
ου 1930, πέντε µέρες δηλαδή πριν από την πρεµιέρα του Ονείρου του γλύπτου χιλίων Ελληνοαµερικανών
της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ. Το θέµα απασχόλησε για µέρες τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων. Οι Ελληνοαµερι-
κανοί, που ήρθαν στην Ελλάδα για να «ψωνίσουν» νύφες, προκάλεσαν µεγάλη ταραχή, και όχι µόνο στον γυ-
ναικείο πληθυσµό που έβλεπε «γαµπρούς και δολάρια».
Το κλίµα, λοιπόν, ήταν κατάλληλο για την προβολή µιας ταινίας µε πρωταγωνιστή τον πασίγνωστο στην Αµερι-
κή ως ηθοποιό, βέβαια Λου Τέλεγκεν, για τον οποίο µάλιστα κυκλοφορούσε η φήµη ότι είχε ελληνικές ρίζες.

Λίγα για τον Λου Τέλεγκεν
Ο Λου Τέλεγκεν (Lou Tellegen), στην εποχή της δόξας του, εµφανιζόταν ως ένας διάσηµος γάλλος, ολλανδι-
κής καταγωγής ηθοποιός. Κυρίως έκανε καριέρα στην Αµερική, την εικοσαετία 1915-1934. Πρωταγωνίστησε
σε πολλές ταινίες του βωβού κινηµατογράφου και σκηνοθέτησε µερικές.
Ο Steve Frangos, που αρθογραφεί συστηµατικά σήµερα στις ΗΠΑ για τους άγνωστους καλλιτέχνες ελληνικής
καταγωγής, ισχυρίζεται ότι και ο Λου Τέλεγκεν είναι Έλληνας. Τον ισχυρισµό του στηρίζει στο ανέκδοτο χειρό-
γραφο του Theodore P. Gianakoulis, The Greeks in the United States. Σ’ αυτό ο Gianakoulis υποστηρίζει, αλ-
λά χωρίς να παρουσιάζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, ότι ο Λου Τέλεγκεν γεννήθηκε στην Αθήνα το 1884 και
ήταν παιδί του ευκατάστατου έλληνα στρατηγού Tellegathos Mouranos και της ολλανδής χορεύτριας ισπανι-
κής καταγωγής Άννας- Μαρίας. Θα ήταν ευχής έργον αν κάποιος έφερνε στοιχεία γι’ αυτόν τον στρατηγό, για-
τί η µέχρι τώρα αναζήτηση δεν απέδωσε καρπούς. Ούτε Τηλέγαθος βρέθηκε, ούτε Μουράνος, πόσο µάλλον
ένας συνδυασµός των δύο «ελληνοπρεπών», αλλά όχι ελληνικών, ονοµάτων.
Ο ίδιος ο Λου Τέλεγκεν, στην αυτοβιογραφία του (Women Have Been Kind) που κυκλοφόρησε το 1931, δεν ανα-
φέρει τίποτα περί ελληνικής καταγωγής. Ισχυρίζεται ότι ονοµάζεται Isidore Louis Bernard Edmon van Dommelen
και είναι νόθο παιδί του ολλανδού ευγενούς Isidor Louis Bernard Edmon Tellegen και της Anna-Maria van
Dommelen. Το ίδιο επαναλαµβάνει και το Ινστιτούτο Ολλανδικής Ιστορίας. Είναι, όµως, βεβαιωµένο ότι στην αυτο-
βιογραφία του, στην προσπάθεια να στήσει έναν προσωπικό µύθο, ο Λου Τέλεγκεν λέει πολλά ψέµατα. Στα νεανικά
του χρόνια, σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, είχε µια ζωή τυχοδιώκτη, σε Ρωσία, Πολωνία, Γερµανία, Βέλγιο, πριν κα-
ταλήξει να γίνει βοηθός του µεγάλου γάλλου γλύπτη Ογκίστ Ροντέν, στο Παρίσι, και, στη συνέχεια, εραστής της
66χρονης Σάρας Μπερνάρ (εκείνος 27), µέσω της οποίας καθιερώθηκε ως ηθοποιός. Το 1915 εγκαταστάθηκε στην
Αµερική, το 1918 πήρε την αµερικανική υπηκοότητα και το 1934 αυτοκτόνησε µε φριχτό τρόπο.
Οι µοναδικές αναφορές περί ελληνικής καταγωγής υπάρχουν σε κάποια δηµοσιεύµατα του αµερικανικού Τύ-
που (π.χ., «Τhe New York Times», 18 Ιουνίου 1911), όπου γίνεται λόγος για τον έλληνα στρατηγό πατέρα του
και την ολλανδή χορεύτρια µητέρα του, αλλά χωρίς κανένα επιπλέον στοιχείο.
∆εν αποκλείεται και τα περί ελληνικής καταγωγής να είναι στοιχεία του νέφους που δηµιουργούσε πάντα γύ-
ρω από το πρόσωπό του και την ελληνοπρεπή κατατοµή του, βασικό παράγοντα της επιτυχίας του στο θέα-
τρο και τις πλούσιες γυναίκες.

