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Tcv ;'ΙΙτίνο Κ<Χτσοuρίδη, 
τcv ΠΙΧΡιχνωνC. σκην~έ-τη 
κιχ! c;ενCXΡIΘνΡ~φ() ('*π" 
χ()ι\'()ίί με τ';ν Άση-μ«κ!,! 
ΙΊoιλoιμόt) της τocινίας "Τ ι 
εχocνες c;τcν πι:.λεμΘ ΘΙΧ-
\':Χc;η)). π<>ιι xoιτex νε"ιχη 
δμ()λΘΥίoc ή δl1μιοuρvίσ; της 
άποτελεσε c;τoc8μc στrι \· ί
oropi;c το\) Έλλη\'Ι)(()\) Κι
νημ<ΧΤ"Υράψc>u (μ' _έπιπτώ.
σεις πι:ιu θoc φ:χvοuv στ.:> 
σuvτcμc> μέλλQV) τC\· ou
\,:χντήσ:χμε στ" ξεvc>δι:ιχ.εϊc> 
onou χocτέλuσε άμέσ~ς u
στερoc ιXrrc την πρc>;;ςθεσι νiΊ 
&φιξη r()u στη\, ΚUΠΡΘ. 
ΜαζΙ καΙ δ Θανάσης ΒεΎ'Υος 

ό συμ"lΌ'θης αίιτός ήθoπoιo~ μια 
σκιαΥ'ραφία TCU ΟΟοΙου δσj<ι,..ιό
σαμε νά δώσοu,.ι.ε στό κρ.οτ·,ι<ο 
μ<:rς ση'μείωμα της Τετ' της. 
Τώρα δμως ή προσοχή ι.ιας {ρΕ· 
φοντ<χ. "fpoc; τον Kατσoυρ,~η 
,,-Εσα (r,ιo τον όποίο βέλαμε νά 
"γό!λουμε 5.(1 μονά:χα τηΥ .. ρο... 
.... ω-τIΚή του σταδιοδρομία στόν 
<ινηματσγράφο ά!\λα καΙ όρ ισμέ
J:J. γενlκώτερα πρσ5λΤΙ,ιατσ τ1ς 
"Ε&50'.1ης Τέ.χνης στην Έλλα
δα. 

Σ8,lνός, σο8αρός, μs.λ.Hημέ-
voc άνσ:πτύσσει στρoyγUΛ,μένα 
τΙς άιτόψεις του, τα ΠΙ(jτεuω 

_ του, τα σχέδια του. Κι' ε.χ.ε, Βά
ρoc ή κουι1>έντα του Υιατί είναι 
κccλός γνώστης του e6J...a τος 
του, πατα σέ στέΡεο εδαψα;. 

'Α'Π.Ο την Κίι1φο ίrφl.lΥε δ 
ΚατοουρΙδης τό 1945. πηγε 
στήν 'Αθήνα για σπουδές. Τέ-
λειωσε τήν Ανωτάτη Σ'Χολη 
ΟΙ'κοvoμ ι'Κων Σ ποι.6ών. μ crττή-

_ δη ε μετά στΙς νομι'κές t1tl-
στη μες Υρήγορα σμως τί ς iΞ!y
κατέλειψε ΥΙατι τον τρα"..aϊJσΈ ό 
κινη'ματσγοάφος. Τό,.ε άκρι6ως 
τό 1950, εΙχε ά"ιχίσεl iι Ιλειτοι>ρ
Υία της 'Ανωτάτης Σ'){oλi'jς Κ ι
νryμ~ογ~άφou του Στα ου 
αιτ' Ο!τOU ά-rε'ΦOί-τησε δ -Κατσου· 

_ ρίδης με δί1tλωμα σκηΥΟθέτ . Ή = σKηνoθετlKiι δμωc δοιίλ.εια ηταν 
τότε O1)(εOOV άνύπαρκτη. 'Έτσι 
δ νεαρOc; Κ ίι'Π.ριος σκηνοθέτης 
δοόλεψε Υια κά'ττοο 9 όνια 
όnτoo:IλεισΤI'ΚQ: σαν -τειχνιl<ός ΚΙ_ 

