό, δέν θά 

ἀνανεώσουμε αὐτήν τή σύμβαση, μέ ἀποτέλεσμα οἱ 150-180.000 Ἑλλήνων 

πού ζοῦν ἐκεῖ, νά ἀπελαθοῦν.» Λέει, λοιπόν, ἡ ἑλληνική κυβέρνηση: «Ναι, 

νά ἀπελαθοῦν.»  

    

 Ὂταν ἐμεῖς μἀθαμε ὃτι φεύγουμε – εἲχαμε ἓνα σπιτικό ἐκεῖ χρόνια καί 

ζαμάνια… αἰφνιδίως, σέ δυό-τρεῑς μήνες εἶσαι ἀναγκασμένος ν’ ἀφήσεις 

ὃλα τά ὑπάρχοντά σου καί νά φύγεις, διότι δέν μπορεῖς νά τά πάρεις μαζί 

σου – νά πάρεις τί; τό ψυγεῖο νά τό κουβαλήσεις μαζί σου; τό πλυντήριο; 

τό σπιτικό νά τό κουβαλήσεις μαζί σου; Δέν μπορεῖς νά τά κουβαλήσεις 

μαζί σου ὃλ’ αὐτά!  

ΘΕΜΕΛΗΣ: Ἢσασταν πολυμελής οἰκογένεια; 

Γ.: Ὂχι. Ὁ πατέρας μου, ἡ μητέρα μου, ἡ ἀδερφή μου κι ἐγώ.  

Θ. : Σέ ποιάν ἠλικία βρισκόσουν; 

Γ.: Ἢμουν 24 χρονῶν τότε. Ἒχω ζήσει… τά τῆς Τουρκίας ὃλα τά ξέρω ἀπ’ 

ἒξω κι ἀνακατωτά – μπορεῖ ἓνας πολιτικός νά κάνει πολιτική, νά μιλάει  

γιά τήν Τουρκία, ἀλλά ὃσα ξέρω ἐγώ δέν τά ξέρει αὐτός, γιατί, κακά τά 

ψέματα, ἒζησα καί μεγάλωσα καί κατάλαβα ἐκεῖ τί θά πεῖ Τουρκία.  

Θ.: Εἶχες ἐπάγγελμα, τότε; 
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Γ.: Καμμία σχέση μέ θεατρικά ἐπαγγέλματα, καμμία σχέση – σέ 

φαρμακαποθήκη δούλευα. Ὂταν, λοιπόν, μάθαμε ὃτι θά φύγουμε, ὃτι θά 

ἀπελαθοῦμε, σκεφτήκαμε ὃτι πραγματοποιεῖται ὀ κρυφός πόθος μας καί 

λέγαμε: «Δέν πάει στό διάολο! Ναί μέν ἀφήνουμε ἐδῶ τό σπιτικό μας, 

ἀλλά πᾶμε στήν πατρίδα μας, τήν Ἑλλαδίτσα μας… ἐκεῖ θά μᾶς 

δεχτοῦν… θά αἰσθανθοῦμε… Ἀλλά, δυχτυχῶς, μέ τό πού πάτησα τό πόδι 

μου στήν Ἑλλάδα, ἀπογοητεύτηκα πλήρως ἀπό τούς Ἒλληνες. 

Ἀπογοητεύτηκα πλήρως. Πρῶτον: Ὁ καθένας ἒχει μιά ἀρχή κι ἓνα 

«Πιστεύω». Ἐγώ πιστεύω στά Θεία – στό Θεό, στήν Παναγιά-, καί σέβομαι. 

Ἀπό τή μέρα πού πάτησα τό πόδι μου στόν ἑλλαδικό χῶρο διεπίστωσα ὃτι 

ἐδῶ στήν Ἑλλάδα οἱ ἂνθρωποι δέν ἒχουν οὒτε ἱερό, οὒτε ὃσιο καί βρίζουν 

χριστοπαναγίες καί, δεύτερον, δέν ὑπάρχει σέβας. Αὐτό τό πράγμα, γιά 

μένα… – στήν Τουρκία, μία ὣρα διαφορά νά εἶχε ὁ μεγαλύτερος ἀδερφός 

ἀπό τόν μικρότερο, ὁ μικρότερος θά καθόταν μέ τό κεφάλι σκυμμένο καί 

θά τόν ἂκουγε. Και, βέβαια, δέν διανοεῖτο νά ὑψώσει τή φωνή ἢ νά βρίσει 

τόν πατέρα του ἢ τή μητέρα του. Ἐάν δέ κάποιος ἒβριζε τόν Μωάμεθ, θά 

γινόταν ἓνα λυντσάρισμα ἐπί τόπου, στιγμιαῖο λυντσάρισμα. Ἐγώ, 

θυμᾶμαι, ὃταν ἢμουν δεκαπέντε χρονῶ, βρισκόμουν στή γειτονιά μέ τούς 

φίλους μου, ἀστειευόμασταν καί βρίζω ἓναν φίλο μου ἒχοντας ψωμί στό 

στόμα μου, τρώγοντας. Πετιέται ἓνας μανάβης ἀπό ἀπέναντι καί μοῦ 

τραβάει μιά σφαλιάρα… πού εἶδα τόν οὐρανό σφονδύλι! Καί μοῦ λέει: 

«Ὂταν ἒχεις ψωμί στό στόμα, δέν θά βρίζεις!» Πολλά χρόνια αργότερα, 

ἐδῶ στήν Ἐλλάδα, στά διαλείμματα τῶν γυρισμάτων τῶν ταινιῶν πού 

γυρίζαμε τότε, ἒβλεπα τεχνικούς νά κάνουν σβώλους μέ τήν ψύχα τοῦ 

ψωμιοῦ καί νά παίζουν ποδόσφαιρο! Αὐτό ἐμένα, βἐβαια, μ’ ἒχει 

ἀπογοητεύσει πλήρως.  

 

Θ.: Γυρίζουμε στό 1964. 

Γ.:  Ὃταν ἢρθαμε ἐδῶ…ἐπειδή δέν ἢμασταν εὒπορη οἰκογένεια… 

Θ.: Τί δουλειά ἒκανε ὁ πατέρας; 

Γ.: Πλακάς ἦταν, ἒβαζε πλακάκια σέ οἰκοδομές, ὃπως καί στήν Πόλη - ἐγώ 

τόν βοηθοῦσα ὃταν ἢμουν μικρός. Ὃταν ἢρθαμε ἐδῶ, πρόσφυγες, χωρίς 

μιά κρατική ὑποστήριξη, χωρίς τίποτε –ἓνα μικρό ποσό μᾶς ἒδωσαν μόνο–

, καί ἢθελα νά πάω σέ Δραματική Σχολή –πού δέν ἦταν κρατική σχολή, 

πού δέν ἦταν τό Ἐθνικό, νά πάω τζάμπα κι ἒπρεπε νά πληρώσω–, 

βοηθοῦσα τόν πατέρα μου στίς οἰκοδομές μέχρι τίς δυόμιση –βάζαμε 

πλακάκια, κουβαλοῦσα λάσπη κ.τ.λ.–, μοῦ ‘δινε τό ‘βδομαδιάτικο καί μέ 

τά λεφτά αὐτά πλήρωνα τή σχολή.  

Θ.: Ὁδηγηθήκες σ’ αὐτήν οὐρανοκατέβατα ;  

Γ.: Ἓνας πόθος ὑπῆρχε ἀπό τότε πού ἢμουν μικρός, ἀλλά στήν Τουρκία 

τώρα… ἓνας Ἓλληνας… δέν ὑπῆρχαν σχολές… καί εἶπα «ἂσε μωρέ… 

μπορεῖ νά πάω στήν Ἑλλάδα… ν’ ἀρχίσω ἐκεῖ νά δουλεύω γιά τό Θέατρο, 

γιά τό Σινεμά» καί μόλις ἦρθα ἐδῶ τό ’64, τό ’65 γράφηκα στή σχολή τοῦ 
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Ντίνου τοῦ Δημόπουλου – Σ.Η.Κ., Σχολή Ἠθοποιῶν Κινηματογράφου. 

Τρία χρόνια, ἀλλά ἂρχισα τό ἐπάγγελμα ὂντας μαθητής – δέν θά τό 

ξεχάσω, τό ’66, εἶχε ἒρθει ἐδῶ ἡ Χριστίνα ἡ Τσίγκου…    

Θ.:  Ἡ ὁποία εἶχε δουλέψει μέ τόν Σάμιουελ Μπέκκετ! 

