
1933 tntt er zum ersten Mai im Theater auf und 1948 im Kino, als er im Film "Die Deutschen kommen 
wieder" von Alekos Saketlanos spielte. 
Als Theaterschauspieler wurde er durch eine Nummer ("Sitzen...") sehr bekannt, die er im 
Vanetetheater spielte. 
Die Ffme, die darauffolgten setzten tin als einen der popularsten Komto des gnechischen Kinos durch. 
Er grundete seine eigene Theatertruppen, wurde Produzent von zwei Filmen, Regisseur (1951, "Vor 
Allem Ruhe") und auch Filmautor (1971, "Em Kindermadchen zum Umfallen"). Er schneb auch einige 
Bucher und Gedichte und beschaftigte sich mit der malerei. 
Sein letzter Auftntt im Kino war 1988, im Film von Stavros Konstandarakos "An Bord". 
Fur seine Dienste zum Theater und Kino bekam er den "Goldenen Kreuz von Kdnig Georg Γ und den 
"Sankt Markus Kreuz". 
Er start) 1986. 
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27 χ 35 χιλ., σε φύλλα των 50 τεμαχίων. 
Μυρσίνη Βαρδοπούλου 
Πολυχρωμία (OFFSET) 
"ΑΛΕΞ. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ" Α.Ε. 
θα κυκλοφορήσουν στις 17 Δεκεμβρίου 1997 και θα διατί
θενται από τα Ταχ. Γραφεία μέχρι και 16 Δεκεμβρίου 
1998, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. Πλήρεις σειρές θα 
διατίθενται από τα Ταχ. Γραφεία για τέσσερις μήνες από 
την κυκλοφορία τους και από τό κεντρικό Φιλοτελικό Γρα
φείο για δέκα μήνες, εφόσον δεν εξαντληθούν νωρίτερα. 

Φ Α Κ Ε Λ Ο Ι Π Ρ Ω Τ Η Σ Η Μ Ε Ρ Α Σ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ 
Τα γραμματόσημα της σειράς αυτής θα επικολληθούν σε δύο Φ.Π.Η.Κ. Κάθε Φ.Π.Η.Κ. θα έχει παρά
σταση σχετική με το θέμα της σειράς. 

Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Φ . Π . Η . Κ . 
θα διατίθενται προς 950 δρχ. το ζεύγος, με προεγγραφές στα κατά τόπους Ταχ, Γραφεία, μέχρι και 
5 Δεκεμβρίου 1997. θα πωλούνται επίσης από το Κεντρικό Φιλοτελικό Γραφείο (Αιόλου 100,101 88 
ΑΘΗΝΑ) επί 15 ημέρες από την ημέρα κυκλοφορίας της σειράς, εκτός αν εξαντληθούν νωρίτερα. 

Β Α Σ Ι Λ Η Σ Α Υ Λ Ω Ν Ι Τ Η Σ 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1904, Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε το 1924 με το θίασο της Ελένης Ζα-
φειρίου, στο έργο "Ερωτικές γκάφες". Στη συνέχεια συνεργάστηκε με διάφορους θιάσους σε οπερέτες 
και κωμωδίες, μέχρι το 1928, οπότε και στράφηκε προς την επιθεώρηση, επικεφαλής δικού του θιάσου. 
Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1929, στην ταινία του Αχιλλέα Μαδρά, "Μαρία 
η Πενταγιώπσσα", ενώ ακολούθησαν δεκάδες άλλες έως το 1970, που ήταν και η τελευταία του εμ
φάνιση στη μεγάλη οθόνη, στην ταινία του Παύλου Παρασχάκη "Η αριστοκράπσσα κι ο αλήτης". 
Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της ταινίας πέθανε από καρδιακή προσβολή. 