- l>ηματσΥιρά3φου. "'Ητα. τότε αιτο
σtt<=μooς στήν «ΦΙvoς> καΙ 
δoί/λεUΕ σαι διειJθuντής φωΤΟ
-yρaψΙας καΙ ίrnεύθι.ιvoς ytό: τό 
μοντάζ. 
Τό 1959 δ Ντίvoc K=σou

ριδης τη:>αyμC1"ro1tOfttOE τό 1t'ρώ
- το του σκηνοθεTl'κό έyxείρrιμα. 
_ ~E'1(ανε κ ΙVfl\ll=σΥΡαψlική 1t'ρO-

Πέτυχαν 
σέ έξειτάσεις 

Πρώτων Β'οnθει·ων 
ΟΙ <Jjκόλouθoι, 

σcψμσγή .. :ης Υνω:"'της ίσταΡΙας 
, ou NτρεuφoUς. Γιιρισε τήν "αl
νία 4:'ΕΙμα ι d'θωoς». ' hκcV\Ο(ι$η
σα~ τό «~B.YK'\ημα στα παρα
Ο'κηνι=, δυό κωμωΟίες με τον 

στό K-ι.ιVΗyητO "οίί eμ1tορ ι κου 
κέ.ρδους, Υεγονός 1tOU άνε!!>άζε ι 
ίιπερμετΡα τον ρσλο του έ,,,άστο
τε παρcσyωyoυ ταινίας, '!l'Oύ με
ταυρέπεται σε άπόλυτο .κuρΙcφ-

π. ΠΑ 'ΙΟΝΙΔιΗ 

μήνuμα καΙ ΠΡο6λημαιτισμoVc;. 
Και η ταινία αύτή - κι' !bc;) 

ά;φι<!>ως 6ρίσικεται ή σάσία της 
ίιπόθ"Ο'ης - ί>ΙΌ;;ρξε ταυτqχρoνα 
καΙ ή 'μΘyάlλη έιμ'Π'ορι,κη $,,1tιτιιχία 
της ΧΡονιας. 

- τι έπε601λε την ταινία; ρω
τOUμε. 

- την έ'Π'έ~λε ή άνά')'ι<η τoU 
KOIvoU νά δεί κάτι καινο&ριο, ή 

Κ. XOΙτζrιxρηστO, .. οι άδίστσ:- χο μέ ά\1τ<>ψασιστι-κώτσ:το ρόλο άνάγκη να μή μπεϊ σέ μιά αί
!<.τΟΙ» 'Π:ου πρόσφεραν το 1965 έπrι τοΟ σεναρίου ΚΟ:\ η'Ίς σκηνο- ξθουι;ια ά~~ς. Κ'αΙ. μ~ για _~α 
στόν ι KoόΡKOUΛO τό ιι.ραGείο τοί3 θεσίας. εxcn:τε Ι2 α ΥΙ?, να σκεΦ'τ'εΙ. 
Φε<πl<Sάλ Θε-σσcdλOνίKης (ενα ~ Αν τα μέτιρα της κρί-σης τοΟ , Zryτoυ\,ε ,,;ερ ισσοτ;ρες διευκρι-
δείιτεΡο. 6~εϊo ~Kε στή~ φω- ΤΤΟ:ΡαΥω;οϋ - τονίζει δ, κ. Κα- νlσε~ 'h'!: ~ηνετ;~ιν&:.:, δψη 'Ol1 

τα(νία τού Κατσοι;ρΙδη «Σύντο- λιτειχνlκή τou στό:8μ εΤν;'ι χα- ~ει . τ. , ατσouρ< ~, να", 
τσγραφια). Η άιμεσως έπο.μενη τσουριδης - εΤναl xα~'λα ή KOIA_ λ' δ Ν VΤ Κ 'δ '. μΥι: 
μο Διάiλε ,μμo.;{ χάρισε στήν πρω- μl1\ή, τα πιστε&ω O<.J άνίιττα.ρ- ρι~ω μια :EτoIachT~OV~O:. _ε~
τσγωνfστρια Zoυ"ι'Πoυλάl,<η το κ'α Κι· ή τ6\μTl του Q,,.(mοψκτη νωVΤήας 'Π~~ . Ο :'1" π,?,/?ο 0-