Γ.: Μπράααβο! Ἀκριβῶς! Κι ἒπαιξε τίς Εὐτυχισμένες Μέρες. Ἐκεῖ ἐγώ 

ἢμουν διευθυντής σκηνῆς. Χτυποῦσα τά κουδούνια, τῆς ἒλεγα «εἲμαστε 

ἓτοιμοι» κ.λπ. Θυμᾶμαι ὃτι κάθε φορά πού πήγαινα στό θεάτρο γιά τήν 

παράσταση, μοῦ θύμιζε: «Μισή ὣρα πρίν ἀπό τήν παράσταση, δέν θά μ’ 

ἐνοχλήσεις γιά κανέναν! Ἀκόμα καί ὁ πρωθυπουργός νά ἒρθει, δέν θά μ’ 

ἐνοχλήσεις!» Καί ὃταν περνοῦσε ἡ μισή ὣρα, τῆς χτυποῦσα τήν πόρτα καί 

τῆς ἒλεγα «Χριστίνα, εἲμαστ’ ἓτοιμοι». 

    Τό Καλοκαίρι τοῦ ’66 ἀνεβάσαμε, μέ τό Λαϊκό Θέατρο τοῦ Μάνου 

Κατράκη, τόν Καπετάν Μιχάλη τοῦ Καζαντζάκη. Μαθητής ἀκόμη. Ἒκανα 

ἓναν Τοῦρκο ἀξιωματικό. Καί μοῦ εἶχε πεῖ ὁ Μᾶνος –γιατί μ’ εἶχε πάρει μέ 

καλό μάτι–, «Θά πεῖς αὐτά κι αὐτά!» Τότε, ἂν δέν εἶχες τελειώσει τή 

σχολή, δέν ἐπιτρεπόταν νά μιλήσεις -  οὒτε «ναί» δέν μποροῦσες νά πεῖς. 

Καί πήγαιναν τά παιδιά, οἱ ἠθοποιοί, καί τοῦ ἒλεγαν «κ. Μάνο, ὁ Μιχάλης 

εἶναι μαθητής, δέν μπορεῖ νά μιλήσει». «Ποιός τό λέει αὐτό;» «Τό 

σωματεῖο.» «Τό σωματεῖο νά ἒρθει νά τό πεῖ σ’ ἐμένα. Ὁ Μιχάλης θά τά 

πεῖ.» Καί τά ‘λεγα. 

    Ἀπό τότε μέχρι σήμερα… ἒχω κάνει πάνω ἀπό 150 ἑλληνικές ταινίες, 

πάνω ἀπό 100 σήριαλ –ἀρχίζοντας ἀπό τό πρῶτο Ἑλληνικό σήριαλ μέ 

τίτλο Ἡ Πρώτη Γραμμή, μέ τόν Στέφανο Στρατηγό καί παραγωγό τόν 

James Paris, ἐνῶ στό θέατρο ἒχω παίξει… καί, βέβαια, μέ τόν μεγάλο, τόν 

Θανάση τό Βέγγο,μέ τόν ὁποῖο εἲχαμε ἂριστη συνεργασία καί μπορῶ να 

πῶ, ἐπ’ εὐκαιρία, ὃτι τόν Θανάση τό Βέγγο τόν συνάντησα τό 1969, ὃταν 

κάναμε την ταινία Τί ἒκανες στόν πόλεμο Θανάση;. 

 

                                   

                     Τό ἀπύθμενο πιθάρι τοῦ φθόνου τῶν Ἑλλήνων 

 

Θ.: Ξαναγύρνα στό ’64 καί πιάσε τό νῆμα τῆς ἀπογοήτευσης. 

Γ.: Στήν Ἐλλάδα, εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο, γιατί ἒχω γυρίσει ἀρκετό 

κόσμο, ἒχω κάνει ἀρκετά ταξίδια κι ἒχω δεῖ πολλές χῶρες… αὐτό τό ὁποῖο 

μέ ἐντυπωσιάζει καί θά μέ ἐντυπωσιάζει πάντα –καί λυπᾶμαι πού τό λέω, 

λυπάμαι πού τό λέω, εἶναι: Μήν προχωρήσεις, στήν Ἑλλάδα! Ἐάν κάνεις 

ἓνα βῆμα μπροστά, οἱ φίλοι σου, οἱ διπλανοί σου, ἡ παρέα σου κ.λπ., 

στενοχωριέται στόν μεγαλύτερο βαθμό πού μπορεῖ να ὑπάρξει! Ἐάν 

ἀποτύχεις, εἶναι ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλίαση! Ἐκεῖ πιά γίνεται… «Ἂ! Ὁ 

Κωνσταντῖνος… τί ἒκανε;» «Ἂνοιξε τά φτερά του…» «Τί ἒκανε ὁ 

Κωνσταντῖνος; Τόν φωνάξανε; Ποῦ τόν φωνάξανε;» «Καί στό ἐξωτερικό 

θά πάει…» «Ὁ Κωνσταντῖνος… ἂ, μάλιστα!» Ἡ ἂλλη πλευρά: «Πῆγε ὁ 

Κωνσταντῖνος σέ μιά ὀντισιόν καί δέν τόν πήρανε!» «Δέν τόν πήρανε; 



 

 5 

Χαχαχα! Δέν τόν πήρανε; Χαχαχα!» Κατάλαβες; Αὐτό τό πράγμα δέν θά τό 

συγχωρέσω ποτέ!  

Θ.: Ἐπίτρεψέ μου νά σοῦ κάτι σχετικό μέ τό θέμα τοῦ φθόνου πού 

ξεχειλίζει ἀπό τήν ψυχή τῶν Ἑλλήνων, τό ὁποῖο ἒλεγε ὁ Γιάννης 

Τσαρούχης. Αὐτή ἡ χώρα δέν ἀναπτύσσεται, ἐπειδή κάνει κουμάντο τό 

ἀδίστακτο κρεβάτι τοῦ Προκρούστη: ἡ ἐγκληματική τάξη τῶν μετρίων, ἡ 

ὁποία δέν ἐπιτρέπει σέ κανέναν ἂξιο νά τήν τραβήξει πρός τά πάνω. 

Γ.: Αὐτή ἡ χώρα κυβερνᾶται –καί θά κυβερνᾶται–, ἀπό ἀνίκανους, 

ἀτάλαντους καί ἂχρηστους ἀνθρώπους! Ἐπειδή εἶναι ἡ πλειοψηφία αὐτοί 

–καί ἡ μειοψηφία εἶναι οἱ ἱκανοί, οἱ ταλαντοῦχοι–, αὐτοί οἱ ἀτάλαντοι, οἱ 

ἂχρηστοι, προσπαθοῦν μέ κάθε τρόπο νά  τούς μειώσουν, διότι 

διαφορετικά θά φανεῖ ἡ γύμνια τους! Δέν μπορεῖ ἐγώ καί εἲκοσι φίλοι μου 

νά εἲμαστε ἂχρηστοι, ἀλλά νά δουλεύουμε, καί νἀ ‘ρθει ὁ Κωσταντῖνος νά 

μπεῖ στὀ ἐπάγγελμα. Θά φανεῖ ἡ ἀχρηστία μας! Διῶξ ‘τον, νά φύγει! Αὐτό 

εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο στόν ἑλλαδικό χῶρο. Ἀφοῦ ἒκανα τήν 

ταινία μέ τόν Σπῆλμπεργκ, τό Μόναχο, γύρισα ἐδῶ. Ἦρθαν 

δημοσιογράφοι, τηλεοράσεις, συνεντεύξεις… κι ἒρχεται μιά 

δημοσιογραφίνα καί μοῦ λέει: «Κύριε Γιαννάτε, Ἓλληνας ἠθοποιός σέ 

ταινία τοῦ Σπῆλμπεργκ; Αὐτό ἀνήκει στή σφαίρα τῆς φαντασίας!  Τό 

ἀκούσαμε καί δέν τό πιστεύαμε! Πῶς εἶναι δυνατόν; Μπράβο σας, 

συγχαρητήρια… Τώρα πλέον μ’ ἐσᾶς πρέπει ν’ ἀρχίζει ὁ κινηματογράφος, 

ἡ τηλεόραση…» «Ὂχι ἀγάπη μου»,  τῆς λέω. «Καί μέ ἀγαλματίδιο Ὂσκαρ 

νά ἒρθω ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, καί νά τό ἒχω κερδίσει ἀπό τόν Ρόμπερτ ντέ 

Νίρο, τόν Ντάστιν Χόφμαν καί τόν Ἂλ Πατσίνο, δέν τρέχει τίποτα! Ὃπως 

καί ἒγινε. Μετά ἀπό τήν ταινία μέ τόν Σπῆλμπεργκ δέν μέ φώναξε 

κανένας παραγωγός ἢ σκηνοθέτης σέ ταινία. Αὐτό ἐγώ τό ἢξερα καί δέν 

μέ στενοχωρεἶ. Οὒτε ὃτι ἐπαναλήφθηκε ὃταν ἒκανα τό Ἐξπρες τοῦ 

Μεσονυχτίου μέ τόν Ἂλλαν Πάρκερ, πού τό εἶδε ὃλη ἡ ὐφήλιος! Ἐκεῖ δέν 

ἢμουν μόνο ἠθοποιός, ἀλλά καί σύμβουλος τῆς ταινίας γιά κάθε τι 

τούρκικο. Μέ ρωτοῦσε ὀ Ἂλλαν Πάρκερ: «Μποροῦμε νά γράψουμε κάτι σ’ 

αὐτόν τόν τοῖχο τῆς φυλακῆς; – τί μποροῦμε νά γράψουμε;» «Βεβαίως!», 

τοῦ ἒλεγα ἐγώ. Τά ‘γραφα σέ χαρτί καί τά ‘δινα στήν Κατρίν Κιούμπρικ, 

κόρη τοῦ Στάνλεϋ Κιούμπρικ, ἡ ὁποία ἦταν βοηθός σκηογράφου. Ἐκείνη 

τά ἒγραφε δοκιμαστικά στούς τοίχους καί μέ καλοῦσε νά τά ἐλέγξω. 

