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                                                Ο ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ  

 

Ο Γιώργος Τζαβέλλας   (1916 –1976) ήταν σκηνοθέτης και σεναριογράφος του  

 Ελληνικού κινηµατογράφου , θεατρικός συγγραφέας και στιχουργός. 

 

Ήταν απόγονος του οπλαρχηγού Λάµπρου Τζαβέλα. Συνεργάστηκε µε τον Νίκο 

Τσιφόρο σε σενάρια για το θέατρο και κατόπιν στράφηκε στον κινηµατογράφο.  

Αρκετές ταινίες του έγιναν επιτυχίες ( O Μεθύστακας,  Η Αγνή του Λιµανιού, Το 

Σοφεράκι, Η Κάλπικη λίρα) και θεωρούνται από τις σηµαντικότερες του ελληνικού 

κινηµατογράφου. Στην πρώτη του ταινία, “ Χειροκροτήµατα ”, γυρισµένη κατά τη 

διάρκεια της κατοχής, εµφανίζεται για πρώτη και τελευταία φορά σε ταινία ο Αττίκ, 

που λίγο καιρό µετά τα γυρίσµατα αυτοκτόνησε. 

Η Κάλπικη λίρα (κανονικός τίτλος: Ιστορία µιας κάλπικης λίρας) είναι ταινία του 

ελληνικού κινηµατογράφου, παραγωγής 1955 

Η υπόθεση αφορά µία λίρα κάλπικη η οποία δηµιουργήθηκε από το πρωταγωνιστή τις 

πρώτης από τις 4 ιστορίες δηλαδή τον Βασίλη Λογοθετίδη, που όµως δεν καταφέρνει 

να προσφέρει στους κατόχους της εκείνα που ονειρεύονται δηλαδή τα πλούτη. 

Αποτελεί µια ηθογραφία της κοινωνίας του '50 µε την ιδιαίτερη οπτική γωνία του 

σκηνοθέτη Γ. Τζαβέλλα. Έχει χαρακτηρισθεί ως µια από τις 1000 καλύτερες ταινίες 

του παγκοσµίου κινηµατογράφου και αποτελεί πιθανότατα την πλέον εξέχουσα από 

τις ελληνικές. 

Η ταινία αποτελεί παράδειγµα σπονδυλωτής άρθρωσης που αφορά 4 ιδιαίτερες 

µικρές ιστορίες µε κοινό στοιχείο µια κάλπικη λίρα που µεταφέρεται από την µία 

ιστορία στην άλλη. Στην ταινία υπάρχει αφηγητής ο οποίος συνδέει τις 4 αυτές 

ιστορίες ο οποίος και κλείνει την ταινία µε την φράση : " Ο παράς είναι πάντα 

κάλπικος " , που αποτελεί και το κεντρικό νόηµα του όλου φιλµ, ότι δηλαδή η 

επιδίωξη του πλούτου οδηγεί µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο και µε όλους τους 

διάφορους χαρακτήρες των ανθρώπων σε µια κάλπικη ζωή. 

Βραβεία / ∆ιακρίσεις 

• Βραβεύτηκε στα Φεστιβάλ Βενετίας, Μπάρι και Μόσχας 

• Επίσηµη συµµετοχή στo Φεστιβάλ των Καννών  

• Επίσηµη συµµετοχή στo Φεστιβάλ Karlovy Vary 

• Ταξίδεψε στο εξωτερικό όπου το κοινό το υποδέχθηκε µε ενθουσιασµό 

• Η πρώτη µεγάλη διεθνής επιτυχία του ελληνικού κινηµατογράφου 

• Ο Georges Sadoul την περιέλαβε στις 1000 καλύτερες ταινίες του παγκόσµιου 

κινηµατογράφου. 

Πληροφορίες 

• Η πρώτη σπονδυλωτή ταινία του ελληνικού κινηµατογράφου 

• Στη Ρωσία παίχτηκε ταυτόχρονα σε 1000 αίθουσες.  