Οί Ντίνος Καίlοοuρίιδnς 1«Ιί Θανάσnς Βέγγος κστα τrrν 
αφtξΓι 1'Ο1.Χ; στο όερσδρόμιο Λιε;υχωσίιας, ·ένώ μrλ:oνν 

οτούς δnμιοσΙΟιΥρόφοuς: 

Ι!ιρα'δείο γυναιοκείou ρ5λ.οο τοο 
Φ.,στι~ Θεσσ<ι:λονί'Κης. • 

το 1966 δ NTί\lOς Kστσoupί
δης διαπίστωσε 'Πώς δε. μ1tο-
ρούσε να συνΕχίσει "άtτω άπό 
τούς «Vφlσταμέvoι!ς 5pouς. τή 
σκηl.λ:>θετ,oc'ή 700 δouλε ιά >καί α
vol ξε τ&)(νι,κό κ IΥηιματοΥΡαΦ'>κό 
φyaxrτήplO. 

Zryτoϋμε δι ευιψ lνίισε ι ς γιά 
τούς όφ.σταμενους 
δ (J ο υ ς ~,. iι συνoμιfλία 'Π:ερ
να ετσl στ-ι]ν κακώαι,μονία ,00 
'EλiληV1ΙΚoU KΙ'vη1μσ:τoιy1ρό!φoυ, 

τότε ε!ναι ΦUΣι'Κό &ΤΙ δδηΎοίι
~α~ε. σέ. .μι~ διαΡκίΊ 'teOΡ~. Μια 
ο:πο Τlς σ\.ΝΕ'πειες αuτης της κα

τά!στaσης είναι και οΙ μόνl,l,ες 
έ:ιrαναλήψεις τίrnou BoιιγIOU
ΙCΛά"η .. , 
Νά δμως 1tOίι Eισn:<:ιJ<Π 'Π ι α αί>

το το κόκλωμα η παε ι να σπά
σε.. ΚαΙ την άipιχη έ"ανε >ή ται
νία «Τι έικανες στόν 'Π'όQ,.εμo Θα
νάση»;. Μια ταινία πού ~αίνει 
έντε;λi;)ς εξω ιrπo την 'Π'Επατη
μevη μιά ταινία με ΕVΤoνo άν
τι1tcl\.,μι'κΟ καΙ άντιφασlΟ'Τι'Κο 

"'ι'< μου αντι" .. ση στον '!tα,εμ 
καΙ τΌv φασισμό. Kαl το οιψο
KινδύΝCυσα. γlατΙ είχα i-τιση
μάνει 'τη Ou\I'CrTOTηTD νά δεχτεί 
τό έ.λληνl;Κό κοινό μια τέ~oια 
ταινία. Δέν Ιί'θελα ΦUOικά w:X 
φτιάξω μια κατΟ')(lκή περι-:τέ
τεια. ΟΙ ΠΡο&ληματισμοι είναι 
,ντελως σίryα'ρoνoι. 

'Ετοl μάζοντας το σενάριο εΤ
ι,α φuo ι κα υπ' Dψη μου τον Θα
νάση Βεγγο Ενσν 'ITol\u γνήσιο 

ωι τr'1γαίo ή.90'ποιό. ΜαΙΙ του 
είχα γυρίσΕΙ την Talvla «'Ένας 
8θΥΥος Υ ια όλες τΙς δοι>λειες», 
-ιια ταινία μέ κοινωνική σά
τιρα καΙ τόν «Θανάση, την '1-
oιJλιε-ττα κσΙ τα λουκάνικα» μ ια 
κωμωδία ήθων. 
Τώρα Ο,.ιως ,1τ;ρα:yιματατro ι ήσα

uε gva τόλιμη·μα. Και πε'tuχσμε! 
Ή ταινία έπrι/;,λή.Θ'ηKε 'ITαvryγu.. 
ρι,κα, &π:ως ξέρε τε καΙ στό Φε
στl~λ Θ=αλονί",ης ι 

ΚαΙ οί σuνεπει~ς; Ποlές θα 
εΤναl οί σvvέcτειες αύτου ποΟγι-
νε; 

Πρώτη μεγάlλη συνέπεια 
είναι Οτ, δλοι οΙ μ"Ύάλοl πα
Ρσ:ΥωΥΟΙ ταινιων άνέστειλαν τΙς 
'Ι1':rpσryωγες τouς . με,χρις mou 
μ'f]λετήσοuν τΟ φαινόμενο ,.ης έ
πιτl..!)('ίας της ταινίας μας. Ό 
Φίνος άπέλυσε τα σιινΕ>Ργεία του 
καΙ έ1tανεξετό!ζε ι τό σλο πρό-
ypα~μα της 'TC1!p<:rγωyij, του. 

