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Το τελευταίο αυχό βιβλίο του Νίκου Σ. Μπιλιλή, 
«ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ - Ιστορία 1935-2002- Μνήμες 
και Ντοκουμέντα», που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο 
χειμώνα, από τις «Εκδόσεις Μπίμπης» παρουσιάστηκε 
στα τέλη του Δεκέμβρη στην, κατάμεστη από 
Θεσσαλονικείς, αίθουσα της Κεντρικής, Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης που παραβρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν 
αυτόν τον διακεκριμένο δημιουργό της πόλης μας!

Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης, Νίκος Μπιλιλής, γεννήθηκε 
το 1927 στην Θεσσαλονίκη, και ακολουθώντας τα 
ποικίλα ενδιαφέροντα του, σπούδασε στην Αθήνα, 
στη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη. Είναι πτυχιούχοςτης 
Εμπορικής Σχολής, της Ανώτατης Δραματικής, της 
Σχολής Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου, καθώς και 
της Σχολής Διεύθυνσης Φωτογραφίας, ενώ οι 
σπουδές του στο χώρο της μουσικής κλείνουν με 
Αρμονία και Σύνθεση. Κύριο επάγγελμα του - σύμφωνα 
με το βιογραφικό- ανταποκριτής ελληνικών και ξένων 
επικαίρων κινηματογράφου και τηλεοράσεως.. 
Όμως, ουσιαστικά, ο Νίκος Μπιλιλής, είναι 
ένας ακούραστος και πολυπράγμων δημιουργός... 
Γράφει και ανεβάζει, από το 1945, θεατρικά έργα, 
δεν σταματά να συγγράφει βιβλία με πεζογραφήματα, 
ποιήματα και διδάσκει, ως σήμερα, σε σχολές 
Δραματικές-Κινηματογράφου και Δημοσιογραφίας. 
'Εχει γυρίσει ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους,
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γράφοντας για ορισμένες και τη μουσική , ενώ επονειλημμένως έχει τιμηθεί για το έργο 
του με βραβεία και διακρίσεις σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ κινηματογράφου.
Η προσωπικότητα, όμως, του κινηματογραφιστή είναι και άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, αφού ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός της χώρας μας, 
που άρχισε να εκπέμπει στις 5 Σεπτεμβρίου του 1965 από το περίπτερο 5 της ΔΕΘ, ιδρύθηκε 
από τον Νίκο Μπιλιλή και τους Eddo Dal’ Ara, δημοσιογράφο, Αλέκο Αεμπέση, τεχνικό 
τηλεόρασης και Νόνο Βοσνιόκο, διαφημιστή. Το 1976 ο Μπιλιλής διαθέτει την μονάδα 
του- μονάδο παραγωγής και εξαγωγής κινηματογραφικών κοι τηλεοπτικών επικαίρων- 
(τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τους ανταποκριτές του, στη Βόρειο Ελλάδα) για να ξεκινήσει 
μ’ αυτά την λειτουργία του το Κλιμάκιο τηλεόρασης Β.Ε., η σημερινή Ε.Τ.3, όπου και εργάστηκε 
μέχρι το 1984, ως τη στιγμή δηλαδή, που η Τηλεόραση αντικατέστησε το φιλμικό υλικό της με 
μαγνητικό (video).



Το μεγάλο πάθος του Νίκου Μπιλιλή για τον κινημα
τογράφο δημιούργησε τον Κινηματογραφικό Συλλέκτη 
Μπιλιλή, ο οποίος ξεκινώντας τούτη την πορεία από 
το 1935 έφθασε να είναι κάτοχος ενός μεγάλου 
μηχανικού κινηματογραφικού υλικού (από το 1768 
ως το 1975), όπως και ενός τεράστιου φιλμικού υλικού 
(από το 1895 ως το 1994).Το αρχειακό αυτό υλικό, ο 
Νίκος Μπιλιλής θέλησε να το προσφέρει, για την 
ίδρυση Μουσείου Κινηματογράφου και Κινηματο
γραφικού Αρχείου, στην πόλη μας. Η ανταπόκριση 
άργησε πολύ...! Ήλθε μετά από προσπάθειες 10 
χρόνων, όταν το 1994, χάρη στην πρωτοβουλία του 
τότε Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Κώστα Παπαδόπουλου, 
έγινε, επιτέλους, δεκτή η πρόταση του και η Νομαρχία 
αφού πήρε αυτό το πολύτιμο αρχειακό υλικό το 
πρόσφερε στον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
με την ευχή και την ελπίδα της αξιοποίησής του...