Ὃταν ἒπαιρνε τό τελικό «ο.κ.» ἀπό ἐμένα, τά ἒγραφε ὁριστικά ὡς μέρος 

τοῦ σκηνικοῦ.  

Θ.: Εὐκαιρία νά ρωτήσω: Ποῦ βρήκατε ἐκεῖνες τίς τρομακτικές φυλακές 

ταινίας; 

Γ.: Στή Μάλτα. Ἡ ταινία γυρίστηκε ἐξ ὁλοκλήρου στή Μάλτα. Εἶναι τό 

παλιό Φρούριο San Telmo· ἒρημο. Ἡ παραγωγή τό μετέτρεψε σέ φυλακές. 

Ὃταν ἦρθε ὁ πραγματικός ἢρωας τῆς ταινίας, προσκεκλημένος ἀπό τή 

Universal, γιά νά τίς δεῖ, τρελλάθηκε! «Εἶναι ἀκριβῶς σάν ἐκεῖνες ὃπου 

ἒμεινα», εἶπε. Κάποια φορά πήγαμε στό ἀεροδρόμιο τῆς Μάλτας, για 
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γυρίσματα. «Πρέπει νά τό μετατρέψουμε σέ τουρκικό ἀεροδρόμιο, Mάϊκλ», 

μοῦ εἶπε ὁ Πάρκερ. Ἢθελαν νά τό κάνουν σάν τό Yeșilköy, σημερινό 

Atatürk. Κάθισα καί τό ὀργάνωσα: Ἐδῶ θά μπεῖ ἡ φωτογραφία τοῦ Κεμάλ 

Ἀτατούρκ, ἐκεῖ ἐκεῖνο, ἐκεῖ τό ἂλλο… τά ἒκαναν καί πῆγε γύρισμα. 

Ἀρχίσαμε ἓξι Σεπτεμβρίου. Τό χρονοδιάγραμμα τῶν γυρισμάτων ἒλεγε: 

Τέλος γυρισμάτων ἓντεκα Νοεμβρίου. Συνηθισμένος ἀπό τά ἑλληνικά 

δεδομένα, λέω: Καλά τώρα! Ἐντάξει! Σιγά ρέ φίλε μήν τελειώσουμε 

ἓντεκα τοῦ Νοέμβρη… Ἓντεκα Νοεμβρίου, τρεῖς τό ἀπόγευμα, ἡ ταινία 

τελείωσε!  

Θ.: Με τήν εὐκαιρία, θέλω νά μιλήσουμε γιά τή γλωσσομάθειά σου. Μιλᾶς 

τέσσερεις γλῶσσες - Ἑλληνικά, Τουρκικά, Ἀγγλικά και Ἰταλικά… 

Γ.: Ἡ Ἑλληνική εἶναι μητρική. Δεύτερον, Τουρκικά ὑποχρεωτικά – δέν 

γίνεται νά μή μάθεις, νά μήν ξέρεις… στίς δουλειές παντοῦ κατά 80% 

μιλούσαμε Τούρκικα, στό σπίτι μιλούσαμε Ἑλληνικά. Ὃταν τελειώσαμε 

τό Δημοτικό στήν Κωνσταντινούπολη, οἱ φίλοι μου πήγαν στό Ζωγράφιο, 

στή Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή… ἐγώ πῆγα στό ἰταλικό Γυμνάσιο - ἢθελα 

νά μάθω ξένη γλώσσα. Στήν προκαταρκτική τάξη, ὃπου μᾶς ἐβαλαν, 

μέσα σέ ἓξι μῆνες ἐγώ κατεῖχα τήν Ἰταλική γλώσσα. Μαθαίνω τίς 

γλῶσσες εὒκολα, γιατί μ’ ἀρέσουν. Καί μέσα στό ἰταλικό γυμνάσιο ἒπρεπε 

νά ἐπιλέξουμε καί μιά «ξένη» γλώσσα. Ἐγώ προτίμησα τ’ Ἀγγλικά. 

Γερμανικά καμμία σχέση, ἒτσι; Ἂκου, ὃμως, τωρα: Ὃταν κάναμε μιά 

γερμανική ταινία μέ τόν συγχωρεμένο τόν Αἰμίλιο τόν Κονιτσιώτη –

παίζαν τέσσερα ἂτομα–, ἐγώ Γερμανικά δέν ἢξερα. Αὐτοί τά λέγαν 

Γερμανικά καί μαζί μου τά λέγαν Ἀγγλικά. Μοῦ λέει κάποια στιγμή ὁ 

σκηνοθέτης: Ρέ Μάϊκλ, μπορεῖς νά τά πεῖς Γερμανικά αὐτά; «Ἐάν μοῦ 

διδάξετε τό νόημα καί τήν προφορά, δέν ἒχω κανένα πρόβλημα.» Γιατί τά 

Τούρκικα μέ τά Γερμανικά στά șin, ün, in, ön εἶναι ἲδια. «Μή σέ νοιάζει», 

μοῦ λέει ἡ Ἲνα, μιά Γερμανίδα  πού ἒμενε στήν Ὓδρα (φίλη τοῦ μακαρίτη 

τοῦ Ἀγγελόπουλου). Ἒπειτα πήγαμε στή Bavaria Films, στό Μόναχο, καί 

ἒκανα τό ντουμπλάζ. Ὂταν, λοιπόν, τελείωσε τό ντουμπλάζ. οἱ Γερμανοί 

τεχνικοί μοῦ εἶπαν: «Μπαγάσα! Ξέρεις Γερμανικά καί δέν τό’ πες! Λέω: 

Δέν ξέρω! «Ὂχι! Δέν μπορεῖ να μής ξέρεις! Εἶπες τά φωνήεντα ὃπως τά 

λέμε ἐμεῖς!»  

  

 

Στήν Ἑλλάδα, ἐάν εἶσαι χαμηλῶν τόνων, σέ τρώει ἡ μαύρη μαρμάγκα!  

 

Γ.: Εἶμαι χαμηλῶν τόνων. Δέν μοῦ ἀρέσει τό «μεγαλεῖο». Μοῦ ἀρέσει τό 

τσίπουρο μέ τό μεζεδάκι πού πίνουμε ὲδῶ καί τά λέμε. Ἐάν κάποιος, ἐνῶ 

ἐρχόμουν ἐδῶ, μοῦ ἒλεγε: «Ἒχω κλείσει τραπέζι στό καλύτερο ἐστιατόριο 

τῆς Ἀθήνας, ἂσε τόν Κωνσταντίνο κι ἒλα», δέν θά πήγαινα, θά ἐρχόμουνα 

ἐδῶ. Μοῦ ἀρέσει αὐτό τό ἁπλό, τό ὂμορφο καί τό ὡραῖο. Δέν εἶμαι ὑψηλῶν 

τόνων. Ἀλλά στήν Ἐλλάδα, ὃταν εἶσαι χαμηλῶν τόνων, σέ τρώει ἡ μαύρη 
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μαρμάγκα – δυστυχῶς. Στό ἐπάγγελμα, αὐτό ἱσοδυναμεῖ μέ τό ἐξῆς: 

Πηγαίνεις σέ ἓνα casting καί ἀντί νά σέ ρωτήσουν σέ ποιές ταινίες ἒχεις 

παίξει μπορεῖ νά σέ ρωτήσουν: «Πῆγες Μύκονο τό Καλοκαίρι;» «Ὂχι.» 

«Δέν πῆγες Μύκονο τό Καλοκαίρι; Εὐχαριστούμε πολύ, δέ μᾶς κάνεις!» 