Β Α Σ Ι Λ Η Σ Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
Γεννήθηκε στην Πάρο το 1894. 
Ηθοποιός, κυρίως της σκηνής, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο σανίδι το 1910, στο θέατρο "Νέα 
Σκηνή", πλάι στη Μαρίκα Κοτοπούλη, και δυο χρόνια αργότερα έπαιξε μαζί με την Κυβέλη. 
Από το 1914 έως και το 1916 έμεινε στη Γερμανία, ενώ το 1921 για πρώτη φορά σχημάτισε δικό του 
θίασο με την επωνυμία "Ελληνική Κωμωδία Βασίλη Αργυρόπουλου", και έπαιξε στα μεγαλύτερα θέα
τρα της εποχής "Κεντρικόν" και "Αλάμπρα", ανεβάζοντας διάφορα έργα. 
Το 1948 εκδόθηκε η μελέτη του, με τίτλο "Η τέχνη του ηθοποιού". 
Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε μόνο μία φορά το 1952, στην ταινία του Χρήστου Αποστόλου, 
"Το στραβόξυλο". 
Πέθανε το 1953. 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Ο Υ 
Γεννήθηκε το 1897. 
Σπούδασε φωνητική μουσική στη Σχολή Γεννάδη κια εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1923 ως χο
ρωδός, στην όπερα "Ερνάνης". Σύντομα στράφηκε στην πρόζα και συνεργάστηκε με την Κυβέλη σε 
πολλά έργα, ενώ αργότερα πήρε μέρος σε πολλούς θιάσους, ανάμεσα στου οποίους των Αιμίλιου 
Βεάκη κια Μαρίκας Κοτοπούλη. 
Το 1928 στο θέατρο "Κεντρικόν", εμφανίστηκε στη παράσταση "Λυσιστράτη". 
Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το 1930, στην ταινία του Παύλου Κυριακόπουλου, "Ονειρο 
γλύπτου, για να ακολουθήσει πλήθος άλλων, πάντα σε χαρακτηριστικούς πρωταγωνιστικούς ρό
λους. Τελευταία της εμφάνιση στον κινηματογράφο το 1977, στην ταινία του Σπύρου Ζιάγκου, "Ενα 
ένα τέσσερα". 
Επίσης εμφανίστηκε με επιτυχία και στην τηλεόραση στη σειρά "Ο Χριστός ξανασταυρώνεται'. 
Πέθανε στην Αθήνα το 1980. 

Λ Α Μ Π Ρ Ο ς Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ά Ρ Α ς 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1913. Σπούδασε στη Σχολή Λουί Ζουβέ, στο Παρίσι. 
Εκανε το θεατρικό του ντεμπούτο στο Παρίσι το 1938, με το όνομα, Κωστάν Ντάρας. Παράλληλα 
με το θέατρο, ξεκίνησε και την κινηματογραφική του καριέρα, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως: 
"Πόρτο Φράγκο", Ό τελευταίος Ροβινσώνας", "Ανεβαίνοντας τα Ηλύσια" κ.ά. Στα τέλη της δεκαε

τίας του '30, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε τη θεατρική του σταδιοδρομία συνεργαζόμε
νος με τους πιο αξιόλογους θιάσους της εποχής. 
Στον ελληνικό κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το 1940, στην ταινία του Φιλοποίμενα Φίνου, "Το 
τραγούδι του χωρισμού". 
Στα χρόνια της ακμής του ελληνικού σινεμά (1960-1971), βρέθηκε στο αποκορύφωμα της καριέρας 
του, ερμηνεύοντας συνήθως ρόλους πατεράδων ή το ρόλο του εκ πεποιθήσεως γεροντοπαλίκαρου. 
Στην τηλεόραση έκανε την είσοδο του το 1976. με τη σειρά "Εκείνες κι εγώ". Τιμήθηκε με το Μετάλ
λιο Τραυματία Πολέμου 1940-41 και με το Χρυσό Σταυρό Γεωργίου Α ' . 
Τελευταία φορά που εμφανίστηκε στον κινηματογράφο ήταν το 1981, στην ταινία του Κώστα Καρα-
γιάννη, "Ο Λαμπρούκος μπαλλαντέρ". 
Πέθανε το 1985. 

Β Α ς Ι Λ Η ς Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Ί Δ Η ς 
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1900. Από τα πρώτα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε με το 
θέατρο και ιδιαίτερα με την κωμωδία. Εδωσε προτεραιότητα στο ανέβασμα έργων Ελλήνων συγγρα
φέων και έπλασε δεκάδες ρόλους χαρακτηριστικών τύπων της Ελληνικής αστικής ζωής. 
Η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση έγινε το 1933, στην ταινία του Τούρκου σκηνοθέτη Ερτο-
γρούλ Μουσχίν Ό κακός δρόμος". Ηταν ένα κοινωνικό δράμα βασισμένο σε μία νουβέλα του Γρη
γόρη Ξενόπουλου και έπαιξε στο πλάι της Μαρίκας Κοτοπούλη. 
Μετά τον πόλεμο, συνεργάστηκε αποκλειστικά με τον σκηνοθέτη και συγγραφέα Αλέκο Σακελλά-
ριο, μεταφέροντας στην οθόνη μερικές από πς μεγαλύτερες θεατρικές του επιτυχίες. 
Η τελευταία του εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν το 1959, στην ταινία του Αλέκου Σακελλάριου, 
"Ενας ήρως με παντούφλες". 
Πέθανε το 1960. 

