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Μεγάλη κινηµατογραφική παραγωγή στη Στερεά Ελλάδα 

 

Με τα γυρίσµατα της νέας ταινίας του βραβευµένου σκηνοθέτη Γιάννη Οικονοµίδη, «Η 

µπαλάντα της τρύπιας καρδιάς», τα οποία θα πραγµατοποιηθούν εξολοκλήρου στη Στερεά 

Ελλάδα,  εγκαινιάζεται η υλοποίηση των συµφωνιών του Film Office που δηµιουργήθηκε πριν 

από ένα χρόνο από την Περιφέρεια, σε συνεργασία µε το Hellenic Film Office. Πρόκειται για την 

πρώτη κινηµατογραφική παραγωγή που θα γυριστεί στη Λαµία και την ευρύτερη περιοχή. 

«Η µπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» είναι η  πέµπτη µεγάλου µήκους ταινία του Γιάννη 

Οικονοµίδη, ενώ πρόκειται για µια διεθνή συµπαραγωγή µεταξύ Ελλάδας (Faliro House, 

Αργοναύτες αε, Γαλλίας (EZ Films), Γερµανίας (Sutor Kolonko) και Κύπρου (Y.E. Films Ltd). 

Μεταξύ άλλων πρωταγωνιστούν οι: Γιάννης Τσορτέκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Βασίλης 

Μπισµπίκης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Στάθης Σταµουλακάτος και Βαγγέλης Μουρίκης. 

Ο σκηνοθέτης µε τους συνεργάτες του, θα βρεθούν στη Λαµία και στην ευρύτερη περιοχή της 

Στερεάς Ελλάδας, για την προετοιµασία της παραγωγής, από τον Οκτώβριο του 2017 µέχρι και 

το τέλος του χειµώνα. Η έναρξη των γυρισµάτων της ταινίας είναι προγραµµατισµένη για 

την άνοιξη του 2018. 

«Οι συνεργάτες µου και εγώ, καταλήξαµε στην απόφαση ότι «Η µπαλάντα της τρύπιας 

καρδιάς» θα γυριστεί εξολοκλήρου στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας µε επίκεντρο τη 

Λαµία και τις γύρω περιοχές. Ανταποκριθήκαµε στην πρόσκληση της Περιφέρειας µέσω του 

τοπικού Film Office που ξεκίνησε να λειτουργεί από πέρσι, καθώς τυγχάνει, µε καλλιτεχνικά 

κριτήρια, η Λαµία να είναι ο ιδανικός τόπος για την ατµόσφαιρα της ταινίας σύµφωνα µε το 

σενάριο», αναφέρει σε δήλωσή του ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονοµίδης για να καταλήξει: «στα 

µέσα του φθινοπώρου θα επισκεφτούµε την Λαµία ώστε να ξεκινήσει η εύρεση των χώρων και 

η προετοιµασία της παραγωγής. Τα γυρίσµατα είναι προγραµµατισµένα για την άνοιξη του 

2018. «Η Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» είναι η πρώτη µου ταινία που θα γυριστεί εξ’ 



ολοκλήρου εκτός Αττικής, σε µια προσπάθεια να αποκεντρωθεί η κινηµατογραφική παραγωγή 

και η µυθολογία του Ελληνικού σινεµά». 

Από την πλευρά του, µε αφορµή τη συµφωνία για τα γυρίσµατα της ταινίας, ο Περιφερειάρχης 

Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε: 

«∆ηµιουργήσαµε το Film Office πριν από ένα χρόνο µε σκοπό να προσελκύσουµε 

κινηµατογραφικές παραγωγές που µόνο θετικά αποτελέσµατα µπορούν να έχουν για την  

Στερεά Ελλάδα. Η πρώτη διεθνής συµπαραγωγή είναι γεγονός και οι προσπάθειες µας να 

προβάλουµε τουριστικά την Στερεά Ελλάδα, να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας και να 

ενισχύσουµε την οικονοµία µας, αποδίδουν. Αυτό θέλαµε και, όπως δείχνει αυτή η συµφωνία, 

είµαστε στη σωστή κατεύθυνση. Χαίροµαι γιατί πέρα από τους στόχους µας, έχουµε και µία 

ποιοτική παραγωγή µε έναν βραβευµένο Έλληνα σκηνοθέτη, το Γιάννη Οικονοµίδη που τον 

ευχαριστώ γιατί εκτίµησε τις συνθήκες και το περιβάλλον της Στερεάς Ελλάδας. Συνεχίζουµε τη 

δουλειά µε µεγαλύτερη ένταση και ζήλο». 

 