Δέν μπορεῖ, ὃμως, νά εἶναι στήν ἐπικαιρότητα ἀτάλαντοι ἂνθρωποι, καί οἱ 

ταλαντοῦχοι, ἐπειδή δέν εἶναι μέσα στίς δημόσιες σχέσεις, στίς κλίκες καί 

στίς παρέες νά εἶναι ἀπ’ ἒξω – εἶναι κρίμα κι ἂδικο! Ἓνα ἁπλό 

παράδειγμα θά σοῦ πῶ: Ἐάν μαθευτεῖ στήν πιάτσα ὃτι ὁ Μιχάλης ὁ 

Γιαννᾶτος πῆγε στήν Κολομβία… καί γύρισε!… ἀπ’ τήν Κολομβία!… τά 

τηλέφωνα θά πέσουν ἀβέρτα δέκα, εἲκοσι, τριάντα, κάθε στιγμή, γιά νά 

ποῦν: «Τί ἒγινε ρέ Μιχάλη στήν Κολομβία; Ἒλ’ ἀπόψε νά τά ποῦμε.» Πῆγε 

στήν Κολομβία!...Νά τά ποῦμε, νά τά κουβεντιάσουμε!... – δυστυχῶς! Ναί, 

ἀλλά ἒτσι ἐγώ δέν μπορῶ νά δουλέψω! Ἐμένα μ’ ἀρέσει νά πάω… μέ 

φωνάξανε;… νά εἶμαι ἂκρως ἐπαγγελματίας, νά ξέρω τά λόγια μου, νά 

πάω μισή ὣρα πιο πρίν, νά κάνω τό γύρισμα, νά τελειώσει καί νά φύγω. Τί 

ἂλλο; Ξεσκόνισμα, γλύψιμο δέν εἶναι στό εἶδος μου· καί, δυστυχῶς, δέν 

φτουράω!  

    Στό Πενῆντα-πενῆντα… 

Θ.: Τί σημαίνει αὐτό; 

Γ.: Σήριαλ. Μεγάλη ἐπιτυχία. Καί μέ φωνάζουν στό πρῶτο ἐπεισόδιο τοῦ 

δευτέρου κύκλου. Αὐτούς… –ἐγώ δέν παρακολουθῶ ἑλληνική τηλεόραση–

, ὑποτίθεται, στό τέλος τοῦ πρώτου κύκλου ἐπεισοδίων, ὃτι τους πιάνουν, 

τούς πρωταγωνιστές –Φιλιππίδη, Χαϊκάλη καί Μπουλᾶ–, ἐπειδή ψαρεύουν 

λαθραῖα σέ τουρκικά ὑδατα καί τούς πᾶνε φυλακή – Τουρκία. Κι ἐγώ εἶμαι 

ὃτι διοικητής τῆς φυλακῆς καί τούς ἀνακρίνω – ἀλλά ξέρω καί Ἑλληνικά! 

Ἐν πάσει περιπτώσει! Τό πρῶτο ἐπεισόδιο ἢτανε. Τό γυρίσαμε καί πάω νά 

πληρωθῶ καί μοῦ λέει μιά κοπελίτσα «Σᾶς θέλει ἡ Θεανώ ή Κυριάκη» - 

ἢτανε ἡ διευθύντρια προγράμματος. «Καθίστε κ. Γιαννάτε. Δέκα λεπτά μη 

μᾶς ἐνοχλήσει κανένας.» «Εἲδαμε, λέει, αὐτό πού γυρίσατε. Χίλια 

συγχαρητήρια. Πέσαμε κάτω ἀπό τό γέλιο. Ἢσασταν ἀριστούργημα… 

ἀριστούργημα ἢσασταν…Κάνουμε ἓνα πάρτι γιά τήν ἒναρξη τῶν 

ἐπεισοδίων…», στήν Κηφισιά, σέ ἓνα κλάμπ, πρίν ἀπό ἓξι-ἑφτά χρόνια. 

Πῆγα. Ἒρχεται ἓνας… μοῦ λέει… «Μπράβο, συγχαρητήρια…» – δέν τόν 

ἢξερα. «Εἶμαι ἓνας ἀπό τούς τρεῖς πού γράψαν τό ἒργο.» «Ἀλλά δέν 

πρόκειται νά συνεχίσω, βέβαια – ἒτσι δέν εἶναι;» «Μμμμ!» «Ξέρω ἀγάπη 

μου γλυκειά, μή μοῦ λές ἐμένα.» Ἐπειδή ἢμουνα καλός…δέν πρέπει νά 

συνεχίσω! Ἂν ἢμουνα ἀγγούρι, θά συνέχιζα!... «Μά… ξέρεις…» «Δεν 

χρειάζεται – ξέρω.»  

    Ὃπως… ὃπως… μοῦ τό ‘πε αὐτό τό πράγμα καί χρυσό νά μέ κάνει, δέν 

πάω νά παίξω μαζί του ποτέ  πιά, θα το πῶ και τ’ ὂνομα και δεν μ’ 

ἐνδιαφέρει, ὁ Μᾶρκος ὁ Σεφερλῆς. Παίζαμε τόν Ἠλία τοῦ 16ου. Αὐτός τό 

ἒργο τό πήγαινε τρεῖς ὣρες! Ἒλεγε κι ἒλεγε κι ἒλεγε δικά του πράγματα, 

ἐκτός κειμένου… καί τό εἶχε δεῖ τό ἒργο καί ἡ Τίνα ἡ Σακελλάριου καί 
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τρελάθηκε ἡ φουκαριάρα –«Μά τί εἶν’ αύτά τά πράγματα πού λέει;». 

Παίξαμε στό Θέατρο Μινώα τό Χειμώνα καί τό Καλοκαίρι γυρίζαμε ἐδῶ κι 

ἐκεῖ. Κάποιο βράδυ παίζαμε στά Ἑξαμύλια, στήν Κόρινθο, κοντά στή 

γενέτειρα τοῦ Σεφερλή. Θερινό ὡραῖο θέατρο, ἀμφιθεατρικό. Πρός τό 

τέλος τοῦ ὲργου, εἶναι ὃλος ὁ θίασος στή σκηνή καί μπαίνω ἐγώ καί λέω 

μία φράση – δέν τή θυμᾶμαι. Ἐκεῖνο τό βράδυ μοῦ ‘ρχεται μιά ἒμπνευση 

καί λέω μιά φράση δική μου καί πέφτει τό θέατρο ἀπ’ τά γέλια. Τελείωσε 

τό ἒργο, πάω στά παρασκήνια νά πάρω κάποιο σακάκι ἢ κάτι –δέν 

θυμᾶμαι–, κι ἦταν κι ὁ Σεφερλῆς. «Τί εἶπες ρέ Μιχάλη;» «Τί εἶπα;» «Αὐτό 

πού εἶπες ὃταν ἒμπαινες μέσα – ἒβαλες κι ἓνα δικό σου.» «Ἒ, ναι. Εἶδες ὁ 

κόσμος πῶς γέλασε;» τοῦ λέω. «Κοίταξε», μοῦ λέει, «Μιχάλη. Ὁ κόσμος 

θέλει νά γελάει μόνο μέ τόν Σεφερλῆ.» «Τί εἶπες Μάρκο;» τοῦ λέω. «Μόνο 

μέ τό Σεφερλῆ; Ἐγώ θά τό πῶ και αὒριο και μεθαύριο κι ἐσύ κάνε ὃ,τι 

θές.» Ὀ κόσμος θέλει νά γελάει μόνο μέ τό Σεφερλή! – τί ἂλλο νά σοῦ πῶ;                               

     

                                

                                Μεγάλος ἂνθρωπος! Πολύ μεγάλος!  

 