Δ Ι Ο Ν Υ Σ Η Σ Π Α Π Α Γ Ι Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
Γεννήθηκε στο Διακοφτό της Αχαίας το 1912. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού θεάτρου. 
Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1938 και στον κινηματογράφο το 1947, στην ταινία του Τάκη 
Μπακόπουλου, "Παιδιά της Αθήνας". 
Στον κινηματογράφο έπαιζε σε πολλές ταινίες, πάντα σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, που τον κα
θιέρωσαν στη συνείδηση του κοινού ως έναν ηθοποιό με μεγάλη γκάμα. 
Στην τηλεόραση πρωταγωνίστησε στο σήριαλ "Λούνα Πάρκ" (κυρ Γιώργης), ρόλο με τον οποίο έ
φτασε στο απόγειο της δημοτικότητάςτου. 
Η τελευταία του εμφάνιση στον ελληνικό κινηματογράφο ήταν το 1984, στην ταινία του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου, "Ταξίδι στα Κύθηρα". 
Πέθανε το 1984. 

Ν Ι Κ Ο Σ Σ Τ Α Υ Ρ Ι Δ Η Σ 
Γεννήθηκε στο-Βαθύ Σάμου το 1910. 
Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1929 με την παράσταση "Λοβιτούρα". 
Από το 1942 έως το 1958. συγκρότησε επανειλημμένα θιάσους με τους Ξ. Δράμαλη, Αννα και Μαρία 
Καλουτά, Ντιριντάουα, Ρένα Βλαχοπούλου. Κώστα Χατζηχρήστο, Μαρίκα Νέζερ, Μπελίντα κ.ά. 
Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το 1950 στην ταινία του Νίκου Τσιφόρου, "Ελα στο θείο". 
Στη συνέχεια, γύρισε πάνω από 60 ταινίες, στις περισσότερες ως πρωταγωνιστής, πλάι σε σημαντι
κούς ηθοποιούς της νεώτερης γενιάς, που διδάχτηκαν απ' αυτόν (Νίκο Ρίζο, Γιάννη Γκιωνάκη. Σω
τήρη Μουστάκα. Ντίνο Ηλιόπουλο κ.ά.). 
Ο θάνατος του το 1987 σφράγισε το τέλος μιας εποχής στις κωμωδίες του ελληνικού μεταπολεμι
κού κινηματογράφου. 

Μ Ι Μ Η Σ Φ Ω Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
Γεννήθηκε στη Ζάτουνα της Γορτυνίας το 1913. Σπούδασε στη Σχολή Εθνικού θεάτρου, απ' όπου 
αποφοίτησε το 1932. 
Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1933 και στον κινηματογράφο το 1948. στην ταινία του Αλέκου 
Σακελλάριου. "Οι Γερμανοί ξανάρχονται*. 
Ηθοποιός της σκηνής, μεταπήδησε ένα καλοκαίρι στο μουσικό θέατρο και έγινε αμέσως γνωστός 
μ'ένα του νούμερο ("Να κάθεσαι..."). 
Οι ταινίες που ακολούθησαν, τον επέβαλλαν για πολλά χρόνια ως έναν από τους πλέον δημοφιλείς 
κωμικούς της ελληνικής οθόνης. 
Σχημάτισε δικούς του θιάσους, έγινε παραγωγός δύο ταινιών, σκηνοθέτης (1951, "Προπαντός ψυ
χραιμία"), αλλά και σεναριογράφος (1971, "Μια νταντά και τέζα όλοι"), ενώ παράλληλα έγραψε βι
βλία, κυκλοφόρησε ποιήματα του και ασχολήθηκε με τη ζωγραφική. 
Η τελευταία του εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν το 1986, στην ταινία του Σταύρου Κωνσταντα-
ράκου, "Εν πλω". 
Για τις υπηρεσίες του στο θέατρο και τον κινηματογράφο, παρασημοφορήθηκε με το "Χρυσό Σταυ
ρό Γεωργίου Α'" και τον "Σταυρό Αγίου Μάρκου". 
Πέθανε το 1986. 

