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Νέα Υόρκη.- 

Από τη Νέα Υόρκη ξεκίνησε το διεθνές «ταξίδι» της πολυαναµενόµενης ταινίας του σκηνοθέτη 

Γιάννη Σµαραγδή «Καζαντζάκης». Η Avant Premiere της ταινίας πραγµατοποιήθηκε την 

Κυριακή 10 ∆εκεµβρίου  στο New York Institute of Technology και ήταν αφιερωµένη  στον 

Νίκο & Κάρολ Μούγιαρη, εις µνήµην του γιού τους Αλέξη Μούγιαρη. 

Την εκδήλωση άνοιξαν µε οµιλία τους  ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιάννης Σµαραγδής µε την 

σύζυγό του Ελένη Σµαραγδή, παρουσία της πρωταγωνίστριας του έργου Μαρίνας Καλογήρου. 

Την πρώτη αυτή προβολή τίµησαν µε τη παρουσία τους  όλοι οι επιχειρηµατίες – χορηγοί που µε 

την οικονοµική τους υποστήριξη επέτρεψαν το «ταξίδι» της ταινίας στο εξωτερικό, οι 

διπλωµατικές αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου, οι επικεφαλής πολλών Ελληνοαµερικανικών 

και Κυπρο-Αµερικανικών οργανισµών και οµογενειακά ΜΜΕ. 



Η πρώτη πρεµιέρα της ταινίας έλαβε χώρα στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στη Κρήτη στις 15 

Νοεµβρίου, ενώ ακολούθησε η επίσηµη πρεµιέρα στην Αθήνα στις 20 Νοεµβρίου στο θέατρο 

Παλλάς. 

Η φετινή χρονιά 2017 έχει κηρυχθεί από το υπουργείο Πολιτισµού ως «Έτος Νίκου 

Καζαντζάκη», µε αφορµή τη συµπλήρωση των 60 χρόνων από τον θάνατο του κορυφαίου 

συγγραφέα και στοχαστή. 



Ο  διεθνώς αναγνωρισµένος, καταξιωµένος και πολυβραβευµένος Έλληνας σκηνοθέτης Γιάννης 

Σµαραγδής, στοχεύει να αναδείξει τη συναρπαστική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη, 

καθώς και το µαγευτικό τοπίο της Ελλάδας µέσα στο οποίο διαµορφώθηκε. Πρόθεση του 

Σκηνοθέτη Γιάννη Σµαραγδή, µέσα από την ταινία να δοθεί η οικουµενική διάσταση του 

µεγάλου Κρήτα συγγραφέα, µε την πίστη ότι θα κάνει υπερήφανους τους Έλληνες στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. 

  

Η ΤΑΙΝΙΑ 



Τον κεντρικό χαρακτήρα Νίκο Καζαντζάκη υποδύεται µε ιδιοφυή τρόπο ο Οδυσσέας 



Παπασπηλιόπουλος και η σπουδαία Μαρίνα Καλογήρου τη σύντροφό του Ελένη. Ο οκτάχρονος 

Αλέξανδρος Καµπαξής είναι ο Νίκος Καζαντζάκης σε µικρή ηλικία, ενώ ο Στέφανος Ληναίος 

υποδύεται τον συγγραφέα σε ώριµη ηλικία. 

Ένα πλήθος εκλεκτών ηθοποιών πλαισιώνουν τους πρωταγωνιστές. Ο Αργύρης Ξάφης 

υποδύεται τον πατέρα του Καζαντζάκη και η Μαρία Σκουλά τη µητέρα του. Τον Άγγελο 

Σικελιανό ενσαρκώνει ο Νίκος Καρδώνης, την σύζυγό του Εύα η Αµαλία Αρσένη, την Ίτκα η 

Γιούλικα Σκαφιδά, τον Ζιλ Ντασέν ο Αλέξανδρος Κολλάτος, τη Μελίνα Μερκούρη η Ζέτα 

∆ούκα, το ∆ρ. Χαϊλµάγιερ ο Adrian Frieling, στο ρόλο της «Καλής Μάγισσας» η Anthoula 

Katsimatides και στο ρόλο του ∆ρ. Στέκελ, µια εµφάνιση έκπληξη από τον Νίκο Μαρινάκο. 

Άλλοι άξιοι ηθοποιοί που παίρνουν µέρος στην ταινία είναι η Όλγα ∆αµάνη και η Έρση 

Μαλικένζου, ο Πάνος Σκουρολιάκος, ο Τάκης Παπαµατθαίου, ο Μιχαήλ Ανδρουλιδάκης στο 

ρόλο του El Greco, συµµετέχει ο Λουδοβίκος των Ανωγείων ενώ το ρόλο του Γιώργη Ζορµπά 

ερµηνεύει εκπληκτικά ο Θοδωρής Αθερίδης, και βεβαίως, τον Ηγούµενο της Μονής Σινά 

υποδύεται σαν από «άλλο κόσµο» ο Στάθης Ψάλτης 

Οι βασικοί συντελεστές της ταινίας είναι ο σκηνοθέτης/σεναριογράφος Γιάννης Σµαραγδής, η 

παραγωγός Ελένη Σµαραγδή,  ο Γάλλος συµπαραγωγός Vincent Michaud, ο διευθυντής 

φωτογραφίας Άρις Σταύρου, ο µουσικοσυνθέτης Μίνως Μάτσας, ο 

ενδυµατολόγος/σκηνογράφος Γιώργος Πάτσας, η µοντέζ Στέλλα Φιλιπποπούλου. 

 