Ὃσον ἀφορᾶ τόν Θόδωρο τόν Ἀγγελόπουλο… πρῶτα θά σοῦ πῶ ὃτι εἶμαι 

σχεδόν κοντά πενῆντα χρόνια στό ἐπάγγελμα… σάν τόν Θανάση τό 

Βέγγο ἂνθρωπο δέν συνάντησα! Καί δέν θά συναντήσω! Ἡ πρώτη 

γνωριμία ἒγινε στό Τί ἒκανες στόν πόλεμο Θανάση, σέ σκηνοθεσία Ντίνου 

Κατσουρίδη. Δέν τόν γνώριζα τόν Θανάση τότε… ἒκανα ἓναν Ἰταλό 

ἀξιωματικό καί γνωριστήκαμε ἐκεῖ. Πρίν, ὂταν γυρίζαμε ταινίες, ἐρχόταν  

κι ἓνας φωτογράφος, πού τραβοῦσε τίς σκηνές γιά νά τίς βάλει μετά ἒξω 

ἀπ’ τό σινεμά. Καί βέβαια τότε ἐγώ ἢμουν ἑνός χρονοῦ ἠθοποιός…καί 

ὂταν ἦρθε ὁ φωτογράφος, ἐγώ… καί μέ βλέπει ὁ Θανάσης καί λέει: «Ἒλα 

Μιχαλιό, ἒλα μπροστά νά βγάλει ἐσένα φωτογραφίες, ἐμένα ὁ κόσμος μέ 

ξέρει, ἐσᾶς νά μάθει, ἐσένα τό νέο νά μάθει! Πές μου ποιός 

πρωταγωνιστής θά τό ἒκανε αὐτό! Κανένας! Μεγάλος ἂνθρωπος! Πολύ 

μεγάλος! Κι ἓνα περιστατικό…Ἢμασταν Νέα Ὑόρκη… στό Μadisson 

Square Garden, παίζαμε γιά τούς Ἒλληνες… ὀχτώ χιλιάδες κόσμος… Στό 

κλειστό, ἐπάνω ἀπό τό μεγάλο Μadisson Square…ὁ Θανάσης ἒστηνε τό 

σκηνικό μόνος του… πήγαινε μαζί μέ τούς τεχνικούς καί ἒστηνε τό 

σκηνικό… Τελειώνει τό στήσιμο τοῦ σκηνικοῦ – ὀχτώ ἡ ὣρα εἲχαμε 

παράσταση… εἲχαμε διευθυντῆ σκηνῆς ἓναν Ἀμερικάνο… μόλις τελείωσε 

τό στήσιμο, λέει ὁ Ἀμερικάνος: «Ἐγώ δέν μπορῶ νά σᾶς βοηθήσω, διότι 

δέν ξέρω ἑληνικά, ἀλλά ἒχω νά πῶ ἓνα πράγμα: Διεπίστωσα ὃτι ἒχετε 

ἓναν πολύ καλό τεχνικό.» «Ποιόν;» «Ἐκεῖνος», καί δείχνει τό Βέγγο. «Δέν 

εἶναι τεχνικός, εἶναι ὁ πρωταγωνιστής και θά παἰξει τό βράδυ.» Καί λέει ὁ 

Ἀμερικάνος: «Εἰκοσιπέντε χρόνια εἶμαι σ’ αὐτήν τή δουλειά. Τέτοιο 

φαινόμενο δέν ἒχω ξανασυναντήσει!» 
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    1η/1ου/ τοῦ 1971 ἒπρεπε ν’ ἀρχίσουμε στό Θέατρο «Πειραιεύς», ἐπί 

δημαρχίας Σκυλίτση, τόν Τρελλό τοῦ Λούνα Πάρκ. Ἂν δέν ἀρχίζαμε, 

ἒπρεπε νά πληρώσουμε τριάντα χιλιάδες δραχμές τήν ἠμέρα ποινική 

ρήτρα. Ὃλα ἦταν ἓτοιμα ἀπό τήν πλευρά μας – ἒλειπε, ὃμως, ὁ «Γῦρος τοῦ 

Θανάτου», πού ἦταν στό βάθος τῆς σκηνῆς. Τρέχαμε  μέ τόν Θανάση τό 

Βέγγο στό Νιόνιο, στήν Πλάκα, νά μᾶς κάνει τό σκηνικό. Δέν ἦταν ἓτοιμο. 

«Δέν νομίζω», τοῦ λέω, «νά μήν ἀρχίσουμε!» «Ὂχι», λέει, «ἂν δέν τό 

κάνει…». Δέν ἀρχίσαμε 1η/1ου, ἀρχίσαμε στίς 6, ἐπειδή δέν ἢταν ἓτοιμο 

κάτι πού δέν εἶχε καμμία σημασία γιά τό ἒργο! «Ἐγώ δέν μπορῶ νά 

κοροϊδέψω τόν κόσμο χωρίς αὐτό τό σκηνικό…» καί πλήρωσε τριάντα ἐπί 

πέντε… ἑκατόν πενήντα χιλιάδες δραχμές ποινική ρήτρα!  

    Γυρίζαμε τήν ταινία Ὀ ἂνθρωπος πού ἒτρεχε πολύ. Ὁ Θανάσης κι ἐγώ 

συναντιόμασταν κάθε πρωί καί πηγαίναμε σέ ἓναν  ἀπό τούς χώρους τῶν 

γυρισμάτων, ἓνα παλιό σπίτι, στό ὁποῖο δούλευαν μαραγκοί, τεχνικοί, 

ἠλεκτρολόγοι… Ἓνα πρωί μοῦ λέει: «Ρέ Μιχαλιό, θά σταματήσω ἐδῶ… 

πετάξου καί πάρε δέκα πάστες γιά τά παιδιά.» Μοῦ δίνει τά λεφτά… 

παίρνω τίς πάστες… βλέπει τά ρέστα… μοῦ λέει «Πάστες διατιμήσεως 

πῆρες;», «Αὐτές μοῦ ἒδωσε», «Ὂχι!», μοῦ λέει, «τίς πιό ἀκριβές θά πάρεις! 

Τί; Νά ποῦν οἱ τεχνικοί: Ὁ Βέγγος μᾶς ἒφερε φτηνιάρικες πάστες!;»» 

    Μεγάλο κεφάλαιο…. Ὃ,τι καί νά πεῖς γιά τόν Θανάση δέν… 

  

 

Ό ἂνθρωπος πού δέν πέθανε σέ γυρίσματα ταινίας τοῦ Θόδωρου 

Ἀγγελόπουλου 

                                            

Γ.: Τό 1980 κάναμε τήν πρώτη ταινία – Ὁ Μεγαλέξανδρος. Ἐκεῖ ἒκανα τόν 

Δραγουμάνο.  

Θ.: Βγῆκες ἀπό τό παλάτι τήν Πρωτοχρονιά τοῦ 1900, ἒφτασες στό 

Ζάππειο, ὃπου σέ περίμεναν οἱ Ἐγγλέζοι λόρδοι μέ τίς γυναῖκες τους για 

νά τούς ξεναγήσεις στό Σούνιο, ὃπου καί θά τούς συλλάβει ὁ 

Μεγαλέξαντρος, καί εἶπες: «I am your guide.»  

Γ.: (Γελάει.) Ἦταν σημαδιακή ἡ ἒναρξη τῆς συνεργασίας. Πρώτα γυρίσαμε 

τή σκηνή ὃπου σκοτώνομαι – μπαίνω σέ ἓνα μοναστήρι, ἂδειο μοναστήρι 

καί λέω «Ἐγώ εἶμαι! Ἐγώ εἶμαι!»… 

Θ.: … μ’ ἐκεῖνο τό μεγάλο πλάνο-σεκάνς. 

Γ.: … ναι, μπράβο! Κάποια μέρα μοῦ λέει: «Σκέφτηκα… ν’ ἀνεβεῖς στή 

σχεδία –μέ τά ρούχα σου, ὃπως εἶσαι–,… μόλις φτάσεις κοντά στό 

μοναστήρι, θά βγάλεις τά ρούχα σου καί θά κάνεις μιά βουτιά κι ἐγώ θά 

τό συνδέσω μέ τόν πηγαιμό στό μοναστήρι.» «Ἐντάξει», τοῦ λέω, «ρέ 

Θόδωρε, θά τό κάνουμε». Πάω, λοιπόν… – αύτές τίς μέρες ἦταν, αὐτές τίς 

μέρες ἦταν ἀκριβῶς… 

Θ.: Ἰανουάριος τοῦ… 
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Γ: … Γενάρης τοῦ ’80. Πάω, λοιπόν… μοῦ λέει… – μπορεῖ νά εἶναι καί τοῦ 

’81, πρόσεχε, γιατί ... ναί, ἐκεῖ μέσα ἦταν… (Σημ.: Ἡ συνέντευξη μέ τόν 

Μιχάλη Γιαννᾶτο ἒγινε στίς 6 Ἰανουαρίου 2013.) …πάω μία μέρα πιό 

μπροστά… στά Γρεβεννά – ἐκεῑ γυρίζαμε… πήγαινα-ἐρχόμουν, δέν ἦταν 

συνεχόμενα τά γυρίσματά μου… πάω, τόν εὐρίσκω στό ποτάμι, στον 

Ἀλιάκμονα… ἀπόγευμα ἢτανε… τοῦ λέω «Δέν τήν κάνουμε τώρα τή 

σκηνή, πού εἶναι καί…;»  – γιατί ὁ Θόδωρος, καθώς ξέρεις, δέν γύριζε μέ 

ἢλιο ποτέ! Μέ ἢλιο δέν ἒκανε οὒτε μισό πλάνο, πρέπει νά ἦταν συννεφιά–, 

«δέν τό κάνουμε τώρα, πού ἒχει πέσει ὁ ἢλιος καί εἶναι καί συννεφιά;»… 

«Ὂχι, θά τό κάνουμε αὒριο τό πρωί.» «Νά τό κάνουμε τώρα!» τοῦ λέω. 

«Νά τό κάνουμε αὒριο τό πρωί», λέει. «Αὒριο τό πρωί!» 

Θ.: Στό χωριό Δοτσικό; 

Γ.: Ὂχι, τό Δοτσικό –μιά καί μοῦ τό ‘πες–, ἦταν ἓνα χωριό πού εἶχε μία 

πόρτα. Τήν ἂνοιγες μέ μιά κλειδάρα τόση μεγάλη, τήν ἂνοιγες… κι 

ἒμπαινες μέσα. Οἱ ἀγρότες πήγαιναν τό Καλοκαίρι, τό Χειμώνα φεῦγαν 

καί κλείναν τήν πόρτα.  

Θ.: Ἂ, ὑπήρχε ἐξώπορτα, σάν κάστρο. 

Γ.: Σάν κάστρο. Καί πηγαίναμε ἐκεῖ –ἂδεια τά σπίτια ὃλα–, καί μέναμε 

καθένας σέ ἓνα σπίτι.  