Για τη Γεωργία Βασιλειάδου
Σε όλες τις βιογραφίες της ελληνίδας ηθοποιού αναφέρεται ότι η πρώτη της κινηµατογραφική εµφάνιση είναι
αυτή στην ταινία Το όνειρον του γλύπτου. Είναι, όµως, αλήθεια;
Η µόνη αναφορά που βρήκαµε γι’ αυτό το γεγονός, είναι στο άρθρο της Ίριδος Σκαραβαίου στο περιοδικό
«Πρωτοπορία» του 1930, για το οποίο έγινε ήδη λόγος, µε τον εξής τρόπο: «Η πρωταγωνίστρια του προλό-
γου ∆ίς Βασιλειάδου δεν είναι κακή στη σύντοµη εµφάνισή της, σαν ερασιτέχνιδα που είναι και που ατενίζει
το φακό για πρώτη φορά».
Σ’ αυτό έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: η αρθρογράφος δεν µας δίνει το µικρό όνοµα της ηθοποιού· πε-
ριορίζεται στο επίθετο. Την εποχή εκείνη, η Γεωργία Βασιλειάδου είναι ήδη 33 ετών, και µόνο δεσποινίς δεν
µπορεί να χαρακτηριστεί. Επίσης, πώς µπορεί να χαρακτηριστεί «ερασιτέχνης» µια επαγγελµατίας ηθοποιός µε
ήδη δωδεκαετή παρουσία στο θέατρο; (Πρωτοεµφανίστηκε το 1918 και είχε συνεργαστεί µε τους µεγαλύτε-
ρους θιάσους της εποχής, όπως της Κυβέλης, της Μαρίκας Κοτοπούλη και του ∆ηµήτρη Μυράτ.)
Μήπως είναι κι αυτό άλλος ένας µύθος;
Όσο για τη µισοκατεστραµµένη κόπια του No Other Woman ή, για την ακρίβεια, της ελληνικής εκδοχής της
ως Όνειρον του γλύπτου, µάλλον πρέπει να βρίσκεται στο υπέδαφος του Περιστερίου. Εκεί ήταν η χωµατε-
ρή των Αθηνών τότε.

«ΟΝΕΙΡΟ ΓΛΥΠΤΟΥ» ΑΠΑΤΗΛΟ!
Η ταινία που ποτέ δεν θα βρεθεί

του Νίκου Θεοδοσίου

Στην ελληνική φιλµογραφία υπάρχει µια ταινία µε τίτλο Το όνειρον του γλύπτου, γυρισµένη το 1930. Κάποι-
οι, που δεν πιστεύουν ότι οι γλύπτες µπορεί να ονειρεύονται, την αναφέρουν και ως Όνειρον του γλυπτού.
Κάποιοι άλλοι, της προσθέτουν και τον εναλλακτικό τίτλο Πυγµαλίων και Γαλάτεια. Με αυτούς τους δύο τίτ-
λους εµφανίζεται και στο µεγάλο ιντερνετικό λεξικό Internet Movie Database.
Μέχρι σήµερα δεν έχει βρεθεί καµία κόπια της ταινίας, και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος την αναζητά. Την έχει
αναρτήσει στον κατάλογο των 450 σηµαντικότερων ταινιών της παγκόσµιας κινηµατογραφικής κληρονοµιάς
που αναζητούνται από όλες τις ταινιοθήκες του κόσµου. Κι όχι άδικα. Πρόκειται για µια µοναδική ταινία, γυ-
ρισµένη στην Ελλάδα και την Αµερική, στην οποία φαίνεται να συµπρωταγωνιστούν η µεγάλη βεντέτα του βω-
βού κινηµατογράφου Dolores del Rio και η Γεωργία Βασιλειάδου!
Το σίγουρο, όµως, είναι ότι ούτε η Ταινιοθήκη της Ελλάδος ούτε κανένας άλλος συλλέκτης θα τη βρουν πο-
τέ· γιατί, απλούστατα, η «ελληνοαµερικανική» ταινία του «Ελληνοαµερικάνου» Λου ή Πολ Τέλεγκαν (Παύ-
λος Κυριακόπουλος) είναι µια ελληνική απάτη διά χειρός ενός Ούγγρου: του Ζόζεφ Χεπ!