Στο, αν αυτή η ελπίδα επαληθεύτηκε ή όχι, αναφέρεται 
ο συγγραφέας Νίκος Μπιλιλής σε τούτο το τελευταίο 
πόνημα του, το βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ», μαζί με 
σπάνίες άλλες αναφορές για την κινηματογραφική 
και τηλεοπτικήΤστορία της Θεσσαλονίκης.
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«ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ», ένα βιβλίο γραμμένο με την ξεχωριστή πέννα του Νίκου Μπιλιλή που ενώ γοφτύει κυριολεκτικό 
τον αναγνώστη, μπορεί συνάμα και τεκμηριώνει. Από τις 3 12 σελίδες του, τις 2! 0 καλύπτουν αδιάψευστα ιστορικό 
στοιχεία για την ίδρυση και λειτουργία από τον συγγραφέα του πρώτου και μοναδικού studio παραγωγής και εξαγωγής 
κινηματογραφικών και τηλεοπτικών επικαίρων της Θεσσαλονίκης, του πρώτου τηλεοπτικού σταθμού της Ελλάδας, 
του Μουσείου Κινηματογράφου και την μελλοντική ίδρυση Ταινιοθήκης με την διάσωση και αξιοποίηση του σπάνιου 
φιλμικού αρχειακού υλικού.
Για το βιβλίο αυτό, τις σκέψεις και τις απόψεις του μας μιλάει ο κ. Νίκος Μπιλιλής στη συνέντευξη που παραχώρησε 
για το περιοδικό VIP NOREL, όταν συναντηθήκαμε στο εργαστήρι και ησυχαστήριο ίου:

Πο?ος ο σκοπός ιης συγγραφής του βοβλίου « Μια Ζωή σε ταινία», χ. ΜϊϊίΛ&Αη;
Η, επί 8 χρόνια, κρατική αδιαφορία για την αποδοχή του κινηματογραφικού μου αρχείου προς ίδρυση, Μουσείου 
κινηματογράφου, Εθνικής ταινιοθήκης, και Εργαστηρίου κινηματογραφικής τέχνης.

Γράφοντας την τελευταία λέξη του βιβλίου σας είχατε το συναίσθημα όν ο σκοπός αυτός ίπετεώχβη; 
Δυστυχώς όχι! Αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να δημοσιοποιήσω το θέμα μου, για να γνωρίσουν οι συνέλληνες, 
παράλληλα με την κινηματογραφική και τηλεοπτική ιστορία της πόλης μας, την εθνική προσφορά μου σ’ αυτήν 
και την τύχη της.

Πως καί από πότε μπήκε στ^ ζωή σας ο κινηματογράφος;
Ο κινημοτόγραφος μπήκε στη ζωή μου το 1935, όταν ήμουν παιδάκι της 3 ης τάξης Δημοτικού. Τότε, τις βουβές 
ταινίες τις πουλούσαν με τον πήχη στα ψιλικατζίδικα. Τις κόβαμε σε τετράδες και τις παίζαμε κορώνα γράμματα.
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φυτογραφία Λάζαρου Ρεωργιάδη.
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Πολυπράγμων και 
δημιουργικός, έχετε ασχοληθεί 
με πολλούς τομείς, όμως ο 
κινηματογράφος ήταν εκείνος 
που τελικά σας έκλεψε την 
καρδιά, γιατί;

Γιατί, όπως σας είπα, μπήκα σιο χώρο του και έγινα ένα μ’ αυτόν. 
Χάρη σ’ αυτόν σπούδασα. Χάρη σ’ αυτόν σταδ'οδράμησα.

Ποιο ήταν, κατά την άποψη σας το επίπεδο του 
ελληνικού κινηματογράφου τότε, και ποιο είναι σήμερα, κ 
Μπιλιλή;
Θα μιλήσω κάπως συμβολικά, ο Ελληνικός κινηματογράφος έπασχε και 
πάσχει από χρόνια νόσο, όχι άγνωστη και όχι ανίατη. Δεν λείπουν οι 
χειρουργοί που μπορούν να κάνουν βαθιές τομές στις πληγές 
του για να τον θεραπεύσουν. Όταν τους το επιτρέπουν το απο- 
δεικνύουν περίτρανα. Όμως, όπως συμβαίνει συνήθως στον τόπο 
μας, τις περισσότερες φορές τους παίρνουνε το νυστέρι μέσα από 
τα χέρια. Γιατί, έτσι και γίνει καλά ο άρρωστος, θα χάσουν πολλοί 
κομπογιοννίτες τα κέρδη από τα γιατροσόφια που του πουλάνε!!

Επειδή το υλικό τους ήταν 
«κυτταρινοείδη» και έλιωνε με ασετόν 
αφαιρούσαντην φωτογραφία και το 
χρησιμοποιούσαν σε διάφορες 
βιοτεχνικές παραγωγές, όπως βερνίκι 
( για τα νύχια, για τα έπιπλα, για τα 
λουστρίνια) ακόμη για τσατσάρες, ή 
κορνίζες για μικρούς καθρέτττες και 
άλλα... 'Ετσι, αργότερα, σ’ αυτό το 
είδος έγινα εκτός από συλλέκτης και 
έμπορος για την χονδρική διάθεσή 
του στους κατασκευαστές που πσ- 
ρήγαγαν τα ανωτέρω..