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ TO CD-ROM ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ" 
ΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΝΟΥ ΚΟΚΚΑΛΕΝΙΟΥ 



VALEURS DESCRIPTION QUANTITIES 
20 drs VASSILIS AVLONITIS 2.000.000 
30 drs VASSILISARGYROPOULOS 1.000.000 
50 drs GEORGIA VASSILIADOU 1.000.000 
70 drs LAMBROS KONSTANTARAS 1.000.000 

100 drs VASSILIS LOGOTHETIDIS 12.500.000 
140 drs DIONYSIS PAPAYANNOPOULOS 4.000.000 
170 drs NIKOS STAVRIDIS 2.150.000 
200 drs MIMISFOTOPOULOS 350.000 

DIMENSIONS : 27x35mm,enfeuillesde50timbres. 
DESSIN -ADAPTATION : Myrsini Vardopoulou 
PROCF.DE D1MPRESSION : Multicolore (Offset). 
IMPRESSION : ALEX. MATSOUKIS S.A. 
CIRCULATION VENTE : Les timbres seront mis en vente le 17 decembre 1997 dans 

les bureaux de poste jusqu'au 16 decembre 1998 inclus, 
sauf epuisement anticipe. Des series completes seront 
disponibles aupres des bureaux de poste durant quatre mois 
a partir de leur mise en circulation, et au Bureau Philatelique 
Central durant dix mois, sauf epuisement anticipe. 

ENVELOPPES PREMIER JOUR 
Les timbres de cette sene seront colles sur deux Enveloppes Premier Jour, qui porteront chacune 
une representation sa rapportant au theme de la serie. 

VENTES DES ENVELOPPES PREMIER JOUR 
Par souscnption dans les Bureaux de Poste au pnx de 950 drachmes la paire. 
Elles seront egalement disponibles aupres du Bureau Philatelique Central (100, rue Eolou GR -101 
88 ATHENES), pendant 15 jours a compter de leur mise en circulation, sauf epuisement anticipe. 

VASSILIS AVLONITIS 
Ne a Athenes en 1904. II fit sa premiere apparition au theatre en 1924, avec la troupe de Eleni 
Zafmou, dans la piece "Gaffes amoureuses". Par la suite, il travailla avec plusieurs troupes et ioua 
dans des operettes et des comedies jusqu' en 1928, annee ού il monta sa propre troupe et se tourna 
vers la revue. 
II apparait pour la premiere fois au cinema en 1929, dans le film de Achilleas Madras "Maria 
Pentayiotissa". II louera ensuite dans des dizaines d'autres films, lusqu'en 1970 ού il fait sa derniere 
apparition sur le grand ecran, dans le film de Pavlos Paraschakis "L' anstocrate et le voyou". 
Quelques jours apres I'achevement du film, il meurt d'une cnse cardiaque. 

VASSILISARGYROPOULOS 
Ne a Paros en 1904. 
Avant tout acteur de theatre, il apparait pour la premiere fois sur la scene en 1910. au Theatre "Nea 
Skim" aux cotes de Marika Kotopouli, et deux ans plus tard avec Kyveli. 
De 1914 a 1916, il vit en Allemagne. En 1921, il monte sa compagnie, "Comedie Grecque de Vasilis 
Argyropoulos". Des lors, il joue dans les plus grands theatres de Γ epoque "Kentnkon" et "Alambra" en 
y montant diverses pieces. 
En 1948, i publie un essai intitule "L'art de I'acteur". 
II n'apparait qu'une fois au cinema, en 1952, dans le film de Chnstos Apostolou "La peau de vache". 
II decedeen 1953. 

GEORGIA VASSILIADOU 
Nee en 1897. 
Elle etudia le chant a I'Ecole Gennadi et elle fit sa premiere apparition en 1923 en tant que chonste 
dans I'opera "Hernam". Elle se tourne bientot vers la prose et collabore avec Kiveli dans de 
nombreuses pieces. Plus tard elle travaille dans plusieurs troupes, dont celles de Aimilios Veakis et 
de Marika Kotopouli. 
En 1928 elle apparait dans la representation de "Lysistrate" au Theatre "Kentnkon". 
Elle fait sa premiere apparition au cinema en 1930 dans le film de Pavlos Kynakopoulos "Reve de 
sculpteur". Par la suite elle tient des premiers roles caractenstiques dans de nombreux autres films. 
Elle pue pour la derniere fois au cinema en 1977, dans le film de Spiros Ziagos "Un un quatre". 
Elle connait egalement le succes a la television avec le feuilleton "Le Christ recrucrfie" 
Elle meurt a Athenes en 1980. 