 



 

Υπεύθυνοι Πολιτιστικού Προγράµµατος -  Σκηνοθετική Καθοδήγηση  - 

Επιµέλεια Εντύπων:  

 

κ.  Τρουπιώτη Σωτηρία  

κ.  Μαντζουράνη Ευαγγελία  

κ.  Κατσαΐτη Αλεξάνδρα  

 

∆ιασκευή :  Ευχαριστούµε θερµά για την ευγενική προσφορά της διασκευής του έργου 

                     τον κ. Κλάγκο Κωνσταντίνο, σχολικό σύµβουλο των φιλολόγων.   

 

Σκηνικά – Κοστούµια :        Όλη η θεατρική οµάδα,  

                                                η  κ.  Ράικου Παναγιώτα και οι  µαθητές:                              
Μαρία Παπουτσή, Ουρανία Καρύδα, Παναγιώτης 

Σιµωτάς , Χρήστος Τσερεντζούλιας.  

Ευχαριστούµε θερµά την κ. Μακρυγιάννη, υπεύθυνη βεστιαρίου του ∆ΗΠΕΘΕ 

ΠΑΤΡΑΣ, για την προσφορά ορισµένων κοστουµιών. 

 

Επιµέλεια  Οπτικοακουστικού Υλικού : κ.  Κατσαΐτη Αλεξάνδρα  

                                                                     κ.  Σ ταυρίδης Φώτιος 

Ηχητικά : κ.  Κόρδας Παναγιώτης 

 

Βιντεοσκόπηση : κ.  Αναστασόπουλος Αθανάσιος 

 

 

                               ∆ΙΑΝΟΜΗ  

 

Αφηγήτρια : η Μαρία Λυκουριώτη 

 

 “ Ο ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ… ” 

 

               Παίζουν  
 

Στο ρόλο του Ανάργυρου : Άγγελος Μπαρδάκης  

Στο ρόλο του Ντίνου :  Γεώργιος Σακκάς 

Στο ρόλο της Φιφής :  Μαρίνα Σώρρα               

Στο ρόλο του Παπαδόπουλου :  Μάριος Παπαθεοδώρου 

Στο ρόλο της ∆ήµητρας της σπιτονοικοκυράς :  Γεωργία Παναγοπούλου  

Στο ρόλο του Καφετζή :  Άγγελος Κορκόντζηλας 

Στο ρόλο του Α΄ Μαγαζάτορα :  Νικόλαος  ∆ρίτσας 

Στο ρόλο του Γείτονα Ζαφείρη :  Ανδρέας Τσατσούρης   

Στο ρόλο του Φιλς :  Άγγελος Λεχουρίτης  

  

“ Η ΦΑΝΙΤΣΑ… ”  

 

               Παίζουν  
 

Στο ρόλο της Φανίτσας :  Εριφύλη Λαµπαδίτη  

Στο ρόλο της Μαµάς Φανίτσας :  Κωνσταντίνα Γαλάνη 

Στο ρόλο του Αναστάση (Μπαµπάς Φανίτσας) :  Γεώργιος Παναγόπουλος 



Στο ρόλο του Σπιτονοικοκύρη Μαυρίδη : ∆ηµήτρης ∆ελδήµος 

Στο ρόλο της Γυναίκας του Σπιτονοικοκύρη : Φανή Καρκούλια 

Στο ρόλο του Κωστάκη : Νικόλαος ∆ρίτσας 

Στο ρόλο της Γειτόνισσας :  Γεωργία Αβραµοπούλου  

Στο ρόλο του Προέδρου :  Μάριος Παπαθεοδώρου 

Στο ρόλο του Συνηγόρου :  Ανδρέας Τσατσούρης   

Στο ρόλο της Περαστικής :  Γεωργία Παναγοπούλου 

Στο ρόλο του Παιδιού :  Αναστάσιος Στασινόπουλος   

Στο ρόλο της Κυρά - Πολυξένης :  Φωτεινή Ανδρικοπούλου 

Στο ρόλο του Μπακάλη :  Άγγελος Κορκόντζηλας 

Στο ρόλο του Ψιλικατζή :  Άγγελος Λεχουρίτης 

  

 

 

                                ΤΑΞΙ∆Ι ΣΕ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ…  

 

 

 

 

              
                                                              