Θ.: Γυρίζουμε στό γύρισμα… 

Γ.: …Καί πᾶμε στόν Ἀλιάκμονα… «Ἐγώ μέ τόν Γιῶργο τόν Ἀρβανίτη θά 

στήσω τή μηχανή σέ ἓνα ὑψωματάκι…» – ἦταν μαζί μας ὁ Μικές ὁ 

Καραπιπέρης, ὁ συγχωρεμένος, ὁ Νῖκος ὁ τεχνικός, ἓνας Ἰταλός πού εἶχε 

ἒρθει νά δεἶ τά γυρίσματα, γιά νά μᾶς βοηθήσει… Παρομοίαζα τόν ἑαυτό 

μου μέ ἒναν θανατοποινίτη σέ Ἀμερικάνικη ταινία! Πῶς τόν ξυπνᾶνε τό 

πρωί καί τοῦ λένε «Ἑτοιμάσου νά ἐκτελεστεῖς τώρα!» κι αὐτός βαδίζει 

μπροστά καί πίσω του δέν μιλάει κανένας… ἒτσι ξεκινήσαμε – δέν 

μιλοῦσε κανένας!  Μοῦ λέει «Μιχάλη, ἓτοιμοι;» «Ἓτοιμοι!» Μπαίνουμε στό 

πούλμαν ἓξι ἂτομα, νύχτα, καί πᾶμε στόν Ἀλιάκμονα!  

Θ.: Διότι φοβόταν μήπως πεθάνεις ἀπό τό κρύο!  

Γ.: Ἓξι ἡ ὣρα τό πρωί ποῦ νά βρεῖς τό κέφι… – τέτοιο πράγμα δέν ὑπάρχει 

γιά τόν Θόδωρο – ἂσ’ το! Πᾶμε στόν Ἀλιάκμονα… οἱ σχεδίες… τόν πάγο 

τόν ἒδιωχνα ἐγώ, εἶχαν πιάσει  πάγο καί τόν πετοῦσα μέ τά χέρια μου. 

«Ἓτοιμος;» «Ἓτοιμος!» Εἶχε ἀνεβεῖ μέ τόν Γιῶργο τόν Ἀρβανίτη ἐπάνω στό 

ὑψωματάκι – δέν ἦταν πολύ… εἲκοσι μέτρα ὓψος, δεκαπέντε… «Ἡ κάμερα 

εἶν’ ἐδῶ… θά περάσεις, θά βγάλεις τό κοστούμι σου… θά βουτήξεις… κι 

ἐγώ…»… – ἀπ’ τόν Τιρέλλι εἶχε φέρει ὃλα τά ροῦχα, ἀπ’ τήν Ἰταλία· ὃλα 

τἀ ροῦχα τά εἶχε φέρει ἀπό τήν Ἰταλία. Τό παλτό πού φοροῦσα ἐγώ ζύγιζε 

δεκαπέντε κιλά. Φοροῦσα κοστούμι ἀπό μέσα… γιλέκο… μάλινη βράκα, 

ὃπως ἦταν τότε… πάω, λοιπόν, ἀνεβαίνω στή σχεδία…μόλις φτάνω… μιά 

βουτιά… τό νερό ἦταν τόσο παγωμένο, πού ἐμένα μοῦ φάνηκε καυτό! 

«Στόπ!», φωνάζει. «Ἂλλη μία… δέν… δέν προλάβαμε!» 

Θ.: ;!;!;!;!; 
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Γ.: Τώρα, ὃμως, γιά νά στεγνώσω τά ἐσώρουχά μου… ἀνάψανε κλαριά… 

τούς λέω: «Οὒτε μέχρι αὐριο τό πρωί δέν θά στεγνώσουν – δῶσ’ τά ροῦχα 

νά τά φορέσω ἀπό πάνω καί ὃτι γίνει.» Παίρνω τά ροῦχα... τά φοράω 

ἐπάνω μου… καί βουτάω δεύτερη φορά… «Δέν ἒγινε! Ξανά!»… τρίτη 

φορά… «Πολύ ὡραῖο… θαυμάσιο… ἀριστούργημα!». Τελειώνω, πάω 

σπίτι. Σέ δέκα μέρες τελείωσαν καί τά γυρίσματα τῆς ταινίας. 

Μέ παίρνει τηλέφωνο. Μοῦ λέει «Μιχάλη ἒλα στό γραφεῖο, θέλω νά σοῦ 

πῶ.» Πηγαίνω. «Τί ‘ναι Θόδωρε;» τοῦ λέω. «Κοίταξε… ὃ,τι καί νά πεῖς, ὃ,τι 

καί νά κάνεις  – ἀκόμα καί νά μέ χτυπήσεις, ἀκόμα καί νά μέ σκοτώσεις, 

θά ἒχεις δίκιο.» «Τί; Λέγε;» «Τή σκηνή δέν θά τή βάλω στό έργο! Δέν δένει. 

Ἡ ἂλλη, πού ἒκανα, δένει καλύτερα.»   

Θ.: (Γελάει.) Ἀλλά δέν τόν σκότωσες!  

Γ.: Ὂχι βέβαια· σεβόμουν τή δουλειά που ἒκανε. Ἦταν στρατιώτης στή 

δουλειά του· δικτάτορας στή δουλειά του. Ἒχουμε κάνει συσκότιση στό 

λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης ἐν καιρῷ εἰρήνης – αὐτό ἀπαγορεύεται ρητά! 

Ἀπαγορεύεταιαιαιαι – μήν τό κουβεντιάζουμε τώρα! Συσκότιση δέν μορεῖς 

να κάνεις σέ λιμάνι ἐν καιρῷ εἰρήνης. Ἒκλεισε τήν ὁδό Τσιμισκῆ τῆς 

Θεσσαλονίκης στίς 11 ἡ ὣρα, πρωί Κυριακῆς! Ἀλλά, στρατιώτης στή 

δουλειά του! Τόν σέβομαι, τόν χαίρομαι καί λἐω «Μπράβο του! Μακάρι νά 

βγοῦν ὃλοι οἱ ἂλλοι ἒτσι στή δουλειά τους. Δέν ἒκανε ποτέ πάνω ἀπό ἓνα 

πλάνο τήν ἠμέρα – τό ὁποῖο μπορεῖ νά διαρκοῦσε δέκα λεπτά, δεκαπέντε 

λεπτά…– θα σοῦ πῶ καί κάτι ἂλλο μέ τόν Θανάση τό Βέγγο σχετικά. 

Μετά τό πλάνο τῶν δέκα-δεκαπέντε λεπτῶν ἢμασταν ψόφιοι, ἀλλά 

χαιρόμουνα τήν κούραση πού εἶχα! Ἒλεγα «Μπράβο! Ἂξιζε τόν κόπο 

γαμῶ τό διάολό μου γαμῶ ‘το!»  

 

                                           Τό Βλέμμα τοῦ Ὀδυσσέα 

Γ.: Σέ μιά ταινία πού ἒπαιζε ὁ Harvey Keitel ἒπαιζε καί ὁ Θανάσης ὁ 

Βέγγος… 

Θ.: … Στό βλέμμα τοῦ  Ὀδυσσέα. 

Γ.: Ἢμασταν στό ξενοδοχεῖο «Ἀπέργη», στήν Κηφισιά… τήν ἂλλη μέρα 

ἒκλεινε τό ξενοδοχεῖο γιά νά ἀνακαινιστεῖ. Μοῦ λέει ὁ Θανάσης: «Ρέ 

Μιχάλη, ἐσύ ἒχεις κάνει πολλές ταινίες μέ τόν Ἀγγελόπουλο – πῶς εἶναι;» 

«Δέ σοῦ λέω τίποτε Θανάση, θά τό δεῖς.» Πᾶμε, λοιπόν, στόν τόπο τοῦ 

γυρίσματος, στό ξενοδοχεῖο. Εἶναι μιά σκηνή ὃπου μπαίνουν μέσα δέκα 

Ἀλβανάκια, εἲκοσι Ἀμερικάνοι κάθονται στίς καρέκλες… ἐπάνω στή 

σκηνή τά Ἀλβανάκια… καί διαλέγουν παιδιά, νά πάρουν μαζί τους. Εἶναι 

καί ἡ Ζωή Βουδούρη καί μπαίνει μέσα ὁ Ηarvey Keitel, κουβεντιάζει μέ τίς 

γυναῖκες καί μετά ἒρχεται ὁ Θανάσης. Καί ὁ Ἀγγελόπουλος ἐξηγεῖ τό 

πλἀνο. Ὁ Θανάσης κάθεται δίπλα μου. Ὁ Ἀγγελόπουλος μιλάει σιγά… 

«Θα μποῦνε μέσα… θά μποῦνε μέσα τά Ἀλβανάκια… θά μποῦν οἱ 

Ἀμερικάνοι…» –«καί μπαίνω ‘γώ!» λέει ὁ Θανάσης–, «Ὂχι, Θανάση μου, 

ἀκόμη… Ἀφοῦ, λοιπόν, καθήσουν οἱ Ἀμερικάνοι καί δοῦν τά 
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Ἀλβανάκια… ἡ Ζωή Βουδούρη κουβεντιάζει μέ τήν ἀλλη κυρία…» –«καί 