LAMBROS KONSTANTARAS 
II est ne a Athenes en 1913. II etudie a I'Ecole Louis Juvet, a Pans. 
II fit ses debuts au theatre a Pans en 1938 sous le nom de Constant Dara. Parallement au theatre, il 
entame sa carriere cinematographique en prenant part a des films tels que: "Porto Frango". "Le dernier 
Robinson". "En remontant les Champs Elysees" etc. A la fin des annees 30, il revient en Grece ού il 
continue sa carriere theatrale en collaborant avec les compagnies les plus importantes de I'epoque. 

II apparait pour la premiere fois au cinema grec en 1940, dans le film de Philopimenas Finos "Le 
chant de la separation*. 
Durant I'age d'or du cinema grec (1960-1971), il est au summum de sa carriere en interpretant 
habituellement des roles de peres ou de vieux celibataires endurcis. II fait son entree a la television 
en 1976 dans la sene "Elles et mof. 
II fut decore de la Medaille de Blesse de Guerre 1940-41 et de la Croix d' Or de Georges ler. 
Sa derniere apparition au cinema date de 1981 dans le film de Costas Karayannis "Lambroukos joker". 
II meurt en 1985. 

VASSILIS LOGOTHETIDIS 
II est ne a Constantinople en 1900. Depuis son plus leune age il s'occupe de theatre et plus 
particulierement de comedie. II donna la prionte a la mise en scene d' oeuvres d'auteurs grecs et il crea 
des dizaines de roles representant des personnages caractenstiques de la vie bourgeoise grecque. 
Sa premiere apparition au cinema a lieu en 1933 dans le film du realisateur turgue Ertogroul 
Mouschin "Le mauvais chemin". II s'agissait d'un drame social tire d'une nouvelle de Gngoris 
Xenopoulos; il y joua aux cotes de Marika Kotopouli. 
Apres la guerre, il collabora exclusivement avec le metteur en scene et auteur Alekos Sakellanos, en 
reprenant a I'ecran quelques uns de ses plus grands succes theatraux. II fait sa derniere apparition 
au cinema en 1959 dans le film de Alekos Sakellanos "Un heros en pantoufles". 
II meurt en 1960. 

DIONYSIS PAPAYANNOPOULOS 
II est ne a Diakofto en Achate en 1912. II etudie a I'Ecole Dramatique du Theatre National. 
II apparait pour la premiere fois au theatre en 1938. et au cinema en 1947. dans le film de Takis 
Bakopoulos "Enfants d' Athenes". 
II joua dans de nombreux films, tenant toujours des roles pnncipaux qui le firent reconnaitre par le 
public comme un acteur au repertoire varie. 
A la television, il interpreta le role principal dans la sene "Luna Park" (Monsieur Giorgos), ce role le 
mena a Γ apogee de sa populante. 
II apparait pour la derniere fois au cinema grec en 1984 dans le film de Theodoras Anghelopoulos 
"Voyage a Cythere". 
II meurt en 1984. 

NIKOS STAVRIDIS 
II est ne a Vathy sur lie de Samos en 1910. 
II apparait pour la premiere fois au theatre en 1929 dans la representation de "Lovitoura". 
Entre 1942 et 1958, il monta plusieurs troupes avec: X. Dramali, Anna et Maria Kalouta, Dindaoua. 
Rena Vlachopoulos, Costas Hadzichnstos. Marika Nezer. Bellinda etc. 
II fait sa premiere apparition au cinema en 1950 dans le film de Nikos Tsiforos "Viens voir tonton". 
Par la suite II joue dans plus de 60 films, la plupart des fois en tant que protagoniste, aupres d'acteurs 
importants de la nouvelle generation qui regurent son influence (Nikos Rizos, Yannis Gkionakis. 
Sotms Moustakas, Dinos lliopoulos etc.). 
Sa mort en 1987 marqua la fin d'une epoque dans la comedie du cinema grec d' apres-guerre. 

