Έκλεψε τις εντυπώσεις ο “Καζαντζάκης”
στην πρεµιέρα στη Νέα Υόρκη
Ο Γ. Σµαραγδής θα εκχωρήσει την ταινία αφιλοκερδώς στο Υπ. Εξωτερικών
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Κάτι παραπάνω από ικανοποιηµένος ακούστηκε στο τηλέφωνο ο σκηνοθέτης Γιάννης
Σµαραγδής µετά την εµπειρία της πρεµιέρας της ταινίας του «Καζαντζάκης» στη Νέα Υόρκη
την περασµένη Κυριακή 10 ∆εκεµβρίου.
Η προβολή της ταινίας οργανώθηκε από τον ∆ιευθυντή του Ελληνικού Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου στη Νέα Υόρκη James De Metro µε την βοήθεια της Olga Bornozi και πολλών
εξεχόντων Ελλήνων της Νέας Υόρκης. Οπως έγινε γνωστό η αίθουσα ήταν κατάµεστη και στο
τέλος της προβολής οι θεατές ξέσπασαν σε χειροκρότηµα.
Το ετερόκλητο κοινό αποτελούνταν από πρόσωπα της Ελληνικής οµογένειας, καθώς επίσης
Νεοϋορκέζους, Άγγλους και Αυστριακούς.
Μετά το τέλος της προβολής, ο σκηνοθέτης άνοιξε διάλογο µε το κοινό «που εξέφραζε µε
πολλαπλούς τρόπους τη συγκίνησή του» όπως µας είπε ο ίδιος. Στο τέλος ανακοίνωσε πως θα
εκχωρήσει την ταινία αφιλοκερδώς στο υπουργείο Εξωτερικών για τη πολιτιστική διπλωµατία

της χώρας και ανέγνωσε ευχαριστήρια επιστολή του Υπουργού εξωτερικών Νίκου Κοτζιά.
Ανάµεσα σε άλλα η επιστολή ανέφερε τα παρακάτω:
«Το Υπουργείο Εξωτερικών – και εγώ προσωπικά – ευχαριστεί τον σκηνοθέτη της
Ελληνικότητας για την αφιλοκερδή παραχώρησης της ταινίας στην υπόθεση της πολιτιστικής
διπλωµατίας, ώστε η ελληνική µατιά του Καζαντζάκη να ενισχύσει τόσο τους δεσµούς της
διασποράς µε το µητροπολιτικό κέντρο, όσο και της διάδοσης του Ελληνικού φωτός σε όλο τον
κόσµο. Ας είναι αυτή η ταινία ένας σταθµός στην µακραίωνη πορεία µας προς το αγαθό όπως
αυτό εκφράστηκε µέσα και από την ζωή του µεγάλου µας λογοτέχνη. Το Υπουργείο Εξωτερικών
µε την πολύτιµη συνδροµή σας, ανέδειξε τον άγνωστο, εν πολύ, ως τώρα ρόλο του και ως
διπλωµάτη, σε αυτό το έτος που η ελληνική πολιτεία το έχει αφιερώσει προς τιµή του.»
Στην προβολή παραβρέθηκαν επίσης Αµερικανοί διανοµείς ταινιών, οι οποίοι βρίσκονται πλέον
σε διαπραγµατεύσεις µε την παραγωγό της ταινίας Ελένη Σµαραγδή, συζύγου του σκηνοθέτη,
για τη διεθνή διανοµή της ταινίας. Παρούσες ήταν επίσης η πρωταγωνίστρια Μαρίνα
Καλογήρου που υποδύεται την Ελένη Καζαντζάκη και η Νεοϋορκέζα ηθοποιός Anthoula
Katsimatides, η οποία στην ταινία υποδύεται την «καλή µάγισσα» Χρυσούλα Πουαριέ…
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