μπαίνω ‘γώ», λέει ὁ Θανάσης–, «Ὂχι, Θανάση μου, ἀκόμη… 

κουβεντιάζουν κ.λπ. καί ἒρχεται ὁ Χάρβεϋ καί μπαίνει μέσα…» –«Καί 

μπαίνω ‘γώ!», λέει ὁ Θανάσης–, «Ὂχι, Θανάση μου, ἀκόμη…» –καί νά 

‘χουμε ψοφήσει στό γέλιο μέ τόν Γιῶργο τόν Ἀρβανίτη–, «… κουβεντιάζει, 

λοιπόν, μέ τίς κυρίες ὁ Χάρβεϋ….» –«Καί μπαίνω ‘γώ!»–, «Ὂχι, Θανάση 

μου, ἀκόμη… φεύγει ὁ Χάρβεύ… συνεχίζεται ὁ διάλογος μέ τίς κυρίες…» –

«Καί μπαίνω ‘γώ!»–, «Ὂχι, Θανάση μου, ἀκόμη…» «Ἒ, πότε μπαιαιαίνω 

ἐπιτέλους;»… «… καί κουβεντιάζουν οἱ γυναῖκες καί μπαίνεις ἐσύ.» «Δόξα 

τῷ Θεῷ!» 

    Πᾶμε στά Σκόπια γιά γύρισμα. Παίρνουμε τό πούλμαν ἀπό τή 

Θεσσαλονίκη, φτάνουμε στά σύνορα καί περιμένουμε, περιμένουμε, 

περιμένουμε… Ὃλα τά Ἐλληνικά γιωταχί «ντράνγκ!» χωρίς ἒλεγχο 

περνούσανε! Ἐμεῖς ἐκεῖ! Περιμέναμε! Τό βλέπει ὁ Θόδωρος καί 

τρελλαίνεται. «Τί…» «Θά περιμένετε!» Εἶχε τό τηλέφωνο τοῦ Ὑπουργοῦ 

Πολιτισμοῦ τῶν Σκοπίων. Ἀφοῦ τηλεφωνεῖ, ὁρμάνε οἱ τελωνιακοί: 

«Περᾶστε ἀμέσως!» καί περνάμε. Φτάνουμε στό χῶρο τοῦ γυρίσματος. 

Λέει ὁ Θόδωρος: «Μή βγαίνετε ἒξω ἀκόμη, διότι ἐδῶ τά πράγματα εἶναι 

στενάχωρα.» Μένουμε, λοιπόν, στό πούλμαν καί περιμένουμε, 

περιμένουμε, περιμένουμε… Ἒχουμε μπαφιάσει! Βγαίνουμε ἒξω. Κάποια 

στιγμή ἀκοῦμε μιά φωνή κάποιου ἐθνικιστῆ Σκοπιανοῦ, μεθυσμένου, ὁ 

ὁποῖος ἒβριζε – δέν καταλαβαίναμε…καί ἒδειχνε ἑμᾶς. Ὁ Χάρβεϋ πάει 

νά… λέω «Ἂσ’ τον! Μή μιλᾶς, χέσ’ τον!»… καί ὀ Χάρβεϋ πηγαίνει καί  

ἀκουμπάει μέ τήν πλάτη σέ μιά κολόνα κάποιου κτηρίου… καί μιά στιγμή 

βλέπω νά σκάει «μπάαααμ!» μία μπουκάλα, μισό μέτρο πάνω άπό τό 

κεφάλι του! Τρελλαθήκαμε… μείναμε κόκαλο…  

    Τόν μαζέψανε καί κάναμε τό γύρισμα. 

     

                                                Ταξίδι στά Κύθηρα 

Κάνω τόν λιμενικό καί ὁ Ἀθηνόδωρος Προύσαλης κάνει τόν ἂλλονε. Ὁ 

Θόδωρος ἒχει φτιάξει ἓνα καφενεῖο-ντεκόρ στό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης, 

γιά τίς ἀνάγκες τῆς ταινίας, ἐγώ εἶμαι λιμενικός κι ἒχω τά κιάλια. Μοῦ 

λέει ὁ Γιῶργος ὁ Ἀρβανίτης: «Δῶσ’ μου λίγο τά κιάλια σου ρέ Μιχάλη.» 

«Πάρ’ τα.» Ἦταν μία σκάλα διπλή, πρός τό παράθυρο. Ἀνεβαίνει ἀπάνω 

στή σκάλα καί κοιτάζει μέ τά κιάλια. Περνάει ὁ Θόδωρος καί τόν βλέπει. 

«Τί κάνεις ρέ Γιῶργο ἐκεῖ πάνω μέ τά κιάλια;» Καί λέει ὁ Γιῶργος: 

«Προσπαθῶ να βρῶ τούς ἠθοποιούς τοῦ Ἀγγελόπουλου!» 

    Κι ἓνα ἂλλο θά σοῦ πῶ, τό ὁποῖο δέν ξέρω ἂν μπορεῖς νά τό περάσεις… 

θά σ’ τό πῶ, ὃμως, ὃπως ἒγινε. 

Θ.: (Γελάει.) Ἐάν μπορῶ νά τό περάσω στήν ἱστοσελίδα μου; 

Γ.: Μέ τόν Μᾶνο τόν Κατράκη –δέν ξέρω ἂν θά περάσει–, ἂν θέλεις, ἂφησέ 

το, ἂν θέλεις, πέρασέ το. Εἲμαστε στό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης, σέ ἓνα 
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κτίσμα πού ’χει κάνει καί περιμένουμε. Μοῦ λέει ὁ συγχωρεμένος ὁ 

Μᾶνος: «Ρέ Μιχάλη, τί κάνουμε – ξέρεις;» 

Λέω… κ. Μᾶνο… ξέρω ‘γώ… περιμένουμε νά δοῦμε τί… τί πλάνο θά 

κάνει, δέν ξέρω τί θά κάνει. «Νά σοῦ πῶ ἐγώ τί κάνουμε», μοῦ λέει. 

«Βαρᾶμε βουλγάρικη μαλακία!» 

«Ξέρεις τί εἶναι ἡ βουλγάρικη μαλακία», μοῦ λέει. «Ὂχι κ. Μάνο!» «Θά σ’ 

τήν πῶ ἐγώ», μοῦ λέει. «Σηκώνουμε τόν ποῦτσο μας! Βάζουμε στό κεφάλι 

λίγο μέλι! Πιάνουμε μία μῦγα, τῆς βγάζουμε τά φτερά, τή βάζουμε πάνω 

στό κεφάλι. Αὐτή, χωρίς φτερά, δέν μπορεῖ να πετάξει! Γυρίζει, γυρίζει, 

γυρίζει πάνω στό κεφάλι μας κι ἐμεῖς χύνουμε! Αὐτή εἶναι ἡ βουλγάρικη 

μαλακία! Αὐτό κάνουμε τώρα.» 

 

                                        Μιά Αἰωνιότητα καί μιά μέρα 

Γυρίζαμε στό ξενοδοχεῖο ἀπ’ τό καραμπουρνάκι· μέ τό ἲδιο λεωφορεῖο πού 

«παίζει» στήν ταινία κι ἐγώ παίζω τόν εὶσπράκτορά του. Ἢμασταν ὁ 

Θόδωρος, ὁ Αρβανίτης κι ἐγώ. Τοῦ λέω: Καί οἱ κόρες σου, στό ἐπάγγελμα 

πού θά κάνουν, θά εἶναι καλές… » «Ὂχι!», μοῦ λέει «Δέν μπορεῖ νά εἶναι 

καλύτερες ἀπό μένα. Εἶναι φυσικό φαινόμενο. Ἂν ὁ πατέρας εἶναι πολύ 

καλός σέ ἓνα πράγμα, δέν μπορεῖ ὁ γιός ἢ ἡ κόρη νά εἶναι καλύτερη ἀπό 

αὐτόν. Εἶναι νόμος τῆς ζωῆς· ἀπό μένα καλύτερη ἀποκλείεται νά ‘ναι.»  

 

 

Ἦταν ἓνας ἂνθρωπος πού ἀφ’ ἓνός σοῦ ἒβγαζε το λάδι, ἀφ’ ἑτέρου δε 

ἒλεγες: Χαλάλι σου ρέ πούστη! Χαλάλι σου! Ἒκανα ἓνα πλάνο καί τό 

εὐχαριστήθηκα! Τόν εὐχαριστῶ, ὃπου κι ἂν βρίσκεται, διότι μέ ἐξαίρεση 

τήν τελευταῖα ταινία του, τή Σκόνη τοῦ Χρόνου, ἀπό τό 1980, μέ τόν 

Μεγαλέξανδρο, μέχρι καί τό Λιβάδι πού δακρύζει εἶχε ρόλο γιά μένα! 