'Αvτι'λC:φο(!,άνΟνταl ολοι, Οτι 
πε:Ρα:Ο'ε πιά ό K'(I~ρός των ταιμ
που της Βουγιοι>κιλάκη, τοϋ Βου
τσα, του Kωνσ-ταντόJρα κτλ. 'Α-
1toδε ί χθηκαν έ-ττίσης χωρΙς άντί
κ.ρv<J1μα οΙ πολυέξοδες, &εαμα
τt>κές Ι <παρ ι κές ται νίι:ς τίι'Π.ου 
Παπαφlλέ<1σα πάνω στΙς 6ποίες 
στήριξαν 'Π'ρΟς στι)"!!η τΙς έ[λ
πΙδες τους οί παρσ:γωγοΙ. 'Η 
ιφίση του &λryνl,ιςOυ κινημσ:το
γράιφou, και λσγω της έπE!λ'CX'Oης 
της τηλεόρασης, σέ σιM)ιxroμό 
με τΤιΥ d!'Πp~ε1t'Tη έ-ττIΤUXία τοσ 
«τι έΊ<ανες στον 'Π'Ολεμο Θσ:vά
ση'~ Ι$οοε μέ όξότητα τό 'Πρό
Θλη μα τou «'Ποο πηγαίVO<..iμε» 
μ'Π.ροστα σε δλouς πού Ο:σχο
λoίJνται σol!>a!pό: μέ τόν Κ ι vη
μorrοΥιράφο στην ΈR'λά6α. "Εν-
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θ:χρρ6νθηικαν κατ' άρrχήν Ολοι έ
κε'ϊνοι που πιστεόouΝ καΙ ε!ναι 
Ε'το ιιμο ι w:X φιτιό:ξouν Koiλό κ·ιv.η
ματCΥ)ψό:φο. Κ ι' ί>πάρχε ι όφκετά 
κσιλό tXv6pώπIvo άλ ικό στην Έλ_ 
λάδα! 

Τό 11'ρωτο ι1>ημα ττιρ έπε ι νανο:ι 
ή στροφη η:ρός καινοίιριους χώ
ρους, πρΟς θέιματα 6ιΥ<ι:λμένα 
μέσα ά!πό τη.ν d1λήθclα της 
ζωης. Ό άμιφι,καΥιικος κινημο:
ΤΟΥ.ράφος, &π:ως !!>λ.έπετε, μας 
έξέ'Πληξε τελεUΤo:ία με δρισμέ· 
veC ται νίες &π:ου 'Π'pσzάfλP-..ετα ι 

Υυ;,.ινή ή σKiληρη αλήθεια. Κι' 
αυτό εΥινε ,μετά άπό τη ι1>α6εlα 
κ.ρfση τοΟ Xόf,\λυγOUVΤ καΙ τή 
σVΝΕιδη-τσττOίηση της άνά1Υκης 
ατι 'Π';>έπει να δοfuί ;τρωτσSouλίσ 
στOVς σKηνoθ~ες κα[ τους σε
ναρΙ ο)"οάφους. 
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Ό ίδιος ό Ν'Τ. Κα;τσουρίδ'1ς 
1tΡο-τί:9εταl τώρα νά πpcr/Cι.>pη
σει μέ ακόμα 'Π'ιό α-:τοφα{)'ιστι
κά ιSήματα. Κ:ιτ' άρχήν μΕ ,Ις 
Eltmιx:cf,eIt; της ταιvfσς Τ<:>ύ θά 
~Pη,μσ:τoδ:>τήσει τό Υόοισμο: 
,αινιων ά-τό σ>'ηνο$lτες μέ τΟΟς 
δ-ι:οίους a(EI τα ίδια καλΡ-..,τε· 
χνι!,<ά πlσT~6ω. 

