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Δελτίο τύπου 

     Τν Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ ζπλερίδεη ην θηλεκαηνγξαθηθό αθηέξσκα, 

πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ησλ εθδειώζεσλ κλήκεο γηα ηα 20 ρξόληα από ην ζάλαην ηεο 

Μειίλαο Μεξθνύξε, ζην ακθηζέαηξν ηνπ Μνπζείνπ πνπ θέξεη ηηκεηηθά ην όλνκά ηεο 

κε ηελ ηαηλία Ο Χριστός Ξαναστασρώνεται, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014, ζηηο 

12.30.  Ζ είζνδνο είλαη ειεύζεξε γηα ην θνηλό.  

     Υπάξρνπλ θάπνηεο ηαηλίεο πνπ ζα ιέγακε πσο έρνπκε θηλεκαηνγξαθηθό ρξένο σο 

Έιιελεο λα ηηο παξαθνινπζήζνπκε. Μία από ηηο πξώηεο είλαη θαη απηή ε αιεζηλά 

ζπάληα κεηαθνξά ηνπ αξηζηνπξγήκαηνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ζηε κεγάιε νζόλε.  

     Ζ ππόζεζε ηεο ηαηλίαο πνπ πήξε ηνλ δηεζλή ηίηιν «Απηόο πνπ έπξεπε λα πεζάλεη» 

έρεη σο εμήο: ζ’ έλα θξεηηθό ρσξηό, ηελ Λπθόβξπζε, όπνπ Έιιελεο θαη Τνύξθνη δνπλ 

καδί κε θαηαλόεζε θη αλνρή, ν παπάο εηνηκάδεη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο Σηαύξσζεο 

ηνπ Φξηζηνύ κε πξόζσπα δηαιεγκέλα από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. Ταπηόρξνλα όκσο κηα 

νκάδα μεξηδσκέλσλ θαη εμαζιησκέλσλ θηάλεη θνληά ζην ρσξηό θαη θαηαζθελώλεη 

ζηηο ζπειηέο ηνπ, ζηε Σαξαθίλα. Τηο δύν θνηλόηεηεο ζα ρσξίζνπλ παξνδηθά 

πξνθαηαιήςεηο θαη κηθξόηεηεο αιιά ζα ηηο ελώζεη νξηζηηθά ε αλάγθε ηνπο γηα 

ειεπζεξία θαη δηθαηνζύλε. Τν δξακαηηθό δξώκελν ηεο Σηαύξσζεο ζα θαηαιήμεη ζε 

εμέγεξζε θαηά ησλ Τνύξθσλ θη ν Μαλσιηόο (πνπ ελζαξθώλεη ζηελ αλαπαξάζηαζε 

ηνλ Θεάλζξσπν) ζα γίλεη έλαο ζύγρξνλνο ρξηζηηαλόο κάξηπξαο. Ο «Φξηζηόο», ν 

«Ηνύδαο» θαη ε «Μαγδαιελή» ζηα ρέξηα ηνπ Καδαληδάθε θαη ζηε κεραλή ηνπ 

Νηαζέλ κεηαηξέπνληαη ζε αιιεγνξηθά ζύκβνια, πνπ όρη κόλν μεπεξλνύλ ηελ 

εζνγξαθία, αιιά απνθαιύπηνπλ ηηο θαζόινπ κεηαθπζηθέο βάζεηο ησλ αλζξώπηλσλ, 

πξαγκαηηθώλ «παζώλ». 

     Φσξίο εγσθεληξηθά ζθελνζεηηθά ηξηθ, ρσξίο πεξηηηέο θνπβέληεο, είλαη ζρεδόλ 

αδύλαην λα κελ δηαβάζεηο, ζε απηή ηε ηαηλία πνπ κηιά γαιιηθά, αιιά είλαη ειιεληθή 

κέρξη ην κεδνύιη, ηελ εύθνξε εηξσλεία κε ηελ νπνία αληηκεηώπηδε ηε ηξαγηθή 

αλζξώπηλε αδπλακία ν Καδαληδάθεο. Ζ αζάλαηε λνεκαηηθή ηνπ πνπ, παξόηη 

θηλδύλεπζε κε αθνξηζκό (πνπ ζηελ νπζία πξάρζεθε), είλαη πην ρξηζηηαλόο θαη πην 

Έιιελαο από όινπο ηνπο δηώθηεο ηνπ. 



     Ζ έλλνηα «κεγάιε πλνή» θπξηαξρεί παληνύ. Κάζε ζθελή έρεη θάηη ην επηθό κέζα 

ηεο, θάηη πνπ ζέιεη λα αηρκαισηίζεη ην βιέκκα. Τν ελδπκαηνινγηθό θνκκάηη ηεο 

ππόζεζεο αλέιαβε ν Γηάλλεο Τζαξνύρεο πνπ θξόληηζε λα ληύζεη κε ηα θνζηνύκηα 

ηνπ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ Καδαληδάθε, ελώ ε κνπζηθή ηνπ Μάλνπ Φαηδεδάθη 

θξόληηζε λα επηηείλεη ηνπο επηβιεηηθνύο ηόλνπο. Σηελ ηαηλία πέξα από ηελ απιή 

ππόθξνπζε, ππάξρνπλ θαη ζαπκάζηα ρνξσδηαθά, πνπ είηε ηξαγνπδνύλ ηνλ εζληθό καο 

ύκλν, είηε θάπνηνλ εθθιεζηαζηηθό ςαικό, είηε έλα δεκνηηθό άζκα πνπ ζνπ γεκίδνπλ 

ηελ ςπρή κε επζπκία. Ζ αζπξόκαπξε θσηνγξαθία ρατδεύεη ηα πξόζσπα θαη 

εθκεηαιιεύεηαη ζην έπαθξνλ ηηο ράξεο ηνπ θξεηηθνύ ήιηνπ. Τν ζθεληθό είλαη γλήζην 

θαη ιηηό.  

     Ζ ηαηλία πήξε εηδηθό βξαβείν ζην Φεζηηβάι ησλ Καλλώλ ην 1957 θαη ήηαλ 

ππνςήθηα γηα BAFTA θαιύηεξεο μέλεο ηαηλίαο ην 1958. Δηδηθή Μλεία Βξαβείν 

OCIC δόζεθε ζηνλ Επι Νηαζέλ. 

     Ζ πξεκηέξα ηεο ηαηλίαο έγηλε ζηελ Γαιιία ζηηο 4 Μαΐνπ 1957, ιόγσ αληίδξαζεο 

ηεο Ηεξάο Σπλόδνπ ηεο Διιεληθήο Δθθιεζίαο, πξνο ηνλ «άζεν» Καδαληδάθε, ελώ 

ζηελ Διιάδα πξνβιήζεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο 17 Απξηιίνπ 2008!!!!! Ζ ηαηλία 

«θαηέβεθε» ακέζσο γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο θαη θαηόπηλ «ζάθηεθε» ζηα ππόγεηα ησλ 

δηαθόξσλ εηαηξεηώλ. Σηελ αλαθνίλσζε ηνπ Επι Νηαζέλ θαη ηεο Μειίλαο Μεξθνύξε 

μερσξίδεη ε θξάζε: «Όζν ππάξρνπλ άλζξσπνη, ν Φξηζηόο ζα ζηαπξώλεηαη 

ζπλερώο…». 
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