Ἐκτίμησε  αὐτό πού ἒκανα – ἐγώ ἒτσι τό ἑρμηνεύω. Καί ρόλος νά μήν 

ὑπῆρχε, ἒγραφε γιά μένα. Δέν ὑπῆρχε περίπτωση νά κάνει ὁ Θόδωρος 

ταινία καί νά μήν εἶμαι μέσα! 

Θ.: Τό ἒχω σκεφτεῖ κι ἐγώ. Ἀπό τότε πού ἒρχισε νά συνεργάζεται μέ 

ξένους, διάσημους ἠθοποιούς, οἰ φαρμακόγλωσσες ἂρχισαν νά λένε: 

Ἒγινε διάσημος καί ξέχασε τούς ἠθοποιούς πού τόν στήριξαν στίς πρῶτες 

ταινίες του. Δέν εἶναι ἀλήθεια!  

Γ.: Μά… θά ἀναφερθοῦν οἱ δημοσιογράφοι στόν Μιχάλη τόν Γιαννάτο, 

πού ἢτανε συνέχεια! Ἂν ἦταν ὁ τάδε κυκλωματάκιας, θά τό ἀνέφερε ὁ 

Τῦπος τόν Μιχάλη τόν Γιαννᾶτο, ἀλλιῶς γιατί νά τόν ἀναφέρει; Εἶναι στά 

κόλπα μέσα; Δέν εἶναι στά κόλπα μέσα! Ἒ, ἂσ’ τον, χέσ’ τον ! Ποιός; Ὁ 

Μιχάλης ὁ Γιαννᾶτος – κάτι τρέχει στα γύφτικα ! 

Εἲτε στίς ταινίες εἲτε στό Θέατρο, ἒμαθα νά εἶμαι ἀληθινός. Ἂν τό 

ἐκτιμοῦν ἢ όχι, δέν μ’ ἐνδιαφέρει! Θά πάω ἐγώ νά τούς πῶ: Κοιτάξτε τί 

καλός ἢμουνα, πάρτε με – ὂχι βέβαια! Σέ καμμία περίπτωση! Δέν μέ 
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θέλουν διότι δέν εἶμαι στό κύκλωμα; Μέ γειά τους, μέ χαρά τους! Τί; Νά 

κάνω  προσπάθειες νά μπῶ στό κύκλωμα; Ὂχι!  Σαφῶς ὂχι.  

                                           

 

                                             Ἂν ἢμουν στήν Τουρκία… 

 

Θ.: Μετανόησες πού ἒφυγες ἀπό τήν Τουρκία; 

Γ.: Δύσκολη ἀπάντηση… δύσκολη ἀπάντηση, διότι κοίταξε νά δεῖς τί 

γίνεται. Ἐάν ἐγώ ἢμουν στήν Τουρκία καί ἒκανα ταινία μέ τόν 

Σπῆλμπεργκ, τήν ἂλλη μέρα θά ἢμουν ἡ πρώτη φίρμα τῆς Τουρκίας. Οἱ 

ἂνθρωποι θά τό δεχόντουσαν, θά τό σεβόντουσαν καί θά λέγανε: «Μάγκα 

μου, σοῦ βγάζω το καπέλο! Ἀλάχ, Ἀλάχ!». Δέν θά προλάβαινα νά σηκώνω 

τηλέφωνα. Ἐδῶ δέν ὑπάρχει αὐτό τό πράγμα. Ἐδῶ ὑπάρχουν τά ἀγκούρια 

πού παίζουν καί εἶναι μέσ’ τό κόλπο. Ὃπως σοῦ εἶπα, εἶμαι χαμηλῶν 

τόνων καί στήν Ἐλλάδα σέ τρώει ἡ μαρμάγκα ὃταν εἶσαι χαμηλῶν τόνων. 

Ποτέ δέν εἶπα ὃτι πῆρα γράμμα ἀπό τόν Ἂλαν Πάρκερ, στό ὁποῖο μοῦ 

λέει: «Ἂν δέν ἢσουν ἐσὐ Μάϊκλ, ἡ ταινία δέν θά εἶχε τήν ἐπιτυχία πού 

ζήσαμε.» Ποιός; Ὁ Ἂλλαν Πάρκερ!  

    Στήν ταινία τοῦ Σπῆλμπεργκ, δέν τό ἒχω πεῖ σέ κανέναν, τό λέω σ’ 

ἐσένα τώρα, εἲχαμε νυχτερινό γύρισμα καί ἦταν και ἡ Κριστίν Μακόσκο, 

ὑπεύθυνη τοῦ casting. Ἀφοῦ τελειώσαμε τό γύρισμα και πῆγα ν’ ἀλλάξω, 

ἒρχεται δίπλα μου και μοῦ λέει: Michael, you are very, very good actor! Ποιός; 

Ἡ Μοκόσκο, πού εἶχε δεῖ τριάντα χιλιάδες Ἀμερικανούς ἠθοποιούς! 

Ὑπῆρχε μιά σκηνή στήν ὁποία ἒρχονται οἱ Ἑβραῖοι καί ἀνατινάζουν τό 

δωμάτιο τοῦ ξενοδοχείουμου. Μοῦ λέει ὁ Σπήλμπεργκ: Μάϊκλ δέν θά σέ 

χρειαστῶ ἀπόψε, θά γυρίσω τή σκηνή μόνος μου. Τήν ἂλλη μέρα πού 

πῆγα στό γύρισμα, μέ φωνάζει καί μοῦ λέει «Μάϊκλ, ἒλα νά σοῦ δείξω τή 

σκηνή πού γύρισα! Καί ἒμεινα ἂφωνος! Μέ φώναξε γιά νά μοῦ δείξει τή 

σκηνή πού γύρισε – ποιός; ὈΣπῆλμπεργκ!  

    Καί τόν καιρό πού διάβαζα τό σενάριο, στή σκηνή στήν ὁποία οἱ Ἐβραῖοι 

μοῦ φέρνουν τά χρήματα, τό σενάριο λέει «The Greek porter spits the 

money». Λέω «Στῆβεν, στήν Ἐλλάδα δέν φτύνουμε τά χρήματα, ρίχνουμε 

μούντζα.» Μοῦ λέει: «Michael, you are my Greek side now.» («Εἶσαι ἡ 

Ἐλληνική μου πλευρά τώρα.») «Κάνε ὃ,τι νομίζεις σωστότερο.» Ὃταν 

γυρίσαμε τή σκηνή  ἒπεσε τό θέατρο ἀπ’ τά γέλια. Ὃταν παίχτηκε ἐδῶ ή 

ταινία, ἒγινε τῆς πουτάνας τό κάγκελο! Ποιός; Ὁ Στῆβεν Σπῆλμπεργκ! Ἂν 

τά ἒλεγα σέ ἓναν Ἓλληνα σκηνοθέτη, θά μοῦ ἒλεγε «Κάτσε ἐσύ, ξέρω 

ἐγώ.» Ὁ Στῆβεν Σπῆλμπεργκ κάθισε καί ἂκουσε αὐτό πού εἶπα ἐγώ.  

Θ.: Δυσκολεύτηκες οἰκονομικά στή ζωή σου μετά ἀπό τόσες πολλές καί 

σήμαντικές συνεργασίες ; 

Γ.: Πάρα πολύ - ἀκόμη καί τώρα.  

Θ.: Εἶναι ἂδικο, δέν εἶναι ἂδικο; 
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Γ.: Στή ζωή… μήν τήν ψάχνεις…ἡ ζωή εἶναι τρελλή. Στή ζωή ἒχουν 

χρήματα αὐτοί πού δέν τ’ ἀξίζουν καί δέν ἒχουν αὐτοί πού τ’ ἀξίζουν. 

Ποτέ τῶν ποτῶν δέν ἢμουν ὁ πλούσιος ἠθοποιός – ποτέ. Εἶχα 

ὑποχρεώσεις, ἒδινα ἐδῶ, ἒδινα ἐκεῖ κ.τ.λ. κ.τ.λ. Δέν ἒκανα μιά ταινία γιά 

τήν ὁποία νά πεῖς «Ὃλα τά λεφτά δικά σου ρέ μάγκα.» Μετά Τό Ἐξπρές 

του Μεσονυχτίου πολλοί ἂνθρωποι ἀπό τήν Ἀγγλία μοῦ ἒγραφαν: 

«Μάϊκλ, ἒχεις πολλούς φίλους στην Ἀγγλία. Σε περιμένουμε στήν 

Ἀγγλία». Δεν μποροῦσα να πάω, γιατί εἶχα τή μητέρα μου. Σκέφτηκα ὃτι 

ἡ μητέρα μου εἶναι πολύ πιό ἀνώτερο πράγμα ἀπό μιά καριέρα, γιά νά 

τήν ἀφήσω μόνη καί νά πάω στήν Ἀγγλία· καί ἒμεινα μαζί της. 

     