MIMIS FOTOPOULOS 
II est ne a Zatouna (Gortynia) en 1913. 
II etudia a I'Ecole du Theatre National jusqu'en 1932. 
II fit sa premiere apparition au theatre en 1933 et au cinema en 1948 dans le film d' Alekos Sakellanos 
"Les Allemands reviennent". 
Bien qu'acteur de theatre, il joua le temps d'un ete au music-hall et fut tout de suite celebre grace a 
son numero "etre assis...". 
Les films qui suivirent fimposerent pour de nombreuses annees comme I'un des acteurs comiques les 
plus populaires du cinema grec. 
II monta ses propres troupes, il fut prodecteur de deux films, realisateur (1951. "Du sang froid, avant 
tout", mais aussi scenanste (1971, "une nounou, et tous par terre"). il ecnvit egalement des livres, 
publia des poemes et fit de la peinture. 
II fart sa derniere apparition au cinema en 1986, dans le Nm de Stavros Constantarakos "En mer". II fut 
decore de la Croix d' Or de Georges ler et de la Croix de Saint Marc pour apports au theatre et au cinema. 
II meurt en 1986. 
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VASSILIS AVLONITIS 
Born in Athens in 1904, he first appeared in the theatre in 1924 in Eleni Zafeinou's theatre company, 
in t he play "Love blunders". He then worked with various companies in operettas and comedies until 
1928, when he turned to revue, heading his own company. 
He appeared in films for the first time in 1929, in Achilleas Madras's "Maria Pentagiotissa", and there 
followed dozens of others until 1970, which was his last appearance on the big screen, in The 
aristocrat and the tramp", by Pavlos Paraschakis. 
A few days after the film was completed he died of a heart attack. 

VASSILISARGYROPOULOS 
He was born on Paros in 1894. 
Principally a theatre actor, he trod the boards for the first time in 1910, at the Nea Skim Theatre, 
alongside Marika Kotopouli, and two years later he played together with Kyveli. 
From 1914 to 1916 he remained in Germany, while in 1921, for the first time, he formed his own 
company, named "Vassilis Argyropoulos's Greek Comedy". He played the biggest theatres of the 
time, the "Kentnkon" and the "Alhambra". staging various works. 
In 1948 he published his study, The art of the actor". 
He appeared only once in the cinema, in 1952, in Chnstos Apostolos's The curmudgeon". 
He died in 1953. 

GEORGIA VASSILEIADOU 
Born in 1897, she studied vocal music at the Genadis School, and made her first appearance in 1923, 
as a chorister, in the opera "Ermam". She soon turned to drose. and worked with Kyveli in many plays, 
later playing in a number of companies, among them those of Aimilios Veakis and Marika Kotopouli. 
In 1928, at the "Kentnkon" Theatre, she appeared in Lysistrata. 
She first appeared in the cimena in 1930, in the film by Pavlos Kynakopoulos, "A sculptor's dream", 
which was to be followed by a multitude of others, always in characteristic starring roles. Her final 
appearance in the cinema was in 1977, in Spyros Ziango's film, "One one four". 
She also achieved success on television, appearing in the series "Christ recrucified". 
She died in Athens in 1980. 

LAMBROS CONSTANTARAS 
Born in Athens in 1913, he studied at the Louis Juvet School in Pans. 
He made his theatrical debut in Pans in 1938, under the name Constant Daras. At the same time, he 
began his cinema career, taking part in films such as "Porto Frango", "Le dernier Robinson" and "En 
remontant les Champs Elysees". At the end of the 1930s he returned to Greece, where he continued 
his theatrical career, woknng with the most important theatre companies of the time. 
He first appeared in Greek cinema ι η 1940, in Filopimenas Finos's film, The song of the separated". 
During the Greek cinema's golden age (1961-1971) he was at the height of his career, usually playing 
the role of the father or the confirmed bachelor. He entered television in 1976 with the series Them 
and Me". He was awarded with the War Wound Medal 1940-41, and with the George I Gold Cross. 
The last time he appeared in the cinema was in 1981, in the film by Kostas Karayianms, "Labros the joker". 
He died in 1985. 

VASSILIS LOGOTHETIDIS 
Born in Constantinople in 1900, from his earliest years he was involved in the theatre, especially with 
comedy. He gave priority to the staging of works by Greek writers, and played dozens of roles of 
archetypes of Greek urban life. 



His first film appearance took place in 1933, in the "Gone astray", by the Turkish director, Ertogroul 
Mouschm. This was a social drama, based on a novel by Gngons Xenopoulos, in which he played 
beside Marika Kotopouli. 
After the war he worked exclusively with the writer and director Alekos Sakellanos, bringing to the 
screen some of his greatest theatrical successes. 
His last appearance in the cinema was in 1959, in Alekos Sakellanos's "Hero in slippers". 