Γράφοντας το βιβλίο «Μια ζωή σε ταινία» 
καταγράψατε την πορεία σας κυρίως στον χώρο 
του κινηματογράφου, παράλληλα με την ιστορία 
του στην πόλη μας, καθώς και όσα έχετε καταθέσει 
στο βωμό της έβδομης τέχνης. Α ισθάνεστε  
δικαιωμένος σήμερα κ. Μπιλιλή μετά από μια 
τέτοια πορεία;
Δυστυχώς, όχι! Αν ήμουν δικαιωμένος, σίγουρα, δεν 
θα έγραφα αυτό το βιβλίο.-

Γιατί, όχι! Ποια συγκεκριμένα γεγονότα 
σας οδηγούν σε μια τέτοια απάντηση;
Με το έργο ζωής που προσέφερα στην γενέτειρα 
μου, την Θεσσαλονίκη, παρ' όλες τις οικονομικό 
δελεαστικότατες προτάσεις που είχα από ξένους, -τα 
γράφω με αποδείξεις στο βιβλίο μου- ήθελα, το μου
σειακό υλικό και ο σύγχρονος μηχανικός εξοπλισμός, 
αλλά ακόμη περισσότερο, τα πρωτότυπα των 
εκατοντάδων θεμάτων κινηματογραφικών και τηλεο
πτικών επικαίρων, μαζί με όλο το άλλο συλλεκτικό 
φιλμικό υλικό ( 19 12-1993) να παραμείνουν σ’ αυτήν, 
ως αδιάψευστοι μάρτυρες της ιστορίας της χώρας 
μας. Όμως από το 1995 που το παρέδωσα μέχρι σή
μερα- αυτό το φιλμικό υλικό - η τύχη του είναι άγνωστη.

Ναι, δυστυχώς, αυτό το γνωρίζουμε, 
από όσα έχετε καταθέσει κατά καιρούς σε 
πολλές συνεντεύξεις σας.. .Πως εξηγείτε, όμως 
μια τέτοια συμπεριφορά απέναντι σας, στον 
«βετεράνο» που τόσα έχει καταθέσει στην εξε 
λικτική πορεία του κινηματογράφου στην πόλη 
μας;
Με πολλή πίκρα αναφέρομαι στη ρήση του Κατά Ματθαίον 
Ευαγγελίου, Κεφάλαιο Ζ.’ στο 6: «Μη δώτε το άγιον 
τοις κυσί, μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν 
των χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν τοις 
ποσίν αυτών, και στραφέντες ρήξωσιν υμάς.» Και 
πιστέψτέ με, ποτέ δεν θα μπορούσα να



φανταστώ ότι, κάποτε, θα βρισκόμουν στη δυσάρεστη 
θέση να την αναφέρω για να χαρακτηρίσω την, ως 
προς εμένα, συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων της 
χώρας μου.

‘ Σε ποια συμπεράσματα, κ.Μπιλιλή, 
σας οδηγεί αυτή η εμπειρία σας, τι μηνύματα 
θέλετε να περάσατε και ποια η συνέχεια;
Εγώ ως έλληνας πατριώτης έκανα το καθήκον μου. 
Για τη συνέχεια, πρέπει να ευχαριστήσω τον εκδότη 
μου, κύριο Γεώργιο Μπίμπη, που ανέλαβε την πολυ
δάπανη έκδοση του βιβλίου μου, γιατί χωρίς αιπό, κανένας 
δεν θα γνώριζε την προσφορά μου και την κατάληξή 
της. Θέλω να ελπίζω ότι ίσως κάποτε πέσει σε κατάλληλα 
πολιτικά ή δικαστικά χέρια, όχι για να δικαιωθώ εγώ 
από τις κραυγαλέες παραβάσεις που έγιναν σε όρους 
του σχετικού συμφωνητικού εις βάρος μου (αντίγραφό 
του είναι καταχωρημένο στο βιβλίο μου), αλλά, για να 
γίνει, τουλάχιστον, μια καλοπροαίρετη έρευνα για την 
ύπαρξη, την τύχη και την κατάσταση όλων των υλικών 
που παρέδωσα και που είναι καταγραμμένα στην, 
από 194 σελίδες, απόδειξη παραλαβής τους. Ίσως 
αυτό θα συντελούσε πιο αποτελεσματικά στη διάσωση 
και αξιοποίησή τους. Όσο για τα συμπεράσματα της 
εμπειρίας μου, ένα και μόνο μήνυμα, στους τυχόν 
ιδεολόγους, ρομαντικούς και οραματιστές συμπολίτες 
μου: Υλική και Εθνική προσφορά καρπών του μόχθου 
μιας ζωής, όταν κατατίθεται σ’ αυτήν την πόλη, κατά 
κανόνα το μέλλον της είναι αβέβαιο. Αντίθετα προσωπική 
μου άποψη και μεταμέλεια, αν, η προσφορά μου αυτή 
ακολουθούσε την ψυχρή λογική και προσεφέρετο σε 
ξένους, όπως π.χ. έκαναν οι αδελφοί Μανάκια, σήμερα 
θα είχε την τύχη που της άξιζε - κι εγώ μαζί της- και 
δεν θα βρισκόμουνα, σίγουρα, σ' αυτήν τη πολλές φορές 
αφιλόξενη και αγνώμονα, για τα παιδιά της, πόλη.βϊ