Η ταινία, ποια ταινία
Η πρώτη αναφορά για τη συγκεκριµένη ταινία υπάρχει στις αθηναϊκές εφηµερίδες της Τρίτης 8 Απριλίου 1930.
Στη στήλη µε τα κινηµατογραφικά θεάµατα διαβάζουµε: ΣΠΛΕΝΤΙΤ. Το όνειρον του γλύπτου.
Την εποµένη, η ταινία έχει εξαφανιστεί! Το ΣΠΛΕΝΤΙΤ τώρα παίζει την ταινία Ριφ και Ραφ, αεροπόροι. Το όνει-
ρον του γλύπτου δεν ξαναεµφανίζεται ποτέ και πουθενά αλλού στην ελληνική επικράτεια· ούτε στο εξωτε-
ρικό. Τι έχει συµβεί και χάθηκε για πάντα «το καλύτερο ελληνικό φίλµ», όπως ισχυρίζεται η Ίρις Σκαραβαίου,
«µια ταινία που θα µπορούσε να παιχτή στο εξωτερικό χωρίς να ρεζιλευτούµε»;
Το νήµα της λύσης του µυστηρίου δίνει και πάλι η Ίρις Σκαραβαίου µέσα από τη στήλη της φιλµοκριτικής που
κρατάει στο περιοδικό «Πρωτοπορία» την εποχή εκείνη: η συγκεκριµένη ταινία παίχτηκε µόνο σε µία, προβο-
λή «γιατί κάποια πράξη έπαθε µια σοβαρή βλάβη». Κι άλλη κόπια δεν υπήρχε! Ούτε δυνατότητα αντικατά-
στασης του καταστραφέντος τµήµατος. Αυτό είναι σχεδόν αδιανόητο για ελληνική ταινία, δεδοµένου ότι πρέ-
πει να υπήρχε οπωσδήποτε το αρνητικό από το οποίο µπορούσαν να τυπωθούν πολλές κόπιες. Όµως Το
όνειρον του γλύπτου δεν ήταν ελληνική ταινία! Το Internet Movie Database τη συνδέει µε την ταινία No
Other Woman, γυρισµένη στην Αµερική το 1928 σε σενάριο και σκηνοθεσία Lou Tellegen. Με αυτήν, άλλω-
στε, ταυτίζεται όλο το καστ της ταινίας, πλην της Γεωργίας Βασιλειάδου. Το ίδιο κάνει και η Elene Psoma στο
βιβλίο της Filmland Griechenland Terra incognita. Griechische Filmgeschichte zwischen Politik, Gesellschaft und
internationalen Impulsen, που εκδόθηκε στο Βερολίνο. Στις πρόσθετες πληροφορίες που παρέχει η Ίρις Σκα-
ραβαίου, πιθανόν η µόνη κριτικός που πρόλαβε και την είδε, αναφέρει ότι η ταινία γυρίστηκε στην Αµερική,
και µόνο ένας πρόλογος, µικρής διάρκειας, πιθανόν κάποιο πεντάλεπτο, γυρίστηκε στην Αθήνα από τον Ζό-
ζεφ Χεπ. Αυτό που δεν ήξερε, ήταν ότι ο ελληνικός πρόλογος προστέθηκε σε µια ήδη έτοιµη, αµερικανική
ταινία. Προφανώς, εξαπατήθηκε από τους ελληνικούς τίτλους.
Την εποχή του βωβού κινηµατογράφου, υπήρχε η συνήθεια, οι εισαγωγείς των ξένων ταινιών, αλλά και οι µη-
χανικοί προβολής ακόµα, να κάνουν παρεµβάσεις στις ταινίες και να προσφέρουν στους θεατές ένα διαφορε-
τικό µοντάζ· να προσαρµόζουν δηλαδή την ταινία στα γούστα των θεατών! Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο
Ζόζεφ Χεπ έκανε κάτι πιο δηµιουργικό: γύρισε έναν ελληνικό πρόλογο, αντικατέστησε τους αγγλικούς µεσό-
τιτλους µε ελληνικούς, ελληνοποίησε τον Λου Τέλεγκεν, δίνοντάς του το όνοµα Παύλος Κυριακόπουλος, κι
έφτιαξε µια νέα ταινία!
Είναι άγνωστο αν η πρωτοβουλία ανήκε στον Χεπ ή σε κάποιον άλλον. Πάντως, ο Χεπ διατηρούσε µαζί µε
τον Νόβακ εργαστήριο στο οποίο κατασκεύαζε ελληνικούς µεσότιτλους για τις ξένες ταινίες, κι ήταν επίσης
εξαίρετος οπερατέρ και ενίοτε σκηνοθέτης.
Το κίνητρο για να γίνει αυτή η λαθροχειρία, πρέπει να ήταν η θορυβώδης άφιξη στην Αθήνα, στις 4 Απριλί-
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