DIONYSIS PAPAGIANNOPOULOS 
He was born in Diakofto, Achaia, in 1912, and studied at the Drama School of the National Theatre. 
He first appeared in the theatre in 1938, and in the cinema in 1947, in the film by Takis Bakopoulos, 
"Children of Athens". 
In the cinema he played in many films, always in leading roles, which established him in the mind of 
the public as an actor with a wide range. 
On television he starred in the serial "Luna Park' (Mr Giorgis), a role with which he achieved the 
height of his popularity. 
Ha last appearance in the Greek cinema was in 1984, in the film "Voyage to Cythera", by Theo Angelopoulos. 
He died in 1984. 

NIKOS STAVRIDES 
He was born in Vathi, on Samos, in 1910. 
He first appeared in the theatre in 1929, in "Lovitoura". 
From 1942 until 1958, he repeatedly formed companies with: X. Dramalis, Anna and Maria Kalouta, 
Dindaoua, Rena Vlachopoulou, Kostas Hatzichnstos, Marika Nezer, Belinda etc. 
He first appeared in the cinema in Nikos Tsiforos's film, "Come to uncle". 
He made more than 60 films, in most of them playing the lead, alongside important actors of the 
younger generation, who learned from him (Nikos Rizos, Yiannis Gionakis, Sotiris Moustakas, Dinos 
lliopoulos etc.). 
His death in 1987 marked the end of an era in Greek postwar film comedy. 

MIMIS FOTOPOULOS 
Born in Zatouna, Gortynia, in 1913, he studied at the National Theatre School, from which he 
graduated in 1932. 
He first appeared in the theatre in 1933, and in the cinema in 1948, in the film by Alekos Sakellanos, 
The Germans are returning". 
A dramatic actor, he switched over one sumer to musical theatre, and became immediately known 
with his one number ("Sit down..."). 
The films which followed made him for many years one of the most popular comedians on the Greek screen. 
He formed his own companies, became a producer of two films, a director (1951, "Above all, sang
froid"), and also as creenwnter (1971, "One nurse and everybody's tight"), while at the same time 
writing books, publishing poetry, and painting. 
His last appearance in the cinema was in 1986, in the film by Stavros Konstantarakos, "Sailing". 
For his services to theatre and film he was decorated with the George I Gold Cross and the St Mark Cross. 
He died in 1986. 
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VASSILIS AVLONITIS 
Er wurde 1904 in Athen geboren. Im Theater trrtt er 1924, als Schauspieler der Theatertruppe von 
Eleni Zafiriou im Theaterstuck "Liebesfehltritte" auf. Spater tritt er in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Theatertruppen in Operetten und Komddien auf und wandte sich ab 1928 zur Vanete, 
wobei er seine eigene Theatertruppe fiihrte. 
I'm Kino tritt er zum ersten Mai 1929 im Film "Maria Pentagiotissa" von Achilleas Madras auf. Es 
folgten noch Zahlreich Filme bis 1970, als er zum letzten Mai an den Brertwand im Film "Die Adelige 
und der Landstreicher" von Pavlos Paraschakis erschien. 
Wenige Tage nach der Vervollstandigung des Films erlag er einem Herzchlag. 

GEORGIA VASSILIADOU 
Siewurde 1897 goboren. 
Sie studierte phonetische Music an der Gennadis Schule und tritt zum ersten Mai im Chor der Opera 
"Emanis" auf. Bald wandte sie sich zur Prosa und spielte mit Kyveli in vielen Filmen. Spater nahm sie 
an vielen Theatertruppen teil, unter anderen von Aemilios Veakis und Marika Kotopouli. 
Im Kino erschien sie zum ersten Mai 1930, als sie im Film Traum einer Skulptur" von Pavlos 
Kyriakopoulos spielte. Es folgten viele charakteristische Hauptdarstellungen. Ihr letzter Kinoauftrrtt 
war 1977, im Film "Ems Ems Vier" von Spyros Ziagos. 
Sie spielte auch mit groBem Erfolg in der Fernsehsene: "Christ ist wiederauferstanden". 
Sie starb 1980 in Athen. 