Διιό τ~τo'ol σκ"νσθέτες - συ
νεογάτες είναι ό Τ. KαvεLλ.λό
πουιλΟζ καί ό Βούλγαρης. Ό 
ίδιος 'ITpoσωo'!tIKO: σ;>χίζεl σε λΙ- _. 
γες ιμ~ρες μιά καινοόσγια ταl· 
νία με τον θ:ινά(Jη ΒεΥγΟ. τί
τλος της «θσ:vάΌη παρε τ' c. 
'!tλ" σου». π.οόχε ι'(αl, μας έξη- -
Υα, Υια μια &ραματl>Kη KG)'J.ru-
δία ut κοιν(,)νι'κή σά-τφα. Θε-
μ'α δ μικρός αvGρω1tος που προ
Q"tαιεί να στεριώσει κάπου μέ-
σα στη. ά<)ιριό,ητα της μεγά. 
λης πολιτείας καΙ πού τελικα ά
VΑΓKάζε-τα ι νά 60εϊ ενο: δικό Ti)U 

τιρόη:ο άντΙστασης, 
Ό κ. Ντ. Kα.τσOUΡίδης εχει 

θμως καΙ κόπτοια σχέδια Υια 
τό γόρισμα ταινίας έδω στην 
Κίι'Π.-ρο. 'Όχι ταινία ένΤΟΠIΟ1μέ
νη χ:ρονl'κά, τ<Χlνία ίστορικη, 
άλλα ταινία άπ' &ΠOV να τt>pσ-
6άιλιλει Υενικά Το θέμα της -ι:ά· 
λης έVΌς μlκ.ρoU λαιιυ ΈVάντια 
στόν ί,μ'l'tεριαλ'<C1μο σ' Ολες τΙς 
σημΘρι ... ές ",ροεκτάσεις. Τ&τε 
μόνο μπορεί μ ια τέτια τ:ιινία να-
χει γενι'κώτερη άπήαηση. Για τό 
έ'γ1)(εύρΤ}μα αίιτό δμως x:ρειάJζ~ι -
καΙ η !!>οήθεια του κι>πριακου 
ιφάτους και τό αλο ζήτημα 6ρί
σκεται ακόμα στό στάδιο της 
συζήτ-η-οης. 
Ή κοι>8εντα με τό!ι ΝτΙνο 

Κατοουρίδη άΥ>:αιιά!ζεl 1(0:; αλ
λα θέμ<rτα, ίι'Π.εlσέιΡ!:(εται στα 
πρ<>&λή,ματα του σεnιαρίoυ (-τι-
στείιέl ΟΤΙ τό σενάΙριο δΕν ΙΌρε-
1tEI νάναι δouλι ά ένός 'Πpoισ(~
τrou κι' δπωοσδή·ποτε δ <JIKηvc8έ
της 1tPOOEl νά σL1μJμετέ!xει aτή 
συyy,ραΦ"i του) ΠΕ'ρνα στον χα
ρcσKτήpα των έθνιο<ω. παιΡσ:Υω-
yΩv (εΤνα ι καΤ'11γαρηιμαη: ι 'κος 
στό δτι τστε μόνο μιά ταιl'ία 
μΠοΡεϊ να είιιαι KαiIoη, δταν εΙναl 
καί ΎΥήσlα έ.θνι ,κη. και τό,ε 
μoνQχα ,μπορε, νό: ξε-n:ετQ.1)(TEί δ 
έlλiληνι'Κoς ιc;ινηιματoγpάφoς έξω 
ά'Π.Ο τα σύνορα, το\)" OταJI/ γίνει 

. \, 

________________________________ . ___________ --; Υνήσια έlλiληνιικός). _ 

Ι Ό Ντ. ΚωτσOlJ'ρίδης κι' δ Θα.. 
νάσης 8 έΥΥος yUρ ιισαν !j6η 
.J"f~λ.v .!AAnun T...a.\1'" .cΛ .... Α.ιιι.l'N"f-r'C· ..... -________ .. 
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