LAMBROS KONSTANDARAS 
Er wurde 1913 in Athen geboren und hat an der Luis Jouve Schule in Pans studiert. 
1938 machte er sein theatralisches Debut in Paris, mit dem Namen Kostan Daras. Zur gleichen Zeit 
mit dem Theater fing seine Kmokarnere an und er spielte in Filme wie "Porto Frago", "Der letzte 
Robinson", "Auf dem Weg nach llissia", usw. Ende der 30er Jahre kehrte er nach Griechenland 
zurijck, wo er seine theatralische Karnere fortsetzte und mit den nennenswertesten Theatergruppen 
zusammenspielte. 
Im griechischen Kino tritt er zum ersten Mai 1940 auf und zwar im Film "Das Lied der Trennung" von 
Filopoimenas Finos. 
In der Blutezeit des griechischen Kmos (1960-1971) kam der Hbhepunkt seiner Karriere. Er spielte 
hauptsachlich die Rolle des Vaters Oder des uberzeugten alten Junggesellen. Im Fernsehen spielte 
er 1976 in der Sene "Die Frauen und Ich". Er wurde mit der Medaille fur Kriegsverwundete (1940-41) 
beehrt υ nd mit dem Goldenen Kreuz Konigs Georg I. 
Sein letzter Auftntt im Kino war 1981, im Film "Lambroukos, der Joker". 
Er starb 1985 in Athen. 

VASSILIS LOGOTHETIDIS 
Er wurde 19001 η Konstantmopel geboren. Seit seiner friihen Jugendzeit hat er sich mit dem Theater 
und besonders mit der Kombdie beschaftigt. Er interessierte sich vor allem fur Theaterstucke 
gnechischer Schnftsteller und stellte Duzende Charakter des griechischen burgerlichen Lebens dar. 
Sein erster Kinoauftrrtt erfolgte 1933, im Film "Der schlechte Weg" des turkischen Filmregisseurs 
Ertogrul Mushin. Es ging urn eine sozial gepragte ragddie, gestutzt auf einem Roman von Gngons 
Xenopoulos, in der er mit Marika Kotopouli spielte. 
In der Nachknegszeit arbeitete er mit dem Regisseur und Schnftsteller Alekos Sakellanos zusammen 
und fiihrte emige seiner grbBten Theatererfolge auf. 
Sein letzter Auftritt im Kino war 1959, im Film "Ein Held mit Hausschuhen" von Alekos Sakellanos. 
Er starb 1960. 

DIONYSSIS PAPAGIANNOPOULOS 
Er wurde 1912 in Diakofto von Achaia geboren und Er hat and der Dramatischen Schule des 
Nationaltheaters studiert. 
1928 tritt er zum ersten Mai im Theater auf und 1947 im Kino, als er im Film "Kinder von Athen" von 
Takis Bakopoulos spielte. 
Er spielte viele Hauptrollen in zahlreichen Kinofilmen, wodurch er als Schauspieler mit einer groBen 
Rollenpalette anerkannt wurde. 
Er war der Hauptdarsteller der Fernsehserie "Vergnugungspark" (Herr Georg), eine Rolle die ihn zur 
Spitze seiner Popularity brachte. 
Sen letzter Auftntt im gnechBchen Kino war 1984, im Flm von Theodoras Angelopoulos, "Reise nach Kythera". 
Er starb 1984. 



NIKOS STAVRIDES 
Er wurde 1910 In Bathy auf der Inset Samos geboren. 
Sein erster Auftntt im theater war 1929, im Theaterstijck "Beting". 
Von 1942 bis 1958 grundete er Theatergruppen mit: X. Dramalis, Anna und Maria Kalouta, 
Dinndaoua, Rena Vlachopoulou, Kostas Chadzichnstos, Marika Neser, Belinda, usw. 
Im Kino spielte er zum ersten Mai 1950, im Film von Nikos Tsiforos: "Komm zum OnkeT. 
Es folgten Liber 60 Kinofilme, in den er fast immer die Hauptrolle zusamen mit wichtigen 
Schauspielern der neuaen Generation spielte, die von ihm lernten (Nikos Risos, Giannis Gionakis, 
Sotins Moustakas, Dinos lliopoulos, usw.) 
Sein Tod im Jahr 1987 kennzeichnete das Ende einer Epoche im Bereich der griechischen 
Nachknegskomodien. 

MIMIS FOTOPOULOS 
Er wurde 1913 in Zatouna von Gortynia geboren. Er studierte an der Schule des griechischen 
Nationaltheaters und absolvierte sein Studium im Jahr 1932